
 معرفی سیزدهمین سخنگوی 
وزارت خارجه

»ناصر کنعانی« رئیــس دفتر حفاظت منافع ایران 
در قاهره به جای خطیب زاده به عنوان سیزدهمین 
سخنگوی وزارت امور خارجه منصوب و خطیب زاده 

هم مشاور وزیر امور خارجه شد.
»ناصــر کنعانــی« رئیــس دفتر حفاظــت منافع 
جمهــوری اســامی ایــران در قاهره بــه عنوان 
سیزدهمین سخنگوی دســتگاه دیپلماسی معرفی 
و جایگزین ســعید خطیب زاده منصوب شد.سعید 
خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه امروز در 
نشســت هفتگی با خبرنگاران اعام کرد که امروز 
آخرین نشســت او با خبرنگاران اســت و از این به 
بعد به عنوان مشــاور وزیر امــور خارجه به فعالیت 
خواهــد پرداخت.کنعانی از تیر ماه ۱۳۹۷ عهده دار 
دفتــر حفاظت منافع جمهوری اســامی ایران در 
قاهــره )پایتخت مصر( بوده اســت. او پیش از این 
نیز ریاست ستاد عراق وزارت امور خارجه را برعهده 
داشت. دبیر سیاسی سفارت جمهوری اسامی ایران 
در تاشکند )ازبکستان(، معاون اداره خاورمیانه عربی 
و شمال آفریقا، معاون ســفارت جمهوری اسامی 
ایران در امان )اردن(، کاردار سفارت ایران در اردن، 
کارشــناس ارشــد حوزه معاونت عربی و آفریقایی 
از دیگــر ســمت های کنعانــی در دوران فعالیتش 
در وزارت امــور خارجــه اســت. او دارنده مدرک 
کارشناسی ارشد در رشته روابط بین الملل و مسلط 

به زبان های انگلیسی و عربی است.  فارس

 قصد تشکیل
 »ناتوی خاورمیانه« نداریم

منابع آمریکایی با اشــاره به ســفر منطقه ای "جو 
بایــدن" مدعی شــدند که این ســفر ارتباطی به 
»تشــکیل ناتوی خاورمیانه نــدارد«، بلکه »فقط 
به یک ســری تدابیــر و تفاهمــات در چارچوب 
فرماندهی مرکــزی ایاالت متحــده در خاورمیانه 

مربوط می شود«.
رســانه های صهیونیستی به نقل از منابع آمریکایی 
که آنها را »موثق« عنوان کردند، مدعی شدند، آنچه 
که در مورد ســفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 
به خاورمیانه صحبت می شود، »به ناتوی خاورمیانه 
یا اتحاد اســرائیلی - عربی مربوط نمی شود«.بنا بر 
اعام شبکه المیادین، به نقل از منابع صهیونیستی، 
»ایــن موضوع به تدارکات، تدابیــر و تفاهمات در 
آمریکا  مرکــزی  فرماندهی  مســئولیت  چارچوب 
)تروریســت های ســنتکام( در خاورمیانه مربوط 
می شــود، چراکه اسرائیل ســال ها پس از عضویت 
در فرماندهی آمریکا در اروپا، به فرماندهی مرکزی 
آمریکا در خارومیانه پیوســته است«.این در حالی 
اســت که دو روز پیش، عبداهلل دوم پادشــاه اردن 
گفته بود که از تشــکیل ائتاف نظامی مشابه ناتو 
در خاورمیانــه حمایــت می کند.منابــع مذکور با 
تأکیــد بر اینکه »همه چیز تحت نظارت آمریکا در 
حال انجام اســت« تصریح کردند: »تمایل به ایجاد 
همکاری اطاعاتــی و همچنین فعالیت هایی برای 
شناسایی و تعیین عملیات پرتاب موشک های کروز 
و پهپادها یا چیزهایی از این دســت در خاورمیانه 
و تبــادل اطاعات فناوری محدود وجود دارد«. در 
همین راستا، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال 
گزارش داد که آمریکا در ماه مارس گذشته نشستی 
محرمانه با مقامات ارشد نظامی رژیم صهیونیستی 
و فرماندهان نظامی کشورهای عربی در شهر "شرم 
الشــیخ" مصر برگزار کرد.به نوشــته وال استریت 
ژورنال، در نشست شرم الشــیخ، "آویو کوخاوی" 
رئیس ســتاد مشترک ارتش اســرائیل و سرلشکر 
"فیاض بــن حامــد الرویلی"، رئیس ســتاد کل 
نیروهای مســلح عربستان، سپهبد "سالم بن حمد 
النبیط" فرمانده نیروهای مسلح قطر و فرماندهان 
ارشد اردن، مصر، بحرین و امارات متحده گرد هم 
آمدند.این روزنامه در ادامه مدعی شد: »بسیاری از 
زیرســاخت ها برای یک سیستم بالقوه دفاع هوایی 

