
مذاکرات عراق و ایران برای واردات گاز 
سخنگوی وزارت برق عراق با بیان اینکه نیاز فعلی 
عــراق 50 الی 55 میلیون متر مکعب گاز اســت، 
اعــام کرد: عراق به دنبال افزایــش واردات گاز از 
ایران اســت و در همین راســتا به دنبال گفتگو با 

تهران برای افزایش واردات گاز هستیم.
وزارت برق عراق اعام کرد که با ایران برای افزایش 
واردات گاز برای استفاده در نیروگاه های برق خود 
مذاکره می کند.احمد العبادی، ســخنگوی وزارت 
بــرق عراق در گفتگویی با شــبکه عراقی گفت که 
پــس از پرداخت بدهــی های بغداد بابــت گاز به 
تهــران، واردات گاز عراق از ایــران به ۴5 میلیون 
متــر مکعب افزایش یافت، اما نیــاز فعلی عراق در 
این زمان 50 الی 55 میلیون متر مکعب گاز است.

او افــزود: مذاکــرات جاری با ایران بــرای افزایش 
واردات گاز و تحمــل بــار و بهبود نســبی تأمین 
انرژی برق اســت.عراق در ماه ژوئــن ۱.۶ میلیارد 
 دالر بدهــی خــود به ایــران بابــت واردات گاز را 

پرداخت کرد.  نور نیوز

 تعطیلی موقت فعالیت 
انجمن اسالمی دانشجویان در اوکراین

سفارت جمهوری اســامی ایران در اوکراین طی 
اطاعیــه ای اعام کــرد با توجه بــه ادامه جنگ 
در ایــن کشــور، فعالیــت دوره کنونی شــورای 
اوکراین  دانشــجویان  اســامی  انجمــن   مرکزی 

پایان می یابد.
ســفارت ایران در کی یف طــی اطاعیه ای اعام 
کــرد: با عنایت به تداوم جنگ در اوکراین و خروج 
اکثر قریب به اتفاق دانشجویان ایرانی از این کشور، 
حســب هماهنگی به عمل آمده بــا نماینده نهاد 
مقام معظم رهبری در امور دانشجویان اروپا، پایان 
فعالیت دوره کنونی شورای مرکزی انجمن اسامی 
دانشجویان اوکراین اعام می شود.ضمن قدردانی از 
زحمات اعضای پرتاش شورای مرکزی انجمن، به 
یاری خداوند پس از خاتمه جنگ و بازگشت آرامش 
به اوکراین، ترکیب جدید شــورا با حضور پرشــور 
دانشــجویان انتخاب و معرفی خواهد شــد.بدیهی 
اســت برگزاری شایســته برنامه هــای مذهبی و 
فرهنگی با مشــارکت آن دسته از دانشجویانی که 
 در اوکراین حضور دارند از ســوی ســفارت ادامه 

خواهد یافت.  ایسنا

واکنش بولتون به یک ادعا
مشــاور امنیت ملی پیشین آمریکا به برخی ادعاها 
 مبنــی بر تــاش ایران بــرای تــرور وی واکنش 

نشان داد.
جان بولتون، مشــاور امنیت ملی پیشین آمریکا در 
گفت وگو با شبکه الجزیره مدعی شد که درخصوص 
تاش ها و برنامه ریزی ایران برای ترور وی شواهد 
محکمــی وجــود دارد. وی گفت: فکــر نکنم که 
تاش های ایران برای ترور مــن بر روند مذاکرات 
هســته ای با آنها در ویــن تاثیر بگــذارد. بولتون 
گفت که نظام قضایــی آمریکا ماموریت های خود 
را با ســکوت انجام می دهــد و اقدامات قضایی در 
خصوص تاش برای ترور من در حال انجام اســت.

مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا در ادامه گفت که 
سازمان اف بی آی در بهار 2020 و دسامبر 202۱ 
اطاعاتی درخصوص تاش برای ترور وی به او داده 
اســت.وی در بخش دیگری تاکید کرد: بهتر است 
که دونالد ترامپ در انتخابات آتی شرکت نکند زیرا 

او شایسته ریاست جمهوری نیست.  ایسنا

آغاز انتقال نفت توقیف شده ایران 
در یونان به نفتکش ایرانی

مدیرعامل ســازمان بنــادر و دریانــوردی از آغاز 
عملیات بازگرداندن نفت توقیف شــده کشتی النا 
تحت پرچم جمهوری اســامی در یونان از شــب 

