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قطعا سیاست های  پیروزی »جوبایدن«  با 
آمریکا دســت خوش تغییرات فاحشــی در 
راستای تامین منافع ایاالت متحده می شود. 
حاال، چشم ها به وزیر امورخارجه آینده ایاالت 
متحــده دوخته شــده اســت. »آنتونی جی 
بلینکن« به زودی جانشــین »مایک پمپئو« 

خواهد شد. 
بلینکن یــک دیپلمات باهوش اســت. او 
نزدیک به ۲۰ ســال در ســمت های مختلف 
فعالیت داشته است. وزیرخارجه آینده آمریکا، 
ســال ها به عنوان رئیس کارکنان سیاســت 
خارجی سنا برای »جو بایدن« فعالیت کرده 
است. او در دولت »بیل کلینتون« راهی کاخ 
سفید شد تا کارمند شورای امنیت ملی شود 
. بلینکن در دولت »باراک اوباما« تا قائم مقام 
مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری و بعد هم 
قائم مقامی وزارت خارجه آمریکا پیش رفت. 

بلینکــن از پایین ترین درجــات تا عالی 
ترین مقام، پله به پلــه پیش رفت. او تجربه 
حضور در همه پست ها را در رزومه خود دارد 
؛ از اطاق ترور بن الدن تا طراحی تفاهم جام، 

بلینکن همه جا بوده است. 
بایدن که همکاری  حاال دســت راســت 
خوبی با »جان کری« داشــت؛ آماده رهبری 

ارکستر دیپلماسی ایاالت متحده شده است.
رئیس جمهوری منتخب آمریکا می گوید: 

»ایاالت متحده دوباره باز می گردد.« 
بلینکن دقیقا نقطه مقابل یکجانبه گرایی 
»دونالد ترامپ« اســت. او به توسعه واکنش 
آمریکا در برابر آشوب های سیاسی و بی ثباتی 
متعاقب آن در سرتاسر خاورمیانه کمک کرده 
و نتایج متفاوتی را در مصر، عراق، ســوریه و 

لیبی به دست آورده است.
بلینکن بهتریــن فرد بــرای اجرای نظم 

آمریکایی پــس از بی نظمــی آمریکایی در 
عرصه روابط بین الملل است . بلینکن در یک 
ســخنرانی در ســال ۲۰۱۵ گفت: »در زمان 
بحــران یا مصیبت همه پیــش از هر چیز به 

آمریکا روی می آورند.«
وی همچنیــن گفــت: »همیشــه حق با 
ماســت و ما می توانیم نتایج را تعیین کنیم، 
این به این دلیل اســت که ما به بهترین وجه 
تــاش می کنیم تا اقدامات خــود را با اصول 
خود همســو کنیم و به این دلیل اســت که 
رهبری آمریکا توانایــی منحصر به فردی در 

بسیج دیگران و ایجاد تغییرات دارد.«
اروپایی ها از آمدن بلینکن در پوست خود 
نمی گنجند، او طرفدار سرســخت چندجانبه 
گرایی و همکاری واشنگتن با بروکسل است. 

او می خواهد نشــان دهد که واشنگتن آماده 
پیوســتن مجدد به توافق نامه ها و معاهدات 
جهانی از جمله توافقنامه آب و هوایی پاریس، 
توافق هســته ای ایران و ســازمان بهداشت 
جهانی اســت که پیشتر ترامپ از آن ها خارج 

شده بود.
بنا به نوشــته نیویورک تایمز، با توجه به 
اظهــارات بلینکن در مــورد چین، آمریکا در 
دوران وزارت او احتمــاالً زمــان دیپلماتیک 
بیشــتری را صــرف برقراری روابــط قوی تر 
بــا هند و در سراســر منطقــه اقیانوس آرام 
کند، البته نبایــد فراموش کرد که اخیراً ۱۴ 
کشور منطقه اقیانوس آرام یکی از بزرگترین 
توافــق نامه تجــارت آزاد جهــان را با چین 
امضا کردنــد. تاش هــای بلینکن همچنین 