منطقه ای ایجاد شده است«.  ایرنا

 ایران در خط مقدم 
کمک به زلزله زدگان افغانستان

سرکنسول جمهوری اسامی ایران در مزار شریف 
گفت که همزمان با وقوع زلزله، تمامی ارگان های 
امدادرســان به کمک آســیب دیدگان افغانستان 
شــتافته اند؛ پنــج محموله کمک هــای غذایی و 
مواد اولیه، تیم های نجــات به ایالت های پکتیا و 
خوست فرســتاده شده و همچنین تاش می شود 

تا کمک های نقدی مردم ایران جنع آوری شود.
سید حسن یحیوی سرکنســول جمهوری اسامی 
ایران در مزار شریف در یک نشست خبری، با مردم 
والیات زلزله زده افغانســتان ابــراز همدردی کرد و 
گفت: از ابتدای حادثه غمناک اخیر در والیات پکتیا 
و خوست، مقامات جمهوری اسامی ایران، ریاست 
جمهوری، ریاســت مجلس شــورای اسامی، وزیر 
محترم امور خارجه و سایر مقامات جمهوری اسامی 
ایران مراتب تسلیت شان را به مردم افغانستان اعام 
کرده اند و کمک های امدادی جمهوری اســامی 
ایران، جزو اولین کمک هایی بود که به افغانســتان 
رســید و از راه های زمینــی و هوایی راهی مناطق 
آســیب دیده شــد. یحیوی افزود کــه در کنار این 
کمک هــا، نیروهای امدادی هــال احمر جمهوری 
اسامی ایران به کمک آســیب دیدگان افغانستان 
شــتافتند و تیــم هــای تخصصی را بــرای نجات 
افرادمانده در زیر آوار فرستادند.سرکنسول جمهوری 
اســامی ایران گفت طبق اطاعاتی که وی دریافت 
کرده تاکنون چهار محموله هوایی به افغانستان آمده 
و یک محموله از مســیر زمینی از طریق سیستان و 

بلوچستان راهی منطقه شده است. ایسنا

اخبــــار گزارش

دفتر ریاســت جمهوری فرانســه در حالی  اعام کرد این 
کشــور خواستار بازگشت نفت ایران و ونزوئا به بازار برای 
جلوگیری از افزایش قیمت شده است که فرانسه در جمع 
تحریــم کنندگان اصلی ایران بوده و به نظر می رســد که 
اکنــون زمان آن اســت که ایران از ابــزار نفت و گاز برای 