گذشته خبر داد.
علی اکبر صفایی با بیان اینکه کشتی النا تحت پرچم 
جمهوری اسامی ایران نفت متعلق به یک شرکت 
خصوصی جمهوری اسامی ایران بود، اظهار داشت: 
این کشتی که دچار نقص فنی شده بود در سواحل 
یونان متوقف و بار آن به درخواست دادگاه آمریکایی، 
توســط دولت یونان توقیف شد.به گفته وی، پس از 
انجام اقدامات الزم توســط جمهوری اسامی ایران 
و پیگیری های مجدانه صورت گرفته توســط تمام 
ارگان های مرتبط کشــور، دادگاه یونانی نســبت به 
صدور حکم، جهت بازگرداندن نفت به مالک ایرانی، 
اقدام کرد. مدیرعامل ســازمان بنــادر و دریانوردی 
با بیان اینکه در نهایت پــس از انجام اقدامات فنی 
صورت گرفته در مورد کشــتی النا و انجام تعمیرات 
مربوطه از شب گذشته عملیات بازگرداندن بخشی از 
بار کشــتی آغاز شد، افزود: بازگرداندن این بخش از 
بار کشتی که به تانکری در اجاره امریکایی ها منتقل 

شده بود، آغاز شده است.  فارس

روابط با ایران هیچ زمانی قطع نشد
رئیس حمــاس در خــارج در گفت وگویی مفصل 
اعام کرد، خــروج حماس از ســوریه باعث قطع 
روابط این جنبش با ایران نشد و تهران همچنان به 

حمایت از حماس ادامه می دهد.
»خالد مشــعل« افزود: اما روابط بــا ایرانی ها هیچ 
زمانی قطع نشد و هنوز ادامه دارد، حمایت ایران از 
حماس علیرغم شرایط سختشان هنوز برقرار است. 
روابط با ایران بدان معنا نیســت که بر اســتقال 
تصمیم گیــری حماس تأثیر می گــذارد یا به ضرر 
منافع ملی فلســطین تمام می شــود یــا اینکه به 
معنای توافق با این کشــور یا غیره در پرونده های 

دیگر باشد.  میزان

اخبــــار گزارش

خبـر سـوء قصـد به نویسـنده آیـات شـیطانی انگلیسـی-
آمریکایـی در حالـی در میـان اخبـار مهـم جهانـی قـرار 
گرفـت کـه در کنـار اصـل احتمال اجـرای حکم ارتـداد او 
توسـط مسـلمانان، برخـی گمانه زنی ها از سـوء اسـتفاده 
بـرای  مسـئله  ایـن  از  آمریـکا  داخـل  در  جریان هایـی 
تاثیرگـذاری بـر مذاکرات برجامـی حکایـت دارد در حالی 
کـه مواضـع سـران غـرب در قبـال ایـن پرونـده بـار دیگر 

حمایـت آنهـا از اسـام سـتیزان را اشـکار سـاخت. 
بـا  نیویـورک  حاکـی اسـت فـردی کـه  پلیـس  گـزارش 
حملـه بـه »سـلمان رشـدی«، نویسـنده مرتـد موهـن به 
سـاحت پیامبـر گرامـی اسـام )ص( او را زخمـی کـرد 
جوانـی 2۴ سـاله بـه نـام »هـادی مطر« اسـت که سـاکن 
ایالـت نیوجرسـی اسـت. رسـانه های آمریکایـی گـزارش 
دادنـد سـلمان رشـدی سـاعت ۱۱ صبـح جمعـه )به وقت 
محلـی( در ۱2 اوت 2022 هنگامـی کـه قصـد سـخنرانی 
در مرکـز »چوتوکـوآ« در غـرب نیویـورک داشـت مـورد 
رمـان  انتشـار  از  بعـد  واقـع شد.سـلمان رشـدی  حملـه 
موهـن »آیات شـیطانی« در سـال ۱۳۶۷ هجری شمسـی 
خشـم مسـلمانان را برانگیختـه بـود. او بـه همیـن دلیـل 
بـه یـک زندگـی مخفـی بـا شـرایط سـخت امنیتـی روی 
آورده بـود. حضـرت امـام خمینـی )ره( بعد از انتشـار این 
کتـاب فتـوای ارتـداد وی را صـادر نمودند.گفته می شـود 
کـه در نخسـتین ماههـای پـس از انتشـار آیات شـیطانی 
و باالگرفتـن اعتراضـات مسـلمان بـه محتـوای  ضد دینی 
آن، سـلمان رشـدی در طـول یک مـاه بیش از پانـزده بار 

