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نیاز برجامی کاخ سفید 
اندیشکده »کارنگی« در گزارشی ضمن تاکید بر ضرورت اصالحات اساسی 
در دیدگاه و سیاســت های برجامی کاخ سفید نوشت: گام سوم تعامل با ایران 

مرحله ای سخت و طوالنی برای نزدیک شدن نظرات دوطرف است.
بــه گزارش ایرنــا، »موقوفه کارنگی« در نوشــتاری مبســوط  به ارزیابی 
رویکردهــای یک دولــت دموکرات در کاخ ســفید نســبت بــه جمهوری 
اســالمی ایران و توافق هســته ای سال ۲۰۱۵ پرداخته اســت. این اتاق فکر 
آمریکایی در  تحلیل خود طرحی ســه مرحله ای را پیشنهاد داده و برای دو 
گام ابتدایی آن توصیه کرده است کاخ سفید با اعطای امتیازات و بازگشت به 

توافق هسته ای، اعتماد طرف های مقابل را جلب کند. 
در آخرین گزارش از گام های سه گانه، اتاق فکر فوق آغاز مرحله سوم تعامل 
ایران و آمریکا را از زمان پس از انتخابات ریاســت جمهوری ایران تا دو سال 
بعد عنوان کرده و برآورد کرده است: در صورت اجرای موفق گام های پیشین 
در این مرحله شــرایط برای امضای توافقــات جامع تری میان دو طرف مورد 

بررسی قرار می گیرد. در گزارش کارنگی می خوانیم:
پس از گذشت تقریباً چهار سال از دولت دونالد ترامپ و سیاست بی وقفه 
»فشار حداکثری« علیه ایران، منافع امنیتی غرب به شدت آسیب دیده است. 
روشــن است که سیاســت ایاالت متحده در مورد ایران نیازمند به اصالحات 
اساســی اســت. بعالوه، اقتصاد و جهان امروز بســیار متفاوت از سال  ۲۰۱۱ 
تا ۲۰۱۳ اســت که ایران تصمیم گرفته بود با دولت باراک اوباما وارد مذاکره 
شــود. در همین حال، صداهای زیادی در ایران استدالل می کنند که بهترین 
راه حل برای این کشــور مصونیت در برابر تحریم های ایاالت متحده است نه 

این که اقتصاد ایران را به روشن یا خاموش بودن تحریم ها گره بزند.
همچنین از تجربه کاهش تحریم ها در سال ۲۰۱۶ مشخص شده است که 
بخــش مالی جهانی برای حمایت از تجــارت با ایران، تا زمانی که تحریم های 
اولیه ایاالت متحده برای محدود کردن دسترســی ایران به دالر آمریکا برقرار 

باشد، بسیار محتاطانه عمل می کند.
گام سوم: مذاکره هسته ای بیشتر برای بیشتر 

)از اواخر ۲۰۲۱ تا آگوست ۲۰۲۳(
طبق طرح پیشنهادی کارنگی در حالی که دو مرحله اول به ایجاد ثبات در 
برجام و جلوگیری از بحران کوتاه مدت بر ســر برنامه هسته ای ایران متمرکز 
اســت، به نظر می رسد مرحله سوم براســاس برجام و به عنوان بخشی از یک 
فرمول بیشــتر- برای- بیشتر اجرا  خواهد شدکه از طریق آن همه طرف های 

برجام می توانند از منافع آن بهره  مند شوند. 
هنوز مشخص نیست که آیا ایران مایل است تعهدات هسته ای خود را فراتر 
از شــرایط ذکر شده در برجام گسترش دهد، یا اینکه آیا رئیس جمهور جدید 
ایران می تواند چنین دیپلماســی را پیش ببرد. آنچه مسلم است این است که 
در چنین مراحلی، دولت بایدن باید آماده باشــد تا تحریم های بیشتری را لغو 

کند. از جمله موارد زیر:
-ایجاد امکان دسترسی ایران به دالر آمریکا. این امر مستلزم صدور مجدد 
مجوزهای کلی برای مبادالت با ایران )که در ســال ۲۰۰۸ لغو شــده( جهت 
دادن اجازه پردازش و کلیرینگ مبادالت با دالر آمریکا در زمینه تجارت ایران 
است. به عنوان بخشــی از این اقدام، ایاالت متحده می تواند سیاست محدود 

کننده تجارت دالر با ایران را تقلیل دهد.
-کاهش تحریم هــای اولیه ایاالت متحده در بخش هــای خاصی که برای 

توانمندسازی اقتصادی ایران مهم است؛ مانند انرژی و تولید.
-تایید قرارداد بیشــتر –دربرابر- بیشــتر به عنوان معاهــده یا توافق نامه 
قانونی و اجرایی. با توجه به سرنوشــت برجام، به عنــوان راهی برای کاهش 
خطر لغو توافقنامه توســط رئیس جمهور آینــده ایاالت متحده، دولت بایدن 

می تواند تالش کند تا حمایت کنگره از این توافق را بدست آورد.

ویژه

اعتراض چین به واشنگتن 
درباره تحریم های مرتبط با ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه چین از اعتراض این کشور به واشنگتن پس 
از مطرح کردن اتهاماتــی مرتبط با ایران علیه چهار نهاد چینی و تحریم آنها 

خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز،  چین پس از این که واشنگتن 
اعالم کرد تحریم هایی مرتبط با ایران را علیه چهار نهاد چینی اعمال می کند، 
سرســختانه به این موضوع اعتراض کرد.  » لیجیان ژائو«   سخنگوی وزارت 
امــور خارجه چین روز پنج شــنبه در یک کنفرانس خبــری گفت که چین 
از آمریکا خواســته است اشــتباهاتش را اصالح کند.  بر اساس این گزارش،  
اظهارات ســخنگوی وزارت امور خارجه چین در پی این مطرح می شــود که 
الیــوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئال روز چهارشــنبه در 
رویداد مجازی موسســه بیروت برخی نهادهای واقع در چین و روســیه را به 

کمک به ارتقای موشک های بالیستیک ایران متهم کرد.

پولیتیک

معــاون سیاســی وزیر خارجه با تشــریح 
جزییات تبادل زندانیان ایرانی و اســترالیایی، 
گفت: افتخار داشــتم که از سه هموطن عزیز 
آزاد شده اســتقبال کنم و پس از ورود آنها و 
ابراز اطمینان از سالمتیشــان، دستور عزیمت 

زندانی استرالیایی داده شد.
به گزارش ایرنا، »سید عباس عراقچی« که 
در مراسم تبادل سه زندانی ایرانی در تایلند و 
یک تبعه استرالیایی-انگلیسی در هفته گذشته 
حضور داشــت، در خصوص این تبادل یادآور 
شــد: روز چهارشنبه )۵ آذر ۱۳۹۹( در نتیجه 
یک کار فشرده دیپلماتیک با دو کشور تایلند و 
استرالیا که بیش از یک سال به طول انجامید، 
ســه زندانی ایرانــی در تایلند بــا یک زندانی 