تحریم تحریم کنندگانش بهره گیرد.
غربــی ها در حالی جنگ اوکراین را به پا کردند که مدعی 
برتــری توان اقتصادی و تحریمی بــرای به زانو در آوردن 
روســیه بودند اما دیری نپایید کــه تحریم ها گریبان این 
کشــورها را گرفت. امروز بســیاری از کشورهای اروپایی و 
آمریکا با چالشهای اقتصادی بســیاری از جمله تورم های 
شــدید بویژه در حوزه انرژی و غذایی شده اند بگونه ای که 
آلمان نســبت به بازگشت به عصر زغال سنگ هشدار داده 
اســت. در این شــرایط غرب رویکرد به منابع جدید را در 
پیش گرفته اســت کــه ایران نیز در این جمــع قرار دارد 
چنانکه خبرگزاری فرانسه به نقل از دفتر ریاست جمهوری 
این کشور گزارش داد پاریس خواستار بازگشت نفت ایران 

و ونزوئا به بازار برای جلوگیری از افزایش قیمت است.
دفتــر ریاســت جمهوری فرانســه اعام کرد که ســران 
کشورهای انگلیس، فرانسه، آلمان و ایاالت متحده درصدد 
هســتند تا امروز  در حاشیه  نشســت هفت کشور بزرگ 
اقتصادی جهان موســوم به گروه هفت )G۷( در خصوص 
برنامه هســته ای ایران و همچنین صادرات نفت جمهوری 
اســامی بحث و گفت وگو کنند.روزنامه »تایمز هند« هم 
گزارش داد یکی از مقام های دولت فرانســه اعام کرد که 
مذاکرات چهارجانبه در حاشیه نشست های گروه هفت در 
خصوص طیفی از موضوعــات و همچنین »موضوع نفت« 
و »تمایــل برای توقف اشــاعه« خواهد بــود، اما جزئیات 

بیشتری ارائه نکرد.
بر اســاس این گزارش، ایران بزرگ ترین ذخایر نفت جهان 
را در اختیــار دارد اما در پی تحریم هــای یکجانبه ایاالت 
متحده، در مســیر فروش نفت خام ایران مانع  ایجاد شده 
است. در پی اعمال تحریم های ضد روسی غرب از جمله بر 
بخش انرژی این کشور، قیمت نفت و بنزین در کشورهای 
غربــی بخصوص اروپایی که وابســتگی زیــادی به انرژی 
روسیه دارند، به شدت افزایش یافته و این کشورها را برای 
تامین منابع انرژی با مشــکل مواجه کرده است.بر اساس 

ایــن گزارش، ایــران بزرگ ترین ذخایر نفــت جهان را در 
اختیــار دارد اما در پی تحریم های یکجانبه ایاالت متحده، 
در مســیر فروش نفت خام ایران مانع  ایجاد شــده است. 
ایاالت متحده پس از خروج یکجانبه دولت »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور سابق آمریکا از برجام در سال 20۱8، تاش 

کرد تا از فروش نفت ایران جلوگیری کند.
»جو بایــدن« رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا علی رغم 
آن که با وعده بازگشــت به برجــام روی کار آمد و بارها به 
شکست سیاســت »فشــار حداکثری« دولت ترامپ علیه 
ایران اعتراف کرد اما تاکنون نه تنها اقدام ملموســی برای 
احیــای برجام و لغو تحریم هــای یکجانبه علیه جمهوری 
اســامی ایران نکرده بلکه همواره تــوپ را به زمین ایران 
می انــدازد و می  گوید کــه ایران باید بــرای احیای توافق 
هســته ای تاش کند.ایران و اتحادیه اروپا دو روز پیش در 
جریان ســفر جوســپ بورل به ایران، در مورد ازسرگیری 
مذاکرات هسته ای »در روزهای آتی« به توافق رسیدند.یک 
منبع آگاه در وزارت خارجه قطر به »میدل ایســت نیوز« 

خبــر داد که دور جدید مذاکرات هســته ای ایران در قطر 
برگزار خواهد شد.