می تواند شامل کوشش برای تعمیق تعامل در 
سراســر آفریقا، جایی که چین با تکنولوژی 
و سرمایه گذاری های زیربنایی وارد آنجا شده 

هم باشد.
بلینکن به عنوان یک چهره »مداخله گرا« 
شناخته می شود؛ او همچنین سعی در کاهش 
بحران پناهندگان و مهاجرت داشته است. وی 
چندی پیش گفته که به دنبال کمک بیشتر 
به گواتماال، هندوراس، السالوادور و کشور های 
مثلث شمالی آمریکای مرکزی خواهد بود تا 
مهاجران را متقاعد سازد که با ماندن در خانه 

شرایط شان بهتر خواهد شد.
وی گفتــه که احتماالً همــه این ها زمان 
و منابــع کمتــری را بــرای خاورمیانه باقی 
می گذارنــد، اگرچــه این منطقه سیاســت 

مصرف بلینکن در ســال های پس از حمات 
تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و حمله ۲۰۰۳ 
به عراق بود. وی از حامیان پیشــنهاد بایدن 
در ســنا برای ایجاد سه منطقه خودمختار در 
عراق براســاس دین و مذهــب بود. در زمان 
دولت اوباما، بلینکــن یکی از بازیگران اصلی 
تاش های دیپلماتیک بــرای ائتاف بیش از 
۶۰ کشــور برای مقابله بــا داعش در عراق و 

سوریه به حساب می آمد.
بلینکن بر خــاف برخی از همکاران خود 
در دولت اوباما در ســال ۲۰۱۲ با خبرنگاران 
در بغداد گفتگو کــرد و دیدگاه هایی فراتر از 
آنچه همه تصور می کردنــد ارائه داد. قبل از 
کار در دفتر سیاســت خارجــی وزارت امور 
خارجه در ســال ۱۹۹۳، بلینکن آرزو داشت 
که روزنامه نــگار یا تهیه کننده باشــد. وی 
مهارت های رســانه ای خود را با تبدیل شدن 
به نویســنده ســخنرانی سیاســت خارجی 
رئیس جمهور بیل کلینتون و بعداً نظارت بر 
سیاســت های اروپا و کانادا در شورای امنیت 

ملی کاخ سفید بهبود بخشید.
بلینکن در نیویورک و پاریس بزرگ شده 
و از دانشگاه هاروارد و دانشکده حقوق کلمبیا 
فــارغ التحصیل گردیده اســت. او همچنین 
پســرخوانده یک بازمانده هولوکاســت است 
و اغلــب از الگوی اخاقــی آمریکا برای بقیه 

جهان صحبت به میان می آورد.
آمریکایی  دیپلمات های  دیپلمات  بلینکن، 

است.
او همه ذکاوت وزرای خارجه دموکرات ها 
را یکجــا دارد . حرف هــای زیــادی درباره 
»اوبامــای کوچک« وجــود دارد اما آنچه که 
مشــخص اســت ؛ رفتار آمریکا پیچیده تر و 

هوشمندانه تر خواهد شد.