استرالیایی در تهران تبادل شدند.
وی افــزود: این تبادل در نوع خود منحصر 
به فرد اســت چرا که سه کشور در این تبادل 
دخیل بودند و یک تعامل ســه جانبه صورت 
گرفت. ســه ایرانی در برابــر تنها یک خارجی 
آزاد شــدند. تبادل در فرودگاه تهران صورت 
گرفت. یعنی اول ســه ایرانــی آزاد و به تهران 
وارد شدند، بعدا زندانی اســترالیایی از کشور 
خارج شــد. تبادل با یک هواپیمای اختصاصی 
استرالیایی انجام شد که ابتدا زندانیان ایرانی را 

به تهران منتقل کرد.  
این دیپلمات ارشــد کشورمان خاطرنشان 
کرد: اینجانــب در لحظه انجــام تبادل برای 
آخرین هماهنگی ها و نیز ایجاد اطمینان از به 
ثمر رسیدن یک سال تالش همکارانم و صدها 
ساعت رایزنی سیاسی، در فرودگاه حضور پیدا 
کردم و افتخار داشتم که از سه هموطن عزیز 
خود اســتقبال کنم. پس از  ورود این سه نفر 
و ابراز اطمینان از سالمتی آنها دستور عزیمت 

زندانی استرالیایی داده شد.  
گفتنی اســت که تبادل زندانــی یک امر 
مرسوم و پذیرفته شــده در عرف بین المللی 
است و به هیچ وجه ناقض استقالل قوه قضائیه 
نیست. در همه کشــورها بعد از آن که مسیر 
قضایی به پایان رسیده و فرد به زندان محکوم 

شد، امکان تبادل او بر اساس منافع ملی ایجاد 
می شود. در کشور ما این امر با تصویب شورای 
عالی امنیت ملی میســر می شود. کشورهای 

دیگر هم روال خود را دارند.  
در طول تقریبا یک ســال گذشته، وزارت 
امور خارجه حداقل پنج مورد تبادل زندانیان را 
با کشورهای آمریکا )دو نوبت(، فرانسه، تایلند 
و اســترالیا )دو نوبت( انجــام داده و طی آن 
هشت نفر از هموطنان )شامل اساتید دانشگاه 
و فعالین مقابله با تحریم ها( در مقابل ۶ زندانی 

خارجی در ایران آزاد شده اند.
داستان جاسوسی 

با عنوان استاد دانشگاه
به گزارش انتخاب به نقل از صدا و ســیما، 
سی ام شــهریور ماه ۹۷ خبر دستگیری یک 
زن جوان ۳۱ ســاله، توجه رسانه ها را به ایران 
جلب کرد. کایلی مور گیلبرت، تبعه استرالیا ـ 
انگلیس بود که رسانه های خارجی او را محقق، 
پژوهشگر، اسالم شناس و استاد دانشگاه معرفی 

می کردند.
کایلی ۳۱ ســاله با عنوان استاد دانشگاه و 
شیعه شناس، به تمام کشور های مهم منطقه 
غرب آســیا سفر کرده بود، ایران مصر، سوریه، 
عراق، بحریــن، کویت و ... او در این ســفر ها 
در مجامع علمی و مذهبی حاضر می شــد و با 
شخصیت های فرهنگی و مذهبی این کشور ها 

در ارتباط بود.
اما کایلی مور گیلبرت کیست 
و چرا در ایران بازداشت شد؟

کایلــی متولد ۱۹۸۷ در اســترالیا و دارای 
تابعیت دوگانه استرالیایی، انگلیسی است. وی 
در خانواده مسیحی تبار به دنیا آمد، اما بعد ها 
به اقتضای شــغلش مجبور به تغییر مذهب از 

مسیحیت به یهود می شود.
وی نســبت به تحصیــالت عالی بی عالقه 
بــود، تا اینکه در ۲۵ ســالگی آشــنایی او با 
یک اســرائیلی بــه نــام »روی بینکوویینز« 
باعث می شــود که بدلیــل ویژگی های فردی 
و اســتعداد های خاص توســط امان، سرویس 

جاسوسی نظامی اسرائیل نشان شده و در سال 
۲۰۱۲ به توصیه این ســرویس برای تحصیل 
در »رشته مطالعات آســیا، خاورمیانه و حوزه 
اسرائیل« دانشگاه کمبریج، به لندن اعزام شود 
و در طــول مدت تحصیل مورد کنترل و رصد 

قرار گیرد.
امان، سرویس جاسوســی نظامی اسرائیل، 
در این سال ها کایلی را تحت نظر داشت برای 
مقاصد خود رشــته او را تغییر داد و کایلی را 
ملزم بــه ادامه تحصیل در »رشــته مطالعات 

اسالمی و خاورمیانه« می کند.
کایلی خود را با این رشــته بیگانه می بیند 
و تمایل دارد بــا روش های ویژه خود اقدام به 
جاسوسی و جمع اوری اطالعات نماید. اما امان 
او را متقاعد می کند که برای نزدیک شدن به 
چهره های خاص، نیاز به پوشــش ویژه دارد و 
بهترین پوشــش برای این منظور تحصیالت 
دانشــگاهی و پژوهش های علمی در مســائل 

اسالمی و خاورمیانه است.
با طوالنی شــدن اقامت کایلی در لندن و 
لزوم حفظ پوشــش شــغلی حین تحصیل و 
آموزش او ابتدا به عنوان کارمند یک هتل که 
مهمانانی از کشور های عربی داشت، آغاز به کار 
می کند تا با برقراری ارتباط نزدیک با مهمانان 
عــرب هتل شــبکه ارتباطی خود را توســعه 
دهد و همچنین با فضای فرهنگی کشور های 

اسالمی بیشتر آشنا شود.
در ایــن مــدت امــان، کایلــی را تحــت 
آموزش های تخصصی اطالعاتــی قرار داده و 
او را به یک مأمور خبره برای ســرویس تبدیل 

می کند.
کایلــی پس از گذراندن ایــن آموزش ها به 
زبان های عبری، عربی و ژاپنی مسلط می شود 
و برای گذراندن دوره های تخصصی به اسرائیل 
ســفر کــرده و در یک پــادگان، آموزش های 

نظامی خود را تکمیل می کند.
در نهایت او که اکنون به یک مأمور آموزش 
دیده اســرائیلی تبدیل شــده، بــا تغییر دین 
خود از مسحیت به یهود سرسپردگی خود به 

تشکیالت صهیونیستی را تکمیل می کند.
سرویس نیز برای او یک ازدواج تشکیالتی 
ترتیب داده و یک نظامی صهیونیســت به نام 
روســالن هودوروف را به عنوان همســر برای 

کایلی بر می گزیند.
دوره های تئــوری آموزشــی کایلی پایان 
یافتــه و او به عنــوان کارآمــوز اطالعاتی، به 
موسســات پوششی اســرائیلی وصل می شود 
تا برای مأموریت های رســمی اطالعاتی آماده 
شــود. حضور در سوریه، نخســتین ماموریت 
امان به کایلی برای انجام اقدامات اطالعاتی و 

جاسوسی بود.
پــس از بازگشــت از ســوریه و در مرحله 
بعد، مسئول بازجویی برخی ایرانیان مهاجر و 
زندانی می شود تا عالوه بر تکمیل آموزش های 
بازجویی و زیرپاکشــی، اطالعات خود از ایران 
و ایرانیــان ارتقاء دهــد و بازجویی ها و پرونده 
ســازی های کایلی منجر بــه محکومیت های 
طوالنی برای برخی از ایرانیان خارج از کشــور 

می شود.
ماموریت جدید وی موضوعات هســته ای و 
اقتصادی ایران به خصوص کشف شیوه های دور 
زدن تحریم ها و همچنین موضوعات مربوط به 
محور مقاومت اســت. ازین رو، امان، به منظور 
حفظ پوشش و توجیه اقدامات بعدی، کایلی را 
ملزم به ادامه تحصیل در مقطع دکتری رشته 

مطالعات اسالم و خاورمیانه می کند.
دوره آمــوزش اختصاصــی کایلــی برای 
ماموریت ایران دو سال زمان برد و او طی این 
مدت کامال به زبان فارســی مســلط می شود. 