پیش از این، قطر تحرکات سیاســی گســترده ای را برای 
تســهیل مذاکرات هسته ای و از سرگیری آن بعد از توقفی 
که از ماه مارس پیش ایجاد شد، انجام داده بود.در آستانه 
ازســرگیری مذاکرات رفع تحریم ها، خبرگزاری »رویترز« 
به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد نماینده ویژه آمریکا 
در امور ایران امروز وارد دوحه می شــود.یک مقام ارشــد 
آمریکایــی خبر داد که مذاکرات این کشــور با ایران طی 
هفته جاری از ســرگرفته می شود.روزنامه واشنگتن پست 
خبر داد که یک مقام ارشد آمریکایی اعام کرده است که 
از سرگیری مذاکرات درباره احیای توافق هسته ای با ایران 
طی هفته جاری صورت خواهد گرفت. این مقام آمریکایی 
گفت که واشنگتن با حضور در دور جدید مذاکرات با ایران 

موافقت کرده است.
بعد از ســفر اخیر »جوزپ بورل« مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا به ایران، اعام شــد که مذاکرات غیرمستقیم 

در روزهــای آینده در یکی از کشــورهای حاشــیه خلیج 
فارس برای عبور از بن بســت کنونی از ســر گرفته خواهد 
شــد. آنچه در این میان قابل توجه اســت آنکه طرح این 
موضوع یعنی بازگشــت نفت ایران به اروپا ســندی آشکار 
بر شکســت سیاست فشار هوشــمندی است که بایدن در 
ادامه فشــار حداکثری ترامپ علیه ایــران صورت داده و 
حتی مدعی توان آمریکا برای متوقف ســازی کامل فروش 
نفت ایران بوده اســت. طرح موضوع ایران با محوریت نفت 
و گاز و آمــدن  آن بــه چرخه انرژی اروپــا گواهی بر این 
حیقت اســت که جهان توان نادیــده گرفتن ظرفیت های 
ایران در حوزه انرژی را ندارد و سیاســت تحریم و فشــار 
عما شکست خورده اســت. دوم آنکه مسئله فروش نفت 
و گاز ایران، نمی تواند امتیازدهی غرب به ایران باشد و در 
ازای ان نیز درخواســت امتیازی را نماید چرا که در دولت 
ســیزدهم با تدابیر و دیپلماسی فعال و نتیجه گرا و بویژه 
توسعه همکاری های با کشورهای منطقه و حضور فعال در 
سازمان ها و نهادهایی همچون شانگهای، اکو، بریکس و.... 
ایران به هر میزان که بخواهد نفت فروخته و درآمد حاصل 

از آن را نیز به کشور وارد می سازد.
بر این اساس طرح مبحث نفت و گاز ایران در اجاس گروه 
۷ از نظر ایران امتیاز برجامی قلمداد نمی شــود چرا که نه 
برگرفته از صداقت رفتاری و تعاماتی غرب بلکه ناشــی از 
نیاز شدید غرب به منابع انرژی جدید است و لذا غرب نمی 
تواند نیاز خود را به عنوان امتیاز به ایران بفروشــد.در این 
شــرایط می توان گفت که رویکرد اروپا به نفت و گاز ایران 
نه امتیاز بلکه ناشــی از نیاز آنها به این منابع است و لذا در 
این شرایط و در حالی که ایران به میزان الزم بازار جهانی 
برای فروش نفت دارد و مراودات تجاری آن با همســایگان 
بدون نیاز به روابط با غرب در جریان است به نظر می رسد 
زمان آن اســت که ایران از ابزار نفت و گاز برای فشــار و 
تحریم کردن تحریم کنندگانش بهره گیرد چنانکه روسیه 
نیــز در ماه های اخیر تحریم های معکــوس را علیه اروپا و 
آمریکا اعمال و عما در مســیر زمین گیر کردن آنها پیش 
می رود. توسعه همگرایی میان ایران، چین و روسیه و حتی 
اعضای شــانگهای، دی 8، بریکس، اکو و... در قالب باشگاه 
تحریم شــدگان می توان مولفه ای مهــم در راه تحقق این 