محـل سـکونت خـود را تغییـر داد.
دولـت انگلسـتان کـه زمینـه انتشـار کتاب آیات شـیطانی 
را فراهـم کـرده بود با صـرف هزینه های فراوان مسـئولیت 
حفاظـت از جـان او را  به عهده گرفته بود.سـلمان رشـدی 
قبـل از ایـن حملـه در آمریکا زندگی می کـرد و از مدت ها 
انگلیـس در سـال  پیـش تحـت حفاظـت قـرار داشـت.. 
200۷ بـه سـلمان رشـدی جایـزه داد کـه ایـن اعتراضات 
مسـلمانان در سراسـر جهـان را بـه همـراه داشـت.روزنامه 
دیلی میـل در خبـری شـامگاه جمعـه مدعـی شـده بـود 
رشـدی مـورد اصابت ۱0 یـا ۱5 ضربـه چاقو قـرار گرفته، 
در حالـی که رسـانه انگلیسـی زبان دیگر نوشـته وی مورد 
اصابـت ۱0 تـا ۱5 ضربـه چاقو و مشـت قرار گرفته اسـت. 
ایـن مباحـث در حالـی مطـرح شـده اسـت کـه بسـیاری 
در جهـان اسـام حـذف رشـدی را تکلیفـی بـرای تمـام 
جهـان اسـام و یکتـا پرسـتان دانسـته و سالهاسـت کـه 

بـر ایـن امـر تاکیـد دارنـد. سـوء قصد اعـام شـده از یک 
بعـد می توانـد برگرفتـه از همیـن نـگاه جهـان اسـامی 
میـان  ایـن  در  باشـد.  انگلیسـی  آمریکایـی-  اسـام  بـه 
امـر  ایـن  لـوای  نیـز در  برخـی گمانه زنی هـای سیاسـی 
 مطـرح اسـت و آن سـناریوی تاثیـر گـذاری بـر مذاکـرات 

هسته ای است. 
ایـن امر زمانی تقویت می شـود که روزنامه نیویورک پسـت 
بـه نقـل از منابـع امنیتـی گـزارش داد کـه بررسـی های 
بـه  مهاجـم  فـرد  مطـر،  هـادی  می دهـد  نشـان  اولیـه 
سـلمان رشـدی پیش تر در رسـانه های اجتماعـی مطالبی 
را در حمایـت از جمهـوری اسـامی، سـپاه پاسـداران و 
افراط گرایـی شـیعه منتشـر کـرده اسـت. ان .بی.سـی نیوز 
بـه نقـل از یـک مقـام پلیـس و بـا اشـاره بـه حسـاب های 
ضارب سـلمان رشـدی در شـبکه های اجتماعی نوشـت او 
از حامیـان اهـداف سـپاه پاسـداران و افراط گرایـی شـیعه 
بـوده اسـت.این شـبکه افـزود نمایندگی ایران در سـازمان 
ملـل متحـد بـه درخواسـت اظهـار نظـر دربـاره حملـه به 

سـلمان رشـدی پاسـخی نداده اسـت.
نکتـه قابـل توجـه آنکـه همزمـان بـا ایـن دو ادعـا چنـد 
تحـول دیگـر بـا محوریـت اتهـام زنـی بـه سـپاه صـورت 
گرفته اسـت: نمایشـگاهی از تصاویر ایرانیانی که در مرداد 
و شـهریورماه سـال ۶۷ در زندان هـای جمهـوری اسـامی 
اعـدام شـدند، در آمریـکا برگـزار شـد. در ایـن نمایشـگاه 
تصویـر دو هـزار کشـته شـده وجـود دارد کـه جمهـوری 
اسـامی آنهـا را بـه قتـل رسـانده اسـت. وزارت خارجـه 
کانـادا در واکنـش بـه راهپیمایی اعتراضی مهـرداد زارعی، 
پـدر آراد زارعـی ۱۷ سـاله کـه بـا شـلیک موشـک های 
سـپاه پاسـداران بـه هواپیمـای اوکراینـی کشـته شـد، به 
ایـران اینترنشـنال گفـت: مذاکـره بـا جمهـوری اسـامی 
ادعاهـای  آنکـه  توجـه  قابـل  نکتـه  اسـت.  بی نتیجـه 
مذکـور در حالـی مطرح شـده اسـت کـه فضاهایـی مانند 
اینسـتا و توئیتـر بـا ادعـای مقابلـه با خشـونت پسـت های 
مربـوط بـه سـردار سـلیمانی را حـذف می کننـد و حـال 
مقاومـت  از  دفـاع  در  فـرد  ایـن  پسـت هایی   ادعـای 