کایلــی که به لحــاظ تئــوری، آمادگی الزم 
جهت اقدامات اطالعاتــی در جغرافیای ج. ا. ا 
را پیدا کرده، با اســتفاده از پوشش پژوهشی و 
دانشگاهی، با ایجاد یک فرصت مطالعاتی برای 
شرکت در دانشــگاه ادیان و مذاهب، به ایران 

می آید.
در ســفر اول وی به ایران، دســت به هیچ 
اقدامی نمی زند و پس از مدت کوتاهی از کشور 
خارج می شود. در سفر دوم، به توصیه سرویس 

اسرائیل در ایام محرم وارد ایران می شود.
کایلــی با حضور در شــهر های مختلف که 
در راســتای مأموریتش بود، اقــدام به جمع 
آوری اطالعات می نماید. کایلی که از اشــراف 
اطالعاتی ایــران بر خود بی اطالع اســت به 
منظور عادی ســازی حضور خود در ایران به 
اماکن مذهبــی، هیئات و اماکن توریســتی 
می رود تا کسی نسبت به این سفر شک نکند.

این بار کایلــی برای ارتباط گیری با برخی 
شــخصیت ها و اهداف، اقدام و سعی می کند 
به اطالعات اقتصــادی و نظامی ایران و جبهه 
مقاومت دســت پیــدا کند، که مــورد ضربه 

اطالعاتی قرار گرفته دستگیر می شود.
وی پــس از طی مراحــل قانونی و قضایی 
به جــرم اقدام علیــه امنیت ملــی از طریق 
همکاری اطالعاتی با رژیم صهیونیستی به ۱۰ 
ســال حبس محکوم گردید و پس از ۲ سال 
از محکومیت خــود، در نهایت نظام جمهوری 
اســالمی تصمیم می گیرد وی را با ســه فعال 
اقتصادی ایرانی که بــه قصد دور زدن تحریم 

بازداشت شده بودند تبادل کند.

عراقچی تشریح کرد

جزئیات تبادل زندانیان ایرانی و استرالیایی

اضطراب و دلواپسی عربستان درباره بازگشت آمریکا به برجام
عربستان که دارای پرونده های زیاد جنایت علیه بشریت در یمن و اتباع خود است و 
در تصمیم ترامپ برای خروج از برجام نقش  داشته ،همزمان با پیروزی بایدن در شرایطی 
که از احتمال بازگشــت دولت جدید آمریکا به توافق هسته ای سخن به میان می آید با 

تقویت ایران هراسی بازهم علیه برجام سنگ اندازی می کند.
بــه گزارش ایرنــا، با پیروزی »جو بایدن« در انتخابات ۲۰۲۰ و شــنیده  شــدن 
زمزمه هایی مبنی بر بازگشــت مجدد واشنگتن به برجام، عربســتان موج تازه ای از 
تبلیغات منفی و فضاسازی علیه توافق هسته ای به راه انداخته است. »فیصل بن فرحان 
آل ســعود« وزیرامور خارجه عربســتان روز شــنبه یکم آذرماه در گفت وگو با شبکه 
»سی ان بی سی« بیان کرد که این کشور باید بخشی از مذاکرات احتمالی میان ایران و 
دولت آینده آمریکا درباره »توافق هسته ای جدید« باشد. »عادل الجبیر« وزیر مشاور 
در امور خارجه عربستان هم در مصاحبه با خبرگزاری آلمان ادعا کرد که کشورش در 
صورتی که امکان منع ایران از ســاخت سالح های هسته ای نباشد، از حق تسلیحات 
هسته ای برای خودش محافظت می کند. »سلمان بن عبدالعزیز« پادشاه سعودی هم 
۲۲ آبان ماه در ســخنرانی ساالنه خود در مجلس مشورتی پروسه طرح ادعاها علیه 
ایران را ادامه داد و گفت موضع قاطعانه جهانی باید متضمن آن باشد که از دستیابی 
ایران به ســالح های کشتار جمعی، توسعه برنامه موشکی بالستیکی و تهدید صلح و 
امنیت توسط ایران جلوگیری شــود. این نگرانی سردمداران سعودی در حالی است 
که ایران تحت شــدیدترین نظارت های پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی است و 
بارها در گزارش های آژانس بین المللی اتمی پایبندی ایران به توافق هســته ای تایید 

شده است.
 تالش عربستان برای جلوگیری از بهره مندی ایران

 از مزایای توافق هسته ای
پیروزی بایــدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا و ایده 
بازگشت به برجام و همزمان فشار بر عربستان برای اصالح رفتار باعث شده تا سردمداران 
سعودی تالش کنند با اظهاراتی علیه برنامه هسته ای ایران توجه دولت بایدن را به سمت 
شــکل دهی به یک توافق جامع هدایت کنند تا همزمــان توجهات از روی جنایت های 
عربستان منحرف شود. آنها نگران هستند که بایدن با آغاز به کار خود در کاخ سفید در 
ماه نخست از راهبرد فشار حداکثری ترامپ علیه ایران که ریاض به آن دلگرم بود، فاصله 
بگیرد و با لغو برخی از تحریم ها و بازگشت به برجام، دامنه تحریم ها و فشار را از تهران 
بکاهد. حل پرونده هســته ای ایران می تواند راه را برای گشوده شدن سایر مشکالت در 
روابط ایران و غرب هموار سازد. در  رویکرد آل سعود در چنین شرایطی با توجه به اینکه 

ایران از نطر ژئواستراتژیک و حتی از نظر انرژی، امکانات و ظرفیت هایی فراتر از عربستان 
دارد  این کشور  اهمیت راهبردی خود را در معادالت امریکا و غرب در منطقه از دست 
خواهد داد. با توجه به اینکه ذهنیت سعودی ها بر این است که مزایای اقتصادی حاصل 
از توافق هسته ای و آزادشدن ظرفیت های راهبردی ایران سبب خواهد شد تهران فرصت 
مناســبی برای پیشبرد اهداف منطقه ای داشته باشــد. از این رو، آنان با مطرح کردن 
ادعاهای بیشــتر علیه ایران می خواهند شــرایط به گونه ای رقم خورد که ایران هراسی 