هدف باشد. 
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ســخنگوی وزارت خارجه ایران به شبکه الجزیره گفت 
کــه ادعای رژیــم صهیونیســتی مبنی بر هــدف قرار 
 دادن گردشــگران در ترکیــه کذب و صرفــا ادعاهای 

ساختگی است.
 »سعید خطیب زاده« ســخنگوی وزارت خارجه ایران 
در گفت و گو با شــبکه الجزیره، ادعــای هفته های اخیر 
مقامات رژیم صهیونیستی در خصوص هدف قرار دادن 
گردشگران اسرائیلی در ترکیه از سوی ایران را به شدت 
تکذیب کرد و آن را ساختگی دانست. او همزمان با سفر 
»حســین امیر عبداللهیان« وزیر امــور خارجه ایران به 
ترکیه گفت که برخــی طرف ها به دنبال تخریب روابط 

بین تهران و آنکارا هستند.
این مقــام وزارت خارجه ایران افــزود: »امیدواریم که 
مقامات ترکیه متوجه اهداف برخی برای تخریب روابط 
دو جانبه ما باشــند. پاسخ ما به اسرائیل، قاطع و محکم 
خواهد بود و اینگونه نیســت که افــراد عادی را در یک 

کشور سوم هدف قرار دهیم.«
در همیــن راســتا او پیش از ایــن نیز بــه اتهامات و 
ادعاهــای بی اســاس وزیر خارجه رژیم صهیونیســتی 
در آنکارا در نشســت مطبوعاتی مشــترک بــا »مولود 
چــاووش اوغلو« وزیــر خارجه ترکیه پاســخ داده و آن 
را مضحــک و در چارچوب ســناریوی از پیش طراحی 
 شــده برای تخریب روابط دو کشــور مسلمان توصیف 

کرده بود.
وزیــر خارجه رژیم صهیونیســتی روز پنج شــنبه هفته 

گذشــته با سفر به ترکیه در نشســت خبری با همتای 
ترکیــه ای خود باز هم ادعای خــود درباره تاش تهران 
برای هدف قرار دادن گردشــگران صهیونیست در خاک 

ترکیه را تکرار کرد.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در این بــاره گفت: 
»متاســفانه از حدود یک هفته پیش یک عملیات روانی 
برای مشــغول کردن رسانه ها به سناریوهای ساختگی با 
اســتفاده از اطاعات نادرســت و جهت دار جهت مهیا 
کردن فضا  برای طرح ســناریوی فرافکنانه وزیر خارجه 

رژیم صهیونیستی شروع شده بود.«
ســخنگوی وزارت امــور خارجه ایران بــا تاکید مجدد 
بــر اینکه پاســخ جمهوری اســامی ایران بــه ترور و 
خرابکاری های رژیم صهیونیســتی همیشــه به صورت 
قطعی، مقتدرانه و بدون تهدید امنیت شهروندان عادی 
و تهدیــد امنیت کشــورهای دیگر خواهد بــود، اظهار 
داشــت: »مظلوم نمایی های نمایشی این رژیم تروریست 
را کســی جز خودش باور نمی کند و اگــر به ظاهر نیز 
طرف هایی بر اساس مصلحت اندیشی زودگذر، نمایشی 
از همراهی داشته باشند، اما در واقع می دانند با چه رژیم 

خطرناکی روبرو هستند.« 
در همین حال محمد فرازمند سفیر کشورمان در ترکیه 
در توییتی با اشــاره به این سفر نوشت: امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه بعدازظهر امروز وارد آنکارا می شــود و 
بــا مولود چاووش اوغلو همتــای ترکیه ای خود و دیگر 

مقامات عالی رتبه دیدار خواهد کرد./فارس

توجه آنکارا به تالش  برخی برای تخریب روابط دو کشور 
تحلیلگر ارشــد سیاسی و متخصص مطالعات آمریکا در 
گفت وگو با یک روزنامــه ای عربی گفت، آمریکا باید در 
خصوص عدم تکرار رفتارهای قبلی خود و رفع تحریم ها 