جای تامل دارد. 
در بـاب ادعاهـای مذاکراتـی مشـاور تیـم مذاکـره کننـده 
هسـته ای ایـران در ویـن در واکنـش بـه خبـر حملـه بـه 
سـلمان رشـدی نویسـنده مرتد کتـاب آیات شـیطانی که 
بـه پیامبـر اسـام )ص( اهانـت کـرده بود گفت بـا نزدیک 
شـدن بـه آسـتانه احیـای احتمالـی برجـام ادعـای تـرور 

بولتـون و حملـه بـه رشـدی؛ عجیـب است.سـید محمـد 
مرندی کارشـناس ارشـد مسـائل هسـته ای اظهار داشـت: 
مـن برای نویسـنده ای که نفـرت و تحقیر بی پایان نسـبت 
بـه مسـلمانان و اسـام را بـه همراه داشـته اسـت، اشـک 
نمی ریـزم. وی یـک بازیچه امپراتوری اسـت کـه به عنوان 
یـک رمـان نویـس پسـا اسـتعماری ظاهـر شـده اسـت.  
مرنـدی ادامـه داد: امـا، آیـا عجیـب نیسـت که بـا نزدیک 
شـدن بـه توافق هسـته ای احتمالـی، آمریـکا ادعاهایی در 
مـورد تـاش بـرای کشـتن جـان بولتـون مطـرح کـرده و 
نیـز  سـناریو  ایـن  البتـه  می افتـد؟  اتفـاق  ایـن  اکنـون 
برخـی جریان هـای  و  کـه صهیونیسـت ها  اسـت  مطـرح 
داخـل آمریـکا بـا ایـن تحـرکات بـه دنبـال جلوگیـری از 
کوتـاه آمـدن بایـدن در مذاکرات وین باشـند بویـژه اینکه 
جهانیـان خواسـتار تصمیـم سیاسـی آمریکا و پایـان دادن 

بـه رفتارهـای غیـر اصولـی اش در مذاکـرات هسـتند. 

رسوایی هواداران اسالم ستیزان
در ایـن میـان نـوع واکنش هـای غربی ها به این سـوء قصد 
ادعایی قابل توجه اسـت که ماهیت اسـام سـتیز غربی ها 
را اشـکارتر می سـازد. جیک سـالیوان، مشـاور امنیت ملی 
آمریـکا، حملـه به سـلمان رشـدی را »هولنـاک« خواند و 
ضمـن آرزوی بهبـود برای او از کسـانی که بـه نجات جان 
ایـن نویسـنده شـتافتند قدردانـی کرد.امانوئـل مکـرون، 
 ۳۳ رشـدی  »سـلمان  گفـت:  فرانسـه،  رییس جمهـوری 
سـال اسـت که نماینـده آزادی و مبارزه با تاریک اندیشـی 
بـوده و اکنـون قربانـی حملـه نیروهـای نفـرت و بربریـت 
شـده اسـت. مبـارزه او مبـارزه ای جهانی و متعلـق به همه 
مـا اسـت. اکنـون بیـش از هـر زمـان دیگـری در کنـارش 
بریتانیـا،  نخسـت وزیر  جانسـون،  می ایسـتیم.«بوریس 
گفـت: »از اینکـه سـلمان رشـدی هنگام اسـتفاده از حقی 
کـه هرگـز نباید از دفاع از آن دسـت برداریـم، چاقو خورد 

شدم.« وحشـت زده 
پریتـی پتـل، وزیـر کشـور بریتانیـا، گفـت: »از حملـه بـه 
ارزش  یـک  بیـان  آزادی  سـلمان رشـدی شـکه شـدیم. 
مهـم اسـت و هیچ تاشـی بـرای تضعیف آن قابـل تحمل 
نیست.«ریشـی سـوناک، وزیـر پیشـین دارایـی و نامـزد 
نخسـت وزیـری بریتانیـا گفـت: »از شـنیدن خبـر حملـه 
بـه سـلمان رشـدی شـوکه شـدم، او قهرمـان آزادی بیان 
و آزادی هنـری اسـت.«وزیر فرهنـگ بریتانیـا نیـز بـا ابراز 
وحشـت از شـنیدن خبـر حمله به سـلمان رشـدی گفت: 

»ایـن حملـه هولناکـی بـه یـک غـول ادبـی و یکـی از 
مدافعـان بزرگ آزادی بیان اسـت.«وزیر بازرگانـی بریتانیا 
نیـز گفـت: »آزادی بیان در گفتار و نوشـتار، پایه و اسـاس 
یـک جامعه دموکراتیک اسـت و باید گرامی داشـته شـود. 
همانطـور کـه سـلمان رشـدی گفـت، مـا بایـد بـه انـدازه 