»بلینکن«بهزودیوزیرخارجهآمریکامیشود

دیپلمات پیچیده و مداخله گر آمریکایی 
علی ودایع

ائتاف سعودی خشمگین از مورد هدف قرار گرفتن روز دوشنبه تأسیسات 
نفتی شــرکت نفتی آرامکو در جــده ، امروز ) جمعه( بی هــدف و دیوانه وار 
مناطــق مختلف در صنعا؛ پایتخــت یمن را بمباران کرده اســت. به گزارش 
ایرنا از المیادین، حمات چنان شــدید بوده است که به گفته شاهدان دود از 
مرکز شــهر صنعا از دورترین نقطه دیده می شود. براساس این گزارش، پادگان 
»الّصمع« در شهرســتان »ارحب« در صنعا هدف بمباران بوده اســت و پرواز 
جنگنده های ائتاف متجاوز سعودی در آسمان صنعا همچنان ادامه دارد. این 
گزارش می افزاید که پادگان »ریمه حمید« در شهرستان »سنحان« در جنوب 
صنعا نیز سه نوبت هدف بمباران جنگنده های متجاوز سعودی قرار گرفته است. 
المیادین اعام کرد که به نظر می رسد که ائتاف سعودی مخزن نفت شرکت 
ملــی نفت یمن را هدف قرار داده اســت. این اقدام پس از آن صورت می گیرد 
که ائتاف ســعودی اجازه ورد کشتی های حامل نفت و فرآورده های نفتی را به 
یمن نمی دهد، مسأله ای که بخش های مختلف این کشور فقیر از جمله بخش 

بهداشت و حمل و نقل را با مشکات عدیده روبرو می کند.

حمالتکورسعودیبهصنعا
پارلمان اروپا متممی را برای یک قطعنامه درباره شــهر ساحلی واروشای 
قبرس تصویب کرد و از شورای اروپایی خواسته تا تحریم هایی را علیه ترکیه 
بابت بازگشــایی نسبی این شهر وضع کند که برخاف قطعنامه های شورای 
امنیت ســازمان ملل اســت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این متمم که از 
ســوی حزب مردم اروپایی ارائه شده، به این مســاله می پردازد که شورای 
اروپایی باید بــر موضع متحد خود در قبال اقدامــات یکجانبه و غیرقانونی 
ترکیه ایســتادگی کند و اقدامات و تحریم هایی ســخت را علیه این کشور 
در واکنش به ایــن رفتارهای غیرقانونی وضع کند. ایــن قطعنامه با عنوان 
»افزایش تنش ها در واروشا در پی اقدامات غیرقانونی ترکیه و ضرورت فوری 
برای از ســرگیری گفتگوها« به این مساله می پردازد که تحریم های بیشتر 
تنها با گفتگو، همکاری صادقانه و پیشــرفت مستحکم در این مورد متوقف 
شــود. اتحادیه اروپا پیشتر ترکیه را بابت بازگشــایی شهر ساحلی خالی از 
ســکنه واروشا محکوم کرده بود؛ این شــهر در پی حمله نیروهای ترکیه در 

۱۹۷۴ به قبرس یونانی نشین خالی از سکنه شده بود.

درخواستپارلماناروپابرایتحریمترکیه
رئیس جمهوری باروس اعام کرد که هم زمان با تصویب قانون اساسی 
جدید ، از مقام خود کناره گیری می کنم. »الکساندر لوکاشنکو« هنگام بازدید 
از بیمارستان کرونایی مینسک خطاب به پرسنل درمانی بدون اشاره به زمان 
تصویب قانون اساســی جدید گفت: من هیچ قانون اساســی را به میل خود 
اصــاح نمی کنم. پس از تصویب قانون اساســی جدید من به عنوان رئیس 
جمهوری با شــما کار نمی کنم. به همین دلیل آرام بگیرید و با آرامش این 
دوره را بگذرانید.  رئیس جمهوری باروس خاطرنشــان کرد که هرگز اجازه 
نمی دهد که با قانون اساســی جدید کســی اعمال جعــل کند یا انتخاباتی 
را  که مطابق قانون اساســی جدید برگزار شــود، کسی جعل کند.  به گفته 
لوکاشــنکو، مردم باروس خود باید در مورد مســیری که انتخاب می کنند 
تصمیم بگیرند و بدترین ســناریو تحمیل جنگ )داخلی( بر کشور از خارج 
خواهد بود.    وی همچنین از پیشنهاد مخالفان دولت باروس برای تصویب 
قانون اساسی جدید انتقاد کرد و تصویب چنین قانون اساسی را برای کشور 
باروس مخرب خواند که به گفته وی می تواند عامل فروپاشی کشور باشد. 