تضمین هایی بدهد.
»محمد مرندی« تحلیلگر ارشــد سیاســی و متخصص 
مطالعــات آمریــکا در گفت وگویی بــا روزنامه »العربی 
الجدید« بــه آخرین تحوالت درباره موضوع هســته ای 
پرداخت.وی گفت: ایران برای اینکه مطمئن شود آمریکا 
دیگر نمی تواند رفتارهای پیشین خود را به راحتی تکرار 
کنــد باید تضمین  هایــی دریافت نماینــد. آمریکایی ها 
توافق هســته ای را به صــورت مــداوم در دوره باراک 
اوباما و دونالد ترامپ رؤســای جمهور ســابق و نیز جو 
بایدن رئیس جمهور فعلی نقض کرده اند و سیاست فشار 

حداکثری را در پیش گرفته اند.
مرندی در پاسخ به این سوال که ازسرگیری مذاکرات به 
معنای آن اســت که آمریکا تصمیم خود را در خصوص 
مسائل حل نشده گرفته، تصریح کرد: خیر؛ آمریکایی ها 
هنوز تصمیــم الزم را نگرفته اند.العربی الجدید در ادامه 
به ماهیت مســائل حل نشده پرداخت و گفت، »جوزپ 
بورل« رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا این مسائل 
را »سیاسی« خوانده است، مرندی در پاسخ گفت: آقای 
بورل تمایل دارد که مســأله تضمین ها و لغو تحریم ها را 
سیاســی بخواند اما از نظر ما این مسائل کاما حقوقی 
و فنی هســتند. ایران اجازه نخواهد داد که آمریکایی ها 
کاهبــرداری کننــد بنابراین باید مســأله تضمین ها و 

تحریم ها رفع شــود. اگــر آقای بورل اینها را سیاســی 
دانسته چه بسا منظورش این است که آمریکایی ها باید 

تصمیمی سیاسی در این خصوص بگیرند.
وی تأکیــد کرد: ما توافق هســته ای را به صورت کامل 
اجرا کردیم چــه در دوره اوباما که آمریکایی ها توافق را 
نقض کردند ســپس در دوره ترامــپ که این توافق پاره 
شــد نیز برای دوره طوالنی توافق را اجرا کردیم و پس 
از آن شــروع به کاهش تدریجی اجرای تعهدات کردیم. 
آمریکایی هــا باید ایــران را قانع کنند کــه توافق را به 
صورت کامل اجرا خواهند کرد؛ این برای ایران بســیار 
مهم اســت زیرا آنها به تعهدات خــود پایبند نبوده اند.
مرنــدی در ادامه به احتمــال انتقالی محل مذاکرات به 
قطر و اینکه ایران قطر را به عنوان کشوری دوست برای 
مــکان مذاکرات انتخاب کرده، اشــاره کــرد و در ادامه 
گفت: مذاکرات چه در وین، چه در قطر یا عمان باشــد 
سیاست دولت آقای ســید ابراهیم رئیسی ایجاد روابط 
 بهتر با همســایگان اســت و اکنون نتیجه این سیاست 

را می بینیم.
وی سپس به سفرهای رئیس جمهور ایران به کشورهای 
همسایه ایران و توافق هایی که با این کشورها امضا شده، 
پرداخت. مرندی در ادامه تأکید کرد: آینده مذاکرات به 
تصمیم های آمریکا بســتگی دارد زیرا دولت ایران جدی 
بــودن خود را ثابت کرده اســت.این تحلیلگر سیاســی 
 تأکیــد کرد که ایران هیــچ زمانی میز مذاکــره را رها 

نکرده است.