نوشـتن از نویسـندگان محافظـت کنیـم.«
مدیرعامـل انجمـن قلـم آمریـکا )پن( نیـز در بیانیـه ای با 
اشـاره بـه اینکـه کـه از شـنیدن خبـر حمله »وحشـیانه و 
از پیـش برنامه ریـزی شـده« بـه سـلمان رشـدی شـوکه 
شـده، گفـت: »حملـه بـه سـلمان رشـدی بـا هیـچ حمله 
دیگـری علیـه یـک نویسـنده ادبی در خـاک آمریـکا قابل 
مقایسـه نیسـت.«تام کاتن، سـناتور جمهوری خـواه، گفت: 
»رهبـران ایـران چنـد دهـه اسـت کـه خواسـتار کشـتن 
سـلمان رشـدی بوده انـد. می دانیـم کـه آنهـا بـرای تـرور 
بایـدن  تـاش می کننـد. جـو  نیـز  آمریکایـی  مقام هـای 
بایـد هـر چـه سـریع تر مذاکـرات احیای برجـام را بـا این 
رژیـم تروریسـت پاپـان دهد.«چاک شـومر، رهبـر اکثریت 
سـنای آمریـکا، حملـه به سـلمان رشـدی را »تکان دهنده 
و وحشـتاک« خوانـد و گفـت ایـن حملـه بـه آزادی بیـان 
آمریـکا  بـرای  اساسـی  ارزش  دو  کـه  اسـت  اندیشـه  و 
روبیـو،  می شـود.مارکو  محسـوب  چاتوآکـوا  موسسـه  و 
سـناتور جمهوری خـواه آمریـکا، گفـت: »حکومـت ایـران 
بـرای هرکسـی کـه سـلمان رشـدی را تـرور کنـد جایـزه 
تعییـن کـرده بـود و امـروز او را در آمریـکا چاقـو زدنـد. 
چـرا بایـدن هنـوز در حـال مذاکـره بـا ایـن تروریسـت ها 

در تهـران اسـت؟« 
نیـل گیمـن، نویسـنده سرشـناس نیـز با اشـاره بـه اینکه 
از حملـه بـه سـلمان رشـدی »شـوکه و پریشـان« شـده، 
و  اسـت  اسـتعدادی  بـا  و  خـوب  مـرد  »رشـدی  گفـت: 
امیـدوارم حالـش خـوب باشـد.« مجمـوع ایـن واکنش هـا 
از آن دارد کـه غـرب همچنـان در همـان رویـه  نشـان 
قدیمـی اسـام سـتیزی گام بـر مـی دارد چنانکـه پیش از 
ایـن نیـز از کاریکاتورهـای موهـن بـه پیامبر اسـام )ص( 
حمایـت کـرده بـود. بـه عبارتـی دیگـر می تـوان گفت که 
آنانـی کـه اسـام انگلیسـی و آمریکایی را ترویـج می کنند 
و بازیچـه آنهـا علیه اسـام حقیقی هسـتند همـواره تحت 
حمایـت ایـن کشـورها قـرار دارنـد در حالی کـه همزمان 
نیـز جریان هـای خـوارج و رادیکال هایـی همچـون داعش 
نیـز بـه عنـوان بـازوی نظامـی ایـن اسـام آمریکایـی - 

انگلیسـی ایفـای نقـش می کننـد.
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نگاهی بر آنچه در پرونده نویسنده آیات شیطانی انگلیسی - آمریکایی روی داده است 

ازتاثیرگذاریبرمذاکراتتاتکرارهواداریغربازاسالمستیزان

به رغم جوســازی های رســانه های غربی که ادعای روی میز بودن توافق نهایی روی 
میز را مطرح کرده اند، مذاکره کننده ارشــد آمریکا در مذاکرات وین گفت که در این 

گفت وگوها بر سر رفع تحریم های ایران توافقی صورت نگرفته است.
»رابرت مالی«، نماینده دولت آمریکا در امور ایران که مذاکره کننده اصلی این کشــور 
در مذاکرات وین اســت در مصاحبه ای تصریح کرد که بر ســر رفع تحریم های ایران 