هرچه بیشتر تقویت شود.
 محمدی تحلیلگر روزنامه »عربی ۲۱« مصر در این زمینه در گزارشــی اذعان کرد: 
کشــورهای عربی حاشیه خلیج فارس پس از پیروزی بایدن در محاسبات خود بازنگری 
می کنند. در حالی که ایران انتظار دارد وعده های بایدن درباره توافق هســته ای نتیجه 
بخش باشد عربستان و امارات از کاهش فشارها علیه تهران در دوره بایدن نگران هستند. 
برای ســردمداران آل ســعود رفتن ترامپ فراتر از تغییر روش اســت، بلکه آنها دوست 
قدرتمند خود را که از جنایت های آنان چشم پوشــی می کرد از دست داده اند. عربستان، 
امارات و رژیم اســرائیل به عنوان یک محور نگران آن هســتند که رویکرد دولت جدید 
آمریکا منافع آنها را تهدید کند. از این رو، پادشــاه سعودی که یک روز پس از پیروزی 
بایدن به وی تبریک گفت در اظهاراتی ادعایی از جامعه بین الملل خواســت که در برابر 
ایران و تالش های این کشــور در مســیر دستیابی به سالح هســته ای و توسعه برنامه 
موشــک های بالستیک موضع ســختی در پیش گیرند. در این میان البته فقط موضوع 
ایران، نگرانی عربســتان را به دنبال نداشته است. بایدن که وعده پایان دادن به حمایت 
تسلیحاتی از عربستان در جنگ مصیبت بار یمن و بازنگری در روابط با عربستان را داده 

نگرانی هایی را برای ریاض به بار آورده است.
تهدید اصلی کجاست؟

درخواست مقام های ســعودی برای نقش آفرینی در مذاکرات در حالی مطرح شده 
است که عربستان در پروژه های هسته ای خود با چین و برخی دیگر از کشورها همکاری 
می کند. این کشور پیش از این اعالم کرده که قصد دارد طی سال های آینده ۱۶ رآکتور 
هسته ای بسازد و هزینه آن حدود ۸۰ میلیارد دالر برآورد شده است. همچینن »محمد 
بن ســلمان« ولیعهد عربستان ۲ ســال پیش در یک مصاحبه با شبکه »سی بی سی« 
آمریکا گفته بود که ریاض، در صورتی که ایران به ســوی تولید سالح اتمی برود، »بدون 
هدر دادن وقت« تالش برای دستیابی به سالح اتمی را آغاز خواهد کرد. چند روز پیش 
مقامات سعودی از جمله عادل الجبیر تأکید کردند که ریاض تالش در راستای به دست 
اوردن سالح های هسته ای را به عنوان یک گزینه مورد توجه قرار داده است. مدت هاست 

این نگرانی وجود دارد که عربستان گزینه تولید سالح اتمی خود را پیش می برد. نگرانی 
عربســتان از برنامه هسته ای ایران در حالی است که ایران تحت شدیدترین نظارت های 
پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی است وسالح های دفاعی این کشور هم تا کنون طی 
بیش از ۴۰ سال گذشته هیچ تهدیدی برای کشورهای منطقه نبودند. این در شرایطی 
است که عربستان در جنگ یمن از انواع سالح های ممنوعه برای به خاک و خون کشیدن 

مردم این کشور استفاده کرده است.
تحلیلگر »العرب« چاپ لندن در گزاشی با اشاره به اظهارات الجبیر که در آن گفته 
است ریاض تالش برای به دست اوردن سالح های هسته ای را به عنوان یک گزینه مورد 
توجه قرار داده است، نوشت: مطرح شدن این موضوع در شرایط کنونی به تغییر موضعی 
که بایدن پس از پیروزی در انتخابات آمریکا درباره پرونده هسته ای ایجاد خواهد کرد، در 
ارتباط است. بسیاری از گمانی زنی ها نشان از این دارد که بایدن در برخورد با نرمش رفتار 
خواهد کرد و او سیاست »باراک اوباما« را درباره پرونده هسته ای ایران دنبال خواهد کرد.

»مصطفی کامل السید« استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره نیز در گفت وگو با بخش 
عربی زبان »دویچه وله« آلمان، نگرانی عربســتان نســبت به بازگشت بایدن به توافق 
هسته ای را غیر قابل توجیه دانست. او گفت بازگشت به توافق هسته ای به سود عربستان 
و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس است و به رقابت های تسلیحاتی در منطقه پایان 

خواهد داد.
برخی رسانه های عرب این سوال را مطرح کرذند که باید از  آل سعود پرسید چگونه 
بــه خود اجازه می دهتد درباره برنامه هســته ای ایران اظهار نظر کنند و در خواســت 
نقش آفرینی داشته باشــند، در حالی جامعه جهانی  ضرورت دارد برای خاتمه دادن به 
بحران های خودســاخته  عربستان در کشــورهایی مانند یمن  و نسل کشی و جنایات 
جنگی در  این کشــورها ورود کند و  در برخورد با پرونده های جنایت علیه بشریت آل 

سعود قاطعیت الزم را داشته باشد.

اندیشــکده راهبردی »الدیمقراطی العربی« مصر در گزارشی به قلم »محمد 
عودة االغا« کارشــناس مســائل خاورمیانه به نقش منطقــه ای ایران پرداخت و 
نوشــت: ایران با برخورداری از جایگاه متمایــز ژئوپلتیکی در خلیج فارس بارها 
ثابت کرده است که تاثیرگذارترین قدرت منطقه است وتوان تغییر روندها را دارد.
به گزارش ایرنا، اندیشــکده راهبردی الدیمقراطی العربی مصر در گزارشــی 
درباره نقش منطقه ای ایران نوشــت: هر نظام سیاســی در نظام بین الملل دارای 
ویژگی ها و رفتارهایی است که آن را از دیگر نظام ها متمایز می کند. افزون بر این، 
عوامل دیگری مثل ســاختار جمعیتی و سیاسی هم در این زمینه موثر هستند. 
این موضوع ســبب تفاوت میان مولفه های قدرت نظام های سیاســی می شود و 
ماهیت روابط بین الملل و نقشــی را که هر نظام در فضای سیاســی منطقه ای و 

بین المللی بازی می کند، مشخص خواهد کرد.
اندیشکده مصری در نوشــتار تحلیلی خود از وضعیت قدرت ایران درمنطقه  
افزود: ایران در ســطح منطقه ای دارای اهدافی اســت. از زمان پیدایش ایران به 
عنوان یک نظام سیاســی، سیاســت خارجی این کشور با جایگاه جغرافیایی آن 
در ارتباط اســت. این کشــور از نظر موقعیت جغرافیایی با کشــورهای عربی و 
اسالمی هم مرز است. این کشور از جایگاه سیاسی، اقتصادی و راهبردی برخوردار 
اســت. از نظر موقعیت این کشــور در ۲ حوزه جغرافیایی واقع شــده است که 
مورد توجه ایران اســت. این کشــور در جنوب قفقاز قرار دارد و در جنوب هم با 

کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم مرز است. این دو منطقه به دلیل داشتن 
مولفه هایی چون امتداد مذهب شــیعه و ثروت های اقتصادی از جمله نفت و گاز 
طبیعی و عناصر ژئوپلتیک برای ایران دارای اهمیت است. این موضوع سبب شده 
است که ایران در محاسبات خود در این زمینه بسیار دقیق عمل کند. بخش های 

دیگری از این گزارش به شرح ذیل است:
 منطقه قفقاز برای ایران

سیاست ایران درباره منطقه جنوب قفقاز از مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی 
تاثیر می پذیرد. ایران موفق شده است با کشورهای این منطقه به ویژه ارمنستان 
روابط متمایزی برقرار کند و با این کشور در عرصه های مختلف همکاری داشته 
باشد. روابط ایران با کشورهای جنوب قفقاز از رقابت های منطقه ای و بین المللی 
برای افزایش نفوذ و دستیابی به طرح های اقتصادی بیشتر در این منطقه هم تاثیر 
می پذیرید. اهمیت منطقه جنوب قفقاز برای ایران از این نظر است که این کشور 
تمایل دارد منافع اقتصادی خــود را در این منطقه تقویت کند و برای کاالهای 
ایران در این کشورها بازاریابی کند. ایران برای برقراری امنیت و ثبات منطقه ای 
و جلوگیری از جنگ های مذهبی که بر امنیت و ثبات این کشور هم تاثیر خواهد 
گذاشــت، تالش می کند. برقراری روابط با کشورهای منطقه جنوب قفقاز سبب 
می شود ایران تحریم ها را کنار زند و فضایی برای تحرک و اثبات جایگاه و قدرت 

سیاسی و دیپلماسی خود داشته باشد.

روایت مصر از تاثیرگذاری تهران در  خاورمیانه

 
فراخوان ارزیابي کیفي مناقصه گران 

به شماره 99/57
شرکت سهامي  برق منطقه اي کرمان

شــرکت ســهامي  برق منطقه اي کرمان )به عنوان دســتگاه مناقصه گزار( درنظر دارد ارزیابي کیفي به منظور مقاوم سازی و بهسازی 
لرزه ای ساختمان و اجزاء سازه ای تجهیزات داخلی و اجزاء غیر سازه ای و کارهای تکمیلی در پست برق ۲۳۰/۱۳۲/۲۰ کیلوولت شهاب 
به شماره ثبت ۲۰99۰۰۱4۰6۰۰۰۰۳۳ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری ارزیابی کیفی از 
دریافت اســناد و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیست پیشنهاد دهندگان دارای صالحیت از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم است پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. 
لذا از کلیه شــرکتهاي واجد شــرایط مرتبط با موضوع فوق الذکر که مایل به شــرکت در ارزیابی کیفی هستند به شرح ذیل دعوت 

مي گردد.
- تاریخ انتشار فراخوان در سامانه: ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ 99/9/9 . 

- آخرین مهلت دریافت مدارک استعالم ارزیابي کیفي از سامانه: ساعت ۱۹ روز چهارشنبه مورخ 99/9/۱۲.
- آخرین مهلت بارگذاری اسناد به همراه اسناد و مدارک درخواستي حداکثر تا ساعت ۸ صبح روز شنبه

 مورخ 99/9/۲9 .
- بابت دریافت اسناد ارزیابي وجهي اخذ نخواهد شد.

- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در اسناد استعالم ارزیابی کیفی موجود می باشد.
به مدارک و اســناد فاقد امضاء، مخدوش و غیر مســتند بارگذاری شــده ترتیب اثر داده نخواهد شد و پس از بررسی اسناد و مدارک 
بارگذاری شــده در چارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل می آید. بدیهي است 

بارگذاری مدارک هیچگونه حقي را براي متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
 WWW.Tavanir.org.ir و www.krec.co.ir ،http://iets.mporg.irضمناً این آگهي در ســایت اینترنتي به آدرس های -

در دسترس مي باشد.
م/الف:۳۵۳۷

تاریخ چاپ نوبت اول:99/۰9/۰8
تاریخ چاپ نوبت دوم:99/۰9/۰9

)نوبت اول(

روابط عمومی شرکت سهامي  برق منطقه اي کرمان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظ�ر ب�ه اینکه خانم مهناز س�امانی مالک شش�دانگ یک دس�تگاه آپارتمان واق�ع در طبقه 5 قطع�ه 15 تفکیکی به مس�احت 118/59 متر مربع که 

مقدار2/88 متر مربع آن بالکن و بالکن پیش�رفته ش�رقی به مس�احت 10/32 متر مربع آن پیشرفتگی است بانضمام پارکینگ شماره 5 به مساحت 10/75 متر 
مربع واقع در س�مت ش�مال غربی و بانضمام انباری ش�ماره 13 به مساحت 1/82 متر مربع واقع در س�مت شرقی از پالک 67612 فرعی از 138 مفروز و مجزی 
شده از 10846 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 12 تهران که سند مالکیت ذیل ثبت 22395 صفحه 308 دفتر 169 چاپی از 530482 بنام علی اکبر کردی 
ثبت و صادر س�پس برابر س�ند ش�ماره 16628-97/5/9 دفتر 1471 تهران به خانم مهناز سرپرست سامانی منتقل که دفتر الکترونیکی 54020846 به شماره 
چاپی485388 بنام خانم مهناز سرپرس�ت س�امانی صادر و تسلیم شده است سپس مالک با ارائه دو برگ استشهادیه که بامضا شهود رسیده است و ذیل آن 
طی ش�ماره 25355-99/6/26 توس�ط دفترخانه 359 تهران گواهی امضا گردید مدعی است که اصل سند مالکیت به علت اسباب کشی مفقود گردیده است 
و تقاضای صدور المثنی س�ند مالکیت ملک مذکور را نموده لذا مراتب به اس�تناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می ش�ود تا چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نس�بت و یا در اختیار داش�تن سند مالکیت نزد خود می باش�د از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 10 روز به این منطقه مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل س�ند مالکیت یا س�ند اقدام نماید بدیهی اس�ت در این صورت پس از تنظیم صورت مجلس اصل س�ند مالکیت به ارائه کننده مسترد 
خواهد ش�د و صدور المثنی س�ند مالکیت منوط به ارائه دادنامه از مراجع ذیصالح قضایی خواهد بود و پس از انقضا مدت مذکور و عدم هرگونه اعتراض این 

منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود.
15759 رییس ثبت اسناد وامالک خاوران تهران – غضنفری 

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ثبتی 100054 فرعی از 88- اصلی بخش 11 تهران 