آمریکا جدیت خود را در مذاکرات هسته ای ثابت کند

ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت که گفت وگوی رفــع تحریم ها با آمریکا به 
صورت غیرمســتقیم و در یکی از کشــورهای حوزه خلیج فارس در هفته جاری 

برگزار خواهد شد که تاریخ و مکان آن بزودی اعام می شود.
 سعید خطیب زاده در آخرین نشست هفتگی با خبرنگاران به تشریح آخرین تحوالت 
در حوزه سیاســت خارجی پرداخت و به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.خطیب زاده 
در ابتدا با بیان این که آمریکا به عنوان یکی از مدعیان حقوق بشر بزرگ ترین ناقض 
حقوق انســان ها طی چند دهه گذشته در اقصی نقاط جهان بوده است، گفت: این 
هفته یادآور اتفاقات ناگواری در مورد حقوق مردم ایران است که همه توسط آمریکا 
رخ داده است. سخنگوی وزارت خارجه درباره سفر مصطفی الکاظمی نخست وزیر 
عراق به تهران گفت: ســفر الکاظمی به تهران از پیش برنامه ریزی شده بود و این 
سفر در چارچوب موضوعات دوجانبه و تحوالت منطقه ای معنا پیدا می کرد از جمله 
نقش مثبت و سازنده ای که بغداد در ماه های گذشته در روابط ایران و عربستان ایفا 
کرده اســت. در این سفر درباره موضوعات اقتصادی و پروژه هایی که معطل مانده 
و یا در حال انجام است، تبادل نظر انجام شد. در خصوص مراودات مردمی و رفت 
و آمدها گفت وگو شــد. روابط دو کشــور چند الیه و راهبردی است و همواره این 
موضوعات پیگیری می شود و متعاقب سفری است که چند وقت پیش وزیر خارجه 
عراق به ایران داشــت.وی ادامه داد: یکی از ابعاد دیگر این ســفر نقشی است که 
عراق در گفت وگوهای ایران و عربستان ایفا می کند. پنج دور گفت وگوها در بغداد 
برگزار شــده و از نقش عراق تقدیر می کنیم. الکاظمی نکاتی را از طرف عربستان 
به ما منتقل کرد براساس آنچه شنیدیم طرف عربستان این آمادگی را دارد که در 
سطح دیپلماتیک مذاکرات ارتقا یافته و این مذاکرات در بغداد ادامه یابد و بزودی 
تاریخ آن معلوم می شود و این کار در سطح دیپلماتیک جلو می رود. توافقی بود که 

مقدمات ســفر هیأت های فنی برای بازدید از سفارتخانه ها انجام می شود که همه 
طی روزهای آتی پیگیری خواهد شد.ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی 
درباره مکان و زمان مذاکرات رفع تحریم ها نیز خاطرنشــان کرد: هم زمان قطعی 
شــده و هم مکان تقریبا مشخص است. اجازه دهید تا چند ساعت آتی تصمیمات 
نهایی اتخاذ شــود و درباره محل تصمیم نهایی اعام خواهد شد. پیام ها رد و بدل 
و نظرات گفته شــده است. ان شاءاهلل یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس میزبان 
خواهد بود و این ماقات طی روزهای آتی و در همین هفته انجام خواهد شد. شاید 
تا پایان امروز با توجه به پیام هایی که رد و بدل می شــود، مشــخص خواهد شد.  
ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره حضور مایک پنس و پامپئو در 
نشست منافقین و اظهارات آنها مبنی بر این که اگر توافقی حاصل شود از آن خارج 
می شویم و این که اگر احیای برجام رخ دهد و دولت بایدن کنار برود و دولت بعدی 
بر ســر کار بیاید چه تضمینی برای عدم خروج آمریکا از برجام وجود دارد؟ اظهار 
داشت: در خصوص اسامی که نام بردید چیز جدیدی برای ما نیست. گروه بدنامان 
یک گنگ بدنامی دارند که هر از چند وقتی دور هم جمع می شوند و کلوب بدنامی 
خود را تشکیل می دهند. اینها ورشکستگانی هستند که تاش می کنند اشوه الناس 