توافقی صورت نگرفته است. 
رابرت مالی که با شــبکه »پی بی اس« مصاحبه می کرد در پاسخ به سوال مجری برنامه 
مبنــی بر اینکه آیا بر ســر رفع تحریم هــای ایران توافقی حاصل شــده یا خیر گفت: 
»توافقی نشده، چون تا بر سر همه چیز توافق نشود بر سر هیچ چیز توافق نشده است. 
مذاکره کننده ارشــد آمریکا در ادامه اضافه کرد: »یک متن وجود دارد. فهم مشخصی از 
اینکــه هماهنگ کننده اتحادیه اروپا چه نظــری دارد وجود دارد.« رابرت مالی در ادامه 
به ســوالی درباره ادعاهای مطرح شده در روزنامه وال استریت ژورنال پاسخ داد که مدعی 
شــده بود آمریکا و اروپا در صورت همکاری ایران با آژانس اتمی به بسته شدن پرونده 
تحقیقات این نهاد بین المللی از چند مکان در ایران کمک خواهند کرد. مالی ادعای این 
روزنامه آمریکایی را تکذیب کرد. او در پاسخ به این سوال که آیا آمریکا در این زمینه به 
ایران امتیاز خواهد داد گفت: »نه ما این را روشن کرده ایم. البته می دانم گزارش هایی بر 
خاف ]آنچه گفتم[ منتشر شده اما موضع ما شفاف است و آن هم این است که ما هیچ 

فشاری روی آژانس برای بستن پرونده مسائل باقی مانده ]با ایران[ نخواهیم گذاشت.«
رابرت مالی تصریح کرد: »آن پرونده زمانی بســته می شود که ایران همان پاسخ های 
معتبر فنی که آژانس بین المللی انرژی اتمی درخواست کرده را بدهد. به محض اینکه 
این کار را انجام بدهند و به محض اینکه آژانس راضی شود ما هم راضی خواهیم شد. 
اما ما قبل از آن ]راضی نمی شــویم[.«دیگر سوال مجری پی بی اس به ادعای دیگری 
مطرح می شــد که پایگاه خبری پولیتیکو مطرح کرده بود. این رسانه مدعی شده در 
متن پیشــنهادی اتحادیه اروپا بندی وجود دارد که به کاهش فشار بر سپاه پاسداران 
انقاب اسامی منجر خواهد شــد. این بند به برخی از طرف های غیرآمریکایی اجازه 
خواهد داد با برخی طرف های مرتبط با ســپاه پاسداران معاماتی انجام دهند.رابرت 
مالی در پاســخ به این ادعا گفت: »ما بر سر پایین  آوردن ماک های تحریمی مان در 
مســئله تعامات تجاری اروپایی ها با ایران مذاکره نکرده ایم و نخواهیم کرد. آنها اگر 
می خواهنــد با ایران مراوده کنند باید به تحریم های مــا احترام بگذارند.« وی اضافه 
کرد: »هر گزارشــی که خاف این را بگوید و ادعا کند که ما این استانداردها را پایین 

می آوریم و یا بر سر این استانداردها وارد مذاکره می شویم کامًا اشتباه هستند.«
در حالــی که هنوز هیچ یــک از طرفین مذاکرات احیای برجــام درباره جزئیات این 
مذاکرات اطاعاتی منتشر کرده اند، نشریه پولتیکو در گزارشی مدعی شد، اتحادیه اروپا 
برای حصول توافق بر سر احیای برجام پیشنهاد برداشتن فشار از روی سپاه پاسداران 
انقاب اســامی را مطرح کرده است.نشریه پولتیکو در گزارش خود با انتشار جزئیاتی 
از متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام که به تازگی به ایران و آمریکا ارائه 
داده اســت، ادعا کرد که طبق این پیش نویس شهروندان غیرآمریکایی اجازه خواهند 
داشت با شــرکت هایی که با سپاه پاسداران معامات اقتصادی دارند، تجارت کنند.بر 
اساس گزیده هایی از متن پیش نویس پیشنهادی اتحادیه اروپا که پولتیکو ادعا می کند 
به آن دســت یافته است، تحریم های آمریکا علیه سپاه پاسداران ایران با هدف احیای 
توافق هسته ای 20۱5 کم رنگ می شود و راه را برای تهران هموار می کند تا از بررسی 

بیشتر سایت های هسته ای که مشکوک خوانده می شود، خودداری کند.
پولتیکو در ادامه با ادعای اینکه جزئیات این پیش نویس دوشــنبه گذشته در جریان 
مذاکرات وین نهایی شــده اســت، نوشــت: از آنجایی که اتحادیه اروپا در هماهنگی 
نزدیک با واشــنگتن روی این پیش نویس کار کرده است، به نظر می آید که دولت جو 
بایدن، رئیس جمهور ایاالت متحده آماده است تا امتیازات بیشتری از آنچه انتظار می 
رفت برای حصول توافق - به ویژه با کاهش فشــار بر ســپاه پاسداران انقاب اسامی 
بدهد. ســازمانی که ایاالت متحده در دوران ریاســت جمهــوری دونالد ترامپ آن را 

به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرد.