 نظر به اینکه آقای مرتضی لطفی برابر برگ تقاضا به ش�ماره وارده 51211 مورخ 99/8/11 و با تس�لیم دو برگ استشهادیه محلی 
ثبت ش�ده ذیل ترتیب ش�ماره های 270904 مورخ 99/8/7 دفترخانه اس�ناد رس�می ش�ماره 737 تهران مدعی شده که سند 
مالکیت ش�ش دانگ یک دس�تگاه آپارتمان به ش�ماره 100054 فرعی از 88 اصلی مفروز و مجزا ش�ده از 13517 فرعی از اصلی 
مذکور قطعه 4 تفکیکی واقع در بخش 11 تهران به مس�احت 89 متر مربع بانضمام یک باب انباری قطعه 6 تفکیکی به مس�احت 
2/43 متر مربع و یک واحد پارکینگ قطعه 9 تفکیکی به مساحت 11 متر مربع بنام مرتضی لطفی فرزند حسین شماره شناسنامه 
23231 تاری�خ 1363/6/15 ص�ادره از ته�ران دارای ش�ماره ملی 0070395306 با جز س�هم 6 از کل س�هم 6 ب�ه عنوان مالک 
ش�ش دانگ عرصه و اعیان موضوع س�ند مالکیت اصلی به شماره چاپی 375705 سری ج س�ال 94 با شماره دفتر الکترونیکی 
الکترونیک 139520301079016132 ثبت وصادر گردیده اس�ت. محدودیت دفتر امالک رهنی ش�ماره 5426 مورخ 1395/7/18 
دفترخانه اس�ناد رس�می شماره 943شهر تهران استان تهران که به نفع بانک پارسیان به مبلغ 1/000/000/000 ریال به مدت 300 
ماه ثبت شده است و به علت اسباب کشی مفقود گردیده فلذا درخواست صدور المثنی سند مالکیت پالک موصوف را نموده اند 
ل�ذا مرات�ب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیراالنتش�ار آگهی می گردد تا چنانچه 
کس�ی ادعای انجام معامله نس�بت به ملک مذکور ویا وجود سند مالکیت را نزد خودداشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را بانضمام اصل س�ند مالکیت به این اداره تس�لیم تا مورد رسیدگی قرار گیرد اصل سند مالکیت پس 
از مالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد ش�د ضمنا و به اعتراضات بدون ارائه اصل س�ند مالکیت ترتیب اثر داده نخواهد ش�د در 

صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت قانونی المثنی سند مالکیت پالک مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد گردید.
15757 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهران پارس – آزادی منش 

آگهی فقدان سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی 2397/10079 بخش ده تهران 

آق�ای محم�د کریمی اصالتا وکالتا براب�ر وکالت نامه 81762 م�ورخ 1399/6/19 دفترخانه 697 ته�ران و 68366 مورخ 1396/5/1 و رم�ز تصدیق 855675 
دفترخانه 697 تهران با تس�لیم استش�هادیه گواهی امضا به شماره شناسه یکتا 13990215935000099 مورخه 1399/4/4 دفترخانه 1140 تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی نموده و مدعی س�ند مالکیت شش�دانگ یک قطعه زمین به مس�احت هفتاد و دو متر مربع به ش�ماره پالک ثبتی 10079 فرعی از 2397 اصلی 
مفروز ومجزا شده از پالک 1150 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ده تهران ذیل ثبت 167895 در صفحه 313 دفتر جلد 1048 به شماره چاپی 459448 به 
نام آقای جعفر کریمی ثبت و صادر شده و تسلیم گردیده است سپس نامبرده برابر گواهی حصر وراثت شماره 150 مورخ 1380/1/29 شعبه 1101 دادگاه عمومی 
تهران و گواهی مالیت بر ارث شماره 2473/38062 مورخ 1380/8/26 اداره کل مالیاتی تهران در تاریخ 1379/4/6 در گذشته ورثه حین الفوتش عبارتند از 
1- محمد کریمی 2- حس�ن کریمی 3- علیرضا کریمی 4- علی اصغر کریمی 5- الیاس کریمی 6- صادق کریمی 7- مریم کریمی 8- نرگس کریمی فرزندان 
ورثه دیگری ندارد که به علت *****مفقود گردیده اس�ت ودرخواس�ت صدور س�ند مالکیت آن را نموده است لذا مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیراالنتش�ار آگهی می گردد تا چنانچه کس�ی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور ویا وجود سند مالکیت را نزد 
خودداشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را بانضمام اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی 

است در مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد المثنی سند مالکیت پالک مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد گردید.
15756 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودکی تهران – تفرقی 

اگهی فقدان سند مالکیت 

 خانم منظر فیضی خضرآبادی اصالتا طی وارده 29399 مورخ 99/8/20 با تس�لیم استش�هادیه گواهی امضا به ش�ماره 33834 مورخ 
99/8/20 دفترخانه 462 تهران تقاضای صدور س�ند مالکیت المثنی نموده و مدعی اس�ت س�ند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک دس�تگاه آپارتمان واقع در طبقه اول به مس�احت 63/25 متر مربع که مقدار 0/65 متر مربع آن پیش�رفتگی به فضای کوچه است 
به پالک 201 فرعی از 697 اصلی و مفروز ومجزا ش�ده از 25 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ده تهران بانضمام س�ه دانگ مش�اع 
از شش�دانگ انباری قطعه 2 تفکیکی به مس�احت 2/03 متر مربع واقع در جنوب انباری یک طبقه زیرزمین ذیل ثبت 529813 صفحه 
327 دفتر 2748 به شماره چاپی 441912 به نام منظر فیضی خضر آبادی ثبت و صادر شده و بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا مراتب 
در اجرای تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کس�ی مدعی انجام معامله نس�بت به آن و 
یا وجود سند مالکیت مذبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است چنانچه در مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد المثنی 

سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم می شود.
15750 رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهران – تفرقی

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقای محمدرضا طالقانی بوکالت از طرف طوران حس�ینی س�یانکی و امجد حس�ینی س�یانکی و جهان حس�ینی س�یانکی و بهجت سیانکی و اشرف 