وعدهکنارهگیریلوکاشنکو

انتقادازمحاکمهبانویحقوقبشرعربستان

سازمان های حقوق بشــری محاکمه فعال زن سعودی را مضحک خوانده و 
آن را محکوم کردند. روزنامه نیویورک تایمز نوشت، »لجین الهذلول« فعال زن 
ســعودی که خواســتار حقوق زن در رانندگی بود به آسیب رساندن به امنیت 
ملی متهم شــد. براساس این گزارش، خانواده الهذلول گفتند، وقتی وی فهمید 
در دادگاه مبارزه با تروریســم است نتوانســت خود را کنترل کند. الهذلول ۳۱ 

ســاله ماه مه ۲۰۱۸ به اتهام ارتکاب جرایمــی از جمله تاش برای تغییر نظام 
عربستان، ارتباط با روزنامه نگاران و دیپلمات های بیگانه و سازمان های حقوق 
بشری بازداشت شد. سازمان های حقوق بشری محاکمه الهذلول را »مسخره« 
خواندند و عربســتان را به این امر متهم کردند که فعاالن حقوق بشری را بابت 

مواضع مخالف خود در دادگاه محاکمه می کند.
تحول جدید در پرونده الهذلول در حالی صورت می گیرد که عربستان برای 
تغییــر از دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری فعلی آمریکا که چشــمش را به 
روی حقوق بشــر در میان متحدان عرب خود بســت، به دولت جو بایدن آماده 

می شود.
بایدن در کمپین انتخابات خود متعهد شــد در روابط واشنگتن با عربستان 
تجدید نظر کند و این کشــور را از چک سفیدی که دولت ترامپ کشیده است 
محروم کنــد. لینا الهذلول، خواهر لجین گفت، دادگاهــی که پرونده لجین را 
از یک ســال و هشت ماه پیش بررســی می کرد، اعام کرد صاحیت این کار 
را نــدارد و برای همین پرونده به دادگاه کیفری ویژه ارجاع داده شــد. اقدامی 
که منطقی نیســت. خانواده الهذلول روز سه شنبه متوجه تغییر نوع دادگاه وی 
شــدند و در واکنش به این مساله، دیده بان حقوق بشر اعام کرد، همه ماجرا 
مضحک و خنده آور اســت و یک سیستم حقوقی عادالنه نیست و باید الهذلول 

فورا آزاد شود.

شرطترامپبرایتخلیهکاخسفید
رئیس جمهوری آمریکا در توئیتی گفت در صورتی کاخ سفید را ترک می کند 
که کالج الکترال پیروزی بایدن را در انتخابات ریاســت جمهوری تایید کند. به 
گزارش اسپوتنیک، »دونالد ترامپ«این را هم گفت که اگر کالج الکترال پیروزی 
جو بایدن را در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا تایید کند یک اشتباه 
خواهد بود؛ ترامپ از پذیرش شکســت در انتخابات سوم نوامبر امتناع می کند و 
آن را تقلب انتخاباتی دانسته و قول داده تا به نبرد حقوقی خود برای تضمین این 

مساله ادامه دهد که شمارش تمامی آرای این انتخابات مشروع است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا کاخ ریاست جمهوری را در مراسم تحلیف ۲۰ 
ژانویه ترک می کند یا خیر، گفت: اگر بایدن به عنوان پیروز تایید شود، به طور 
حتم این کار را می کنم. می دانید پذیرش شکست، یک کار بسیار سخت است. 
ترامپ همچنین به انتقاد از سیستم انتخابات ایاالت متحده پرداخت و گفت، این 
وضعیت شــبیه به یک کشور در حال توسعه است. ما شبیه به یک کشور جهان 
ســومی هستیم. ترامپ قرار است روز شنبه به ایالت جورجیا برود تا در کمپینی 
برای کاندیداهای جمهوری خواه سنا شــرکت کند. پنجم ژانویه ۲۰۲۱ در این 
ایالت دور دوم انتخابات سنا برگزار می شود و این انتخابات