ادعای مذاکره کننده ارشد آمریکا درباره مذاکرات وین

توافقی صورت نگرفته است

آگهی مفقودی 
ســند کمپانی و ســند مالکیت )برگ ســبز(خودروی ســواری سیســتم ســایپا تیپ 
131SE مــدل 1393 رنــگ ســفید - روغنــی به شــماره موتــور 5205451 و شــماره 
شاســی NAS411100E1036290 به شــماره پالک ایــران 69-464 و 41 متعلق به تاج 
محمــد دوجی نام پدر انه یار به شــماره ملــی 5319625715 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبارساقط می باشد.گنبد
*****************************************************************

ســند مالکیت )برگ ســبز( خودروی سواری- هاچ بک سیستم ســایپا تیپ  کوئیک 
MT مــدل 1398 رنگ ســفید - روغنی به شــماره موتور M15 / 8753015   شــماره 
شاسی NAS841100K1008363  به شماره پالک 69-196 و 56 متعلق به احمد عوض 
زاده دوجی نام پدر مرد محمد به شــماره ملی 5319985495 مفقود گردیده و ازدرجه 

اعتبارساقط می باشد. گنبد
*****************************************************************

 PARS - TU5 بــرگ ســبز )شناســنامه( خــودرو ســواری سیســتم پــژو تیــپ 
مــدل 1401 برنــگ مشــکی متالیک بشــماره موتور 139B0282629 و شــماره شاســی 
NAAN11FE3NK191347 و شــماره پالک ایران 93 - 893 ل 92 به نام فریبا کریمی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. بندرعباس
*****************************************************************

برگ سبز خودروی سواری BMW رنگ سفید تیپ X428IXDRIVE شماره موتور 
N20B20AA1221187 شــماره شاســی WBAXW310B00R47751 شــماره انتظامی   
598 ه 39 ایــران 77 مــدل 2016 بــه نــام  علیرضا رضایی  مفقود گردیــده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. )دماوند(
*****************************************************************

ســند کمپانی و برگ سبز و کارت شناسایی خودرو سواری پژو 405 مدل 1385 به 
شماره موتور12484248901  و شماره شاسی 13219008  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد. ساری
*****************************************************************

 153H0020024 برگ سبز سواری دنا مدل 1399 رنگ مشکی متالیک شماره موتور
شــماره شاســی NAAW31YU9LE282302 شــماره پالک ایران72-188ق22 به نام 

مظاهر کابلی قره تپه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*****************************************************************

ســند موتــور ســیکلت کبیــر تیــپ KM150 مــدل 1393 رنــگ مشــکی شــماره 
پــالک  NCV *** 150A9338425 شــماره  تنــه  0149NCV129629 شــماره  موتــور 
ایــران588-31411 به نام علی اصغر قادی ســورکی مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

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

برگ ســبز و ســند کمپانی ســواری ســمند EL مدل 1388 رنگ خاکستری متالیک 
شــماره موتور 12487143985 شماره شاسی NAAC51CA59F001081 شماره پالک 
ایران82-469و32 به نام اله داد ســلیمان پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

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

برگ ســبز ماشین سیمرغ مدل 63 شماره پالک ایران72-887س26 شماره موتور 
608E30 شماره شاسی 2310095 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری

*****************************************************************
سند کمپانی و سند مالکیت پژو 206 مدل 1395 شماره پالک ایران62-672د78 
شــماره موتور 165A0071590 شماره شاسی NAAP03EE0GJ835324 مفقود گردیده 

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

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم شــیدا فالح بــا ارائــه استشــهادیه شــماره 13437-1401/5/22 تنظیمی 
دفترخانــه 258 آمــل طی درخواســت شــماره 1400/35859-1400/9/10 تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی 442096 سه دانگ پالک شماره 137 فرعی از 1527 اصلی 
واقع در بخش یک ثبت آمل ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شده را نموده است 
که طی ســند رهنی شــماره 54623-1395/9/30 دفترخانــه 133 آمل در رهن بانک 
مسکن شعبه 17 شهریور آمل قرار دارد لذا دراجرای ماده 120اصالحی آیین نامه قانون 
ثبت مبادرت به نشــر این آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه 
اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت ده روز 
پس از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
اداره ثبت محل ارایه و رسید دریافت نمایند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض 
ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود این 

اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود./
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل-فیض اله ذبیحی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آبادان تصرفات مالکانه وبالمعارض متاقضی محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضی امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
دردونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتکیه اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایید

))سهیال باری فرزند زباری ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به نشانی سلیج غربی  
کوچه نواصر پشــت حسینه سیدالشهداء به مساحت 184/84  متر مربع خریداری شده 
از مالک رســمی هاشم و خدیجه محمودی طبق رأی شماره 140160317003000026 