حس�ینی س�یانکی و نقی میرزا اردستانی و فاطمه میرزا اردستانی واعظم میرزا اردس�تانی و محمد علی کاظمی و حسین میرزا اردستانی مستند به وکالتنامه 
ش�ماره 161515 مورخ 1399/8/3 دفترخانه 153 تهران و تفویض وکالت ش�ماره 181437 مورخ 99/4/16دفترخانه 222 تهران وتفویض وکالت شماره168710 
مورخ 1393/12/12 دفترخانه 22 تهران و تعویض وکالت شماره 12965 مورخ 99/4/17 دفترخانه 1233 تهران وتفویض وکالت شماره 12964 مورخ 99/4/17 
دفترخانه 1233 تهران و با اعالم گم ش�دن س�ند مالکیت ملک مورد آگهی با تس�لیم استش�هادیه گواهی امضا ش�ده ذیل ش�ماره 8263 مورخ 1399/4/17 
دفترخانه 1233 تهران طی درخواست وارده 98971 مورخ 1399/8/5 تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را نموده اند که مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت به ش�رح زیر آگهی می گردد 1- نام و نام خانوادگی: طوران حس�ینی س�یانکی و امجد حسینی سیانکی و جهان حسینی سیانکی و بهجت حسینی 
س�یانکی و اش�رف حسینی س�یانکی و نقی میرزا اردستانی و فاطمه میرزا اردس�تانی واعظم میرزا اردس�تانی و محمد علی کاظمی و حسین میرزا اردستانی 
مالک ششدانگ 2- شماره پالک 28 فرعی از 4607 اصلی واقع دربخش شش تهران 3- علت گم شدن جابجایی 4- خالصه وضعیت مالکیت : اسناد مالکیت 
شش�دانگ یکباب کارونس�را به مس�احت 808 متر مربع مفروز و باقیمانده از پالک 28 فرعی از 4607 اصلی واقع در بخش 6 تهران به مقدار دو دانگ مشاع از 
شش�دانگ ذیل ثبت 808118 صفحه 11 دفتر امالک جلد 446 به ش�ماره چاپی 614671 به نام آقای نوراله حسینی سیانکی وبه مقدار یک سهم مشاع از شش 
سهم مشاع از چهار دانگ مشاع از ششدانگ ذیل ثبت 808115 صفحه 2 دفتر امالک جلد 446 با شماره چاپی 614668 به نام خانم فاطمه میرزا اردستانی و 
به مقدار دو سهم مشاع از شش سهم مشاع از چهار دانگ مشاع از ششدانگ ذیل ثبت 808116 صفحه 5 دفتر امالک جلد 446 با شماره چاپی 614669 به نام 
آقای نقی میرزا اردس�تانی و به مقدار دو س�هم مشاع از شش سهم مشاع از چهار دانگ مشاع از ششدانگ ذیل ثبت 808117 صفحه 8 دفتر امالک جلد 446 
با شماره چاپی 614670 به نام آقای حسین میرزا اردستانی و به مقدار یک سهم مشاع از شش سهم مشاع از چهار دانگ مشاع از ششدانگ ذیل ثبت 3233 
صفحه 395 دفتر امالک جلد 32 با شماره چاپی 614667 به نام خانم اعظم میرزا اردستانی ثبت و صادر گردیده است سپس مقدار 55 سهم مشاع از 100 سهم 
ششدانگ سهام هر یک از مالکین مشاعی برابر سند قطعی شماره 2249 مورخ 84/8/7 دفترخانه 753 تهران به آقای محمد علی کاظمی انتقال یافته است 
ضمنا برابر گواهی حصر وراثت ش�ماره 178 مورخ 92/2/28 ش�عبه 955 مجتمع ش�ماره 2 شهرستان تهران نوراله حسینی سیانکی فوت نموده و وراث بهجت 
و امجد و جهان و طوران و اش�رف نام خانوادگی همگی حس�ینی س�یانکی می باشند بگواهی دفتر بازداش�تی ملک مذکور بازداشت ندارد لذا با توجه به اعالم 
فقدان س�ند مالکیت ملک فوق الذکر ودرخواس�ت صدور المثنی آن مراتب اعالم تا هرکس نس�بت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این 
آگهی ذکر نش�ده یا مدعی وجود س�ند مالکیت نزد خود می باش�د باید تا ده روز پس از انتش�ار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت 
المثنی س�ند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تس�لیم خواهد کرد. ردیف: نش�انی ثبت محل: خیابان ش�یخ هادی نرسیده به خیابان جمهوری نبش 

کوچه رجب بیگی پالک 366 اداره ثبت اسناد وامالک مولوی.
15755 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران – صهبا 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( پرونده اجرایی کالسه 9602540
شش�دانگ یک قطعه زمین به مس�احت 234/04 متر مربع قطعه 41 تفکیکی به پالک ثبتی ش�ماره 38848 فرعی از 116 اصلی مفروز ومجزی ش�ده از 3158 
فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران محدود به حدود آپارتمان ش�ماال بطول 11/05 متر به خیابان 10 متری ش�ماره هش�ت ش�رقا بطول 21/18 متر پی 
اش�تراکی ب�ه قطع�ه 42 تفکیکی جنوبا بطول 11/05 متر به فضای س�بز غربا بطول 21/18 متر پی اش�تراکی به قعطه 40 تفکیک�ی ) ذیل ثبت 358441 صفحه 
384 دفتر 1426/2( که ذیل ثبت14566 صفحه 79 دفترامالک جلد 111 ثبت و مع الواس�طه به آقای قاس�م فتحی منتقل گردیده است و به موجب سند رهنی 
33387-86/10/9 دفتر 276 تهران در رهن بانک پارسیان قرار گرفته که به علت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجراییه تحت شماره 9602540 شده است 
و برابر نظریه مورخ 98/12/24 هیات کارشناس�ان رس�می دادگستری توصیف اجمالی مورد وثیقه عبارت است : ملک فوق واقع است در تهران شهرک غرب، 
بلوار فرحزادی باالتر از بزرگراه یادگار امام خیابان ایثارگران ش�مالی خیابان ایثار یکم پالک 16 و مورد ارزیابی دارای 4 طبقه نیمه س�اخت ش�امل زیرزمین به 
مس�احت 137 متر مربع برای 3 واحد پارکینگ ، 2 باب انباری و تاسیس�ات مس�کونی، همکف الی سوم هر طبقه یک واحد مسکونی به مساحت 129 متر مربع 
جمعا 387 متر مربع زیربنای مس�کونی ، اس�کلت فلزی و س�قف ها و قسمتی از سفت کاری ساختمان اجرا شده ومدتهاس�ت که متوقف و تعطیل شده است 
س�اختمان از جنوب به بزرگراه یادگار امام و مش�رف به آن اس�ت و به مبلغ 83/000/000/000 ریال ) هش�تاد و س�ه میلیارد ریال ( ارزیابی ش�ده است و جهت 
وصول طلب بس�تانکار و حقوق دولتی کالس�ه فوق الذکر در روز شنبه مورخ 99/9/15 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره سوم اجرای اسناد رسمی واقع در 
تهران – چهارراه جهان کودک – پالک 34 س�اختمان معاونت اجرای اس�ناد رس�می ثبت استان تهران – س�الن مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش می 
رس�د و مزایده از مبلغ 83/000/00/000 ریال ) هش�تاد و س�ه میلیارد ریال ( ش�روع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت در 
جلسه مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و پس از اخذ شناسه واریز اعالمی و حضور خریدار و یا نماینده قانونی 
او در جلسه مزایده است لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه 10 درصد به نام خود و تحت شناسه 
اعالمی را به همراه درخواست کتبی خود به واحد اجرا تسلیم نمایند ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ 
مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید ودر صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده 
و به حس�اب خزانه واریز خواهد ش�د در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد ضمنا بدهی های مربوط به آب و برق و گاز 
اعم از انش�عاب و اش�تراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی، عوارض ش�هرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده است به عهده برنده مزایده 
اس�ت و تنظیم س�ند انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب های اداری و ش�هرداری و ... خواهد بود و مورد مزایده طبق اعالم بستانکار بیمه می باشد این آگهی 
پس از تایید نهایی فرایند مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیر االنتشار محلی 

است تاریخ انتشار در سایت آگهی های سازمان ثبت99/9/1
15754 رییس اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران – فردوسی زاده نائینی 