خودشان را پیدا کنند و با هم جلسه بگذارند.
خطیب زاده خاطرنشــان کرد: درباره تضامین آمریکا نشان داده که تا چه میزان 
غیرقابل اعتماد اســت و نشــان داده تا چه میزان به آنچه امضا می کند و تعهد 
می کند، پایبند نیست و نشان می دهد از همه ابزارها استفاده می کند برای این که 
محتــوای توافقات را خالی کرده و تعهــدات را انجام ندهد. آنچه به ما می گویند 
خاف عملی است که تا به امروز انجام شده است. لذا ما با قاطعیت و جدیت این 

مذاکرات را با فرض عدم اعتماد قطعی به طرف آمریکایی جلو بردیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه خبر داد:

آمادگی عربستان برای مذاکرات دیپلماتیک با ایران

نگاهی بر درخواست فرانسه برای بازگشت نفت ایران به بازار 

زمان تحریم کردن تحریم کنندگان ایران است

آگهی تبصره ۱ ماده ۱۰۵ آیین نامه قانون ثبت 
آقایان و خانمها علی آبادی مالک ششــدانگ بااستثنا بهاء ثمن  اعیانی پالک 4۱8۵/3۰  
بخــش یک ثبتی شــاهرود به اســتناد تبصره فوق درخواســت ارزیابی ثمن اعیانی شــش 
دانــگ پــالک مذکور که متعلــق به خانم صغــری عبداللهی ورثه غالم حســین مویدی  مالک 
ثمن اعیانی  می باشــد را نموده است کارشناس رسمی دادگستری ثمن اعیانی ملک مزبور 
را۱2۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی و تعیین نموده است لذا شایسته است بانوی فوق الذکر 
جهــت دریافــت وجه مزبور بیــن اداره مراجعه یا در صــورت هرگونه ادعــا و تجزیه حقوق 
حداکثــر ظــرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی به دادگاه صالحه مراجعــه طرح دعوی به این 
اداره ارســال نمایند در غیر این صورت پس از ســپری شدن مدت مزبور اداره ثبت برابر 

مقررات اقدامات بعدی را معمول می نماید
 سرپرست  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود حمید رضا حسین پور

آگهی مفقودی
ایــن جانــب علــی پورعلی گزافــرودی مالــک ســواری پژو GLX به شــماره شاســی 
83۰49۰63 شــماره موتــور ۱2483۱۰8۵6۱ بــه علت فقدان اســناد فــروش خودرو 
تقاضای صدور رونوشــت المثنی اســناد مذکور را نموده ام چنانچه هرکس ادعایی درمورد 
خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شــرکت ایران خودرو 
واقع در پیکان شهر ساختمان سمند طبقه اول مراجعه نماید.بدیهی است پس از  انقضای 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. ساری
*******************************************

برگ ســبز ســواری MVM تیپ 315H NEW مدل ۱394 رنگ آبی متالیک شــماره 
موتور MVM477FJAE027105 شماره شاسی NATFBAMD8E1022229 شماره پالک 
ایران82-982ق23 به نام یلدا اســالمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط اســت. 

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

بدین وســیله به اطالع می رســاند کارت دانشــجویی این جانب علــی الکانی با کدملی 
498۰264۱82 بــه شــماره دانشــجویی 96۱۰۰۱۱32 در رشــته مهندســی مکانیک از 

دانشگاه صنعتی اراک مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*******************************************

ســند کمپانی و ســند مالکیت نیمه یدک کمپرســی ماموت مدل ۱392 شــماره پالک 
ایران72-2۵3ع۱4 شماره شاسی NACCMT352D1027962 مفقود گردیده و از درجه 

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

کلیه مدارک ســواری پژو آریان 2۰6 مدل ۱39۰ رنگ ســفید روغنی شــماره موتور 
۱۵۰9۰۰۰۵۰۵9 شــماره شاســی NAAP41FD2BJ318552 شــماره پــالک ایران82-
۱67ق66 به نام مریم محمدعلی تبار بانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط اســت. 

ساری