قسمتی از پالک 6/375  و 6/376  واقع در بخش 10آبادان  (( 
بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور وعدم وصــول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/5/8

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/5/23
م-الف: 1/175

 مردانی - سرپرست ثبت اسناد وامالک آبادان

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
مدرک تحصیلی اینجانب مصطفی چوبدار امیر علی فرزند حسین 
به شــماره ملی 0920481299 صادره از مشــهد در مقطع کاردانی 
رشته معماری صادره از واحد دانشگاهی غیر انتفاعی خیام مشهد با 
شماره 7135 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.از یابنده تقاضا 
می شــود اصل مدرک را به نشانی دانشگاه غیر انتفاعی خیام مشهد 

به نشانی: قاسم آباد- فالحی 1  ارسال نماید. مشهد ) نوبت اول(

آگهی فقدان سند مالکیت
نظــر بــه اینکه آقای جواد ســهیل ثانــی به اســتناد اوراق استشــهادیه جهت 
دریافت ســند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است 
سند مالکیت چهار دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی 
به شــماره پــالک 636 فرعی از 7-  اصلی بخش نه مشــهد به علت ســهل انگاری 
مفقود شــده است با بررســی دفتر امالک معلوم شــد مالکیت ششدانگ عرصه و 
اعیان یکباب منزل مســکونی به پالک فوق به نام محمد علی حســینعلی زاده تونی 
در ذیل دفتر 42 صفحه 274 شــماره ثبت 4825 ثبت و سند مالکیت دفترچه به 
شــماره 526548 صادر و تسلیم گردیده است سپس برابر سند انتقال 66586 
مورخ 1361/11/27 دفتر 7 مشــهد مالکیــت فوق به متقاضی انتقال قطعی و در 
ادامه دو دانگ از ششدانگ پالک فوق برابر سند 53836 - 1387/3/21 دفتر 
46 بنام غالمحســین ســهیل ثانی انتقال قطعی  و ســند 0537333 الف 87 صادر 
و تســلیم گردیده سپس برابر سند انتقال اجرایی 17010 -1393/1/23 دفتر 
283 مشــهد دو دانگ پالک فــوق به متقاضی انتقال قطعی گردیده اســت. لذا به 
استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت ، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر 
کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود میباشــد بایســتی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی 
خود را به پیوســت اصل ســند مالکیت یا سند معامله رســمی به این اداره تسلیم 
نمایــد بدیهی اســت در صورت عدم وصــول اعتراض در مهلت مقــرر و یا وصول 
اعتراض بدون ارائه ســند مالکیت یا ســند معامله رســمی نســبت به صدور سند 

مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد . م الف/350
بشیر پاشایی - رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 5 مشهد مقدس

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای داود عفتیان  برابر وکالتنامه شماره 31936 مورخ 
1401/4/30 دفترخانــه 140 مشــهد از طرف آقای برات اله خجســته 
به اســتناد اوراق استشــهادیه جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت 
اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اســت ســند مالکیت ششدانگ 
عرصه و اعیان یکباب قطعه زمین به مساحت 151/20 مترمربع به پالک 
ثبتی 1929 فرعی از 7- اصلی بخش نه مشــهد به علت جابجایی مفقود 
گردیده اســت. با بررســی دفتر امالک معلوم شد مالکیت آقای برات اله 
خجســته در ذیل دفتر 134 صفحه 557 شــماره ثبــت 20621 ثبت و 
سند مالکیت به شماره 790962 د 91 بنام وی صادر و تسلیم گردیده 
است و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد ماده 120 
اصالحــی قانون ثبت ، مراتب یک نوبت آگهــی و متذکر میگردد هر کس 
نســبت به ملک مورد آگهــی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود ســند 
مالکیت نزد خود میباشــد بایســتی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشــار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله 
رســمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی اســت در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا 
سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد . م الف/349
بشیر پاشایی - رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 5 مشهد مقدس

آگهی تغییرات شــرکت ســهامی خــاص تولیدی و صنعتی توســن محرکه 
شرق به شناسه ملی 14006832416 و به شماره ثبت 4525 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فــوق العاده مورخ 
1400/12/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد مؤسســه حسابرســی معین 
مشاور مجرب به شناسه ملی 10320404190 را بعنوان بازرس اصلی 
و آقای ســعید رحیمیان به شــماره ملی 4591366766 بعنوان بازرس 

علی البدل برای سال مالی 1400 انتخاب شدند . 
اداره کل ثبت اســناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری شاهرود )1363579(