آگهی فقدان سند مالکیت 

 به پالک ثبتی 32036 فرعی از 2397 در بخش ده تهران خانم رقیه باقری چیزه با تسلیم استشهادیه گواهی امضا به شماره 42340 به رمز تصدیق 
322975 شناسه تصدیق 139902155376000400 دفتر 367 تهران و گواهی سرقت - کالنتری- طی درخواست به وارده ذیل 1045030395 مورخ 
تقاضی صدور سند مالکیت به علت جابجایی نموده است که مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه ثبت به شرح ذیل آگهی می گردد 1- خالصه وضعیت: 
اسناد مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 60/52 پالک 32036 فرعی از 2397 اصلی واقع در بخش ده تهران قطعه 3 تفکیکی واقع 
در طبقه 3 سمت – ذیل ثبت 584306 صفحه 218 دفتر 3137 به شماره چاپی 867602 به نام رقیه باقری چیزه ثبت و صادر وتسلیم گردیده است 
لذا با توجه به به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر درخواست صدور المثنی مراتب اعالم تا هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده 
که در این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را 

ضمن ارائه اصل سند مالکیت اعالم درصورت عدم وصول اعتراض مطابق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
15753 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودکی تهران – تفرقی 

آگهی فقدان سند مالکیت 

 نظر به اینکه آقای محس�ن رضائیان با اعالم گم ش�دن س�ند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم 
استش�هادیه گواهی امضا شده ذیل ش�ماره 15400 مورخ 1394/11/7 دفترخانه 481 تهران در خواست 
وارده ش�ماره 31532 مورخ 1398/8/27 تقاضای صدور س�ند المثنی س�ند مالکیت را نموده است که 
مرات�ب در اج�رای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به ش�رح زیر آگهی می گردد 1- ن�ام و نام خانوادگی 
مالک: آقای محسن رضائیان 2- شماره پالک 8084 فرعی از 43 اصلی واقع در بخش 11 تهران 3- علت 
گم شدن سوختگی 4- سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در سمت شمال غربی طبقه 
4 به شماره 8084 فرعی از 43 اصلی مفروز و مجزا شده از )3985,3986,3987,81B( فرعی از اصلی 
مذکور قطعه 13 واقع در بخش 11 ناحیه00 حوزه ثبت ملک قلهک تهران استان تهران به مساحت 90/69 
متر مربع بانضمام پارکینگ قطعه 14 و انباری قطعه 10 بنام محسن رضائیان فرزند علی شماره شناسنامه 
19 تاریخ تولد 1335 دارای ش�ماره ملی 0451962974 با جز س�هم 6 از کل سهم 6 به عنوان ششدانگ 
موضوع س�ند مالکیت اصلی به شماره چاپی 837736 سری س�ال که در صفحه 215 دفتر امالک جلد 
2401 ذیل شماره 512066 ثبت گردیده است لذا با توجه به به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر 
درخواس�ت صدور المثنی مراتب اعالم تا هرکس نس�بت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت 
چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار 
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید 
و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 

اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
15752 رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران – شعبانی 

اگهی مزایده مال منقول پرونده اجرایی کالسه 9700941 ) سهام (

 به موجب پرونده اجرایی کالس�ه 9700941 س�هام مرحوم نادر نراقی در شرکت عمران آبشار اسپادانا تعداد 63 
سهم با یک دفترچه و 33 سهم به دفترچه دیگر که در قبال بدهی به وی بازداشت و طبق نظریه مورخ 99/7/14 
کارش�ناس رسمی دادگستری 63 س�هم به مبلغ 6/615/000/000 ریال و 33 سهم به مبلغ 3/465/000/000 ریال 
جمعا 10/080/000/000 ریال ارزیای گردیده است که در روز سه شنبه مورخ 99/10/2 از ساعت 9 الی 12 در سالن 
مزایده اداره واقع در تهران میدان ونک، چهار راه جهان کودک ، س�اختمان معاونت اجرای اس�ناد رس�می ثبت 
اس�تان تهران از طریق مزایده و مزایده حضوری اس�ت و شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است ومزایده 
منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناس�ی به حس�اب سپرده ثبت و پس از اخذ شناسه واریز اعالمی و 
حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع 
وقت مزایده با مراجعه به اداره پنجم واقع در خیابان بهشتی خیابان قائم مقام فراهانی کوچه میرزا حسنی نسبت 
به دریافت شناسه واریزی اقدام و اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه 10 درصد به نام خود و تحت شناسه اعالمی را به 
همراه درخواست کتبی خود به واحد اجرا تسلیم نمایند ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش 
را ظ�رف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حس�اب صندوق ثبت تودیع نمای�د ودر صورتی که ظرف مهلت مقرر 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد 
ش�د در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار س�اقط و مزایده تجدید می گردد ضمنا بدهی های مربوط به 
آب و برق و گاز اعم از انش�عاب و اش�تراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی، عوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی 
آنها برای این اداره معلوم شده یا نشده است به عهده برنده مزایده است در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و هزینه های اجرایی وفق مقررات وصول 
خواهد ش�د و تنظیم س�ند انتقال موکول به ارائه مفاصا حس�اب های مربوطه خواهد بود این آگهی پس از تایید 
نهایی فرایند مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی 
در روزنامه کثیر االنتشار محلی است در صورتی که روز مزایده با تعطیلی غیر مترقبه مواجه بشود اولین روز بعد 

از تعطیلی روز برگزاری مزایده خواهد بود.
 تاریخ انتشار در سایت آگهی های سازمان ثبت99/9/15

15751 رییس اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران – علی نژاد 

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی " فروش  25  هزار تن کنسانتره  آهن تولیدی مجتمع 
فسفات اسفوردی " را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 10990010280000021 و 
با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 5,200,000,000 )پنج میلیارد و دویست میلیون(
ریال برگزار نماید. تاریخ انتش�ار مزایده در س�امانه س�اعت 10 صبح مورخ 99/09/04 و مهلت زمان ارائه پیش�نهادات 
حداکثر تا س�اعت 16 روز ش�نبه مورخ 99/09/22 میباش�د. عالقمندان ش�رکت در مزایده می بایست جهت دریافت 
اس�ناد و همچنین جهت ثبت ن�ام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با ش�ماره 42057-021 تماس حاصل نمایند و 
یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلس�ه بازگش�ایی پاکات صبح روز یکش�نبه مورخ 

99/09/23 برگزار می گردد.
م.الف:2723

آگهی مزایده عمومی شماره  105-99/9 ت

 

آگهی شرکت فوالد مبارکه
عشمارهنوع فراخوانردیف ضو مهلت ارسال مو

مدیریت مرتبطمدارک

  485۱۳5۲4 و مناقصه۱
485۱۳5۲8

طراحی، خرید، ساخت، نصب، راه اندازی، آموزش تهیه 
مستندات فنی، دستورالعمل های بهره برداری، نگهداری و 
تعمیرات پروژه حفاظت پیرامونی فوالد مبارکه، فوالد سبا، 

تصفیه خانه خارجی
قراردادهای خرید99/۰9/۱9

4847۳976مناقصه۲
طراحي، خرید، ساخت، نصب، راه اندازيخط کامل ریوایندر 

جهت قرقره با قطر حداقل 8۰۰ و حداکثر ۳۲۰۰ شامل. دستگاه 
پي آف دروازه اي، دستگاه تیك آپ دروازه اي، دستگاه متراژ کن 

کابل، قرقره مخصوص بسته بندي
قراردادهای خرید99/۰9/۱9
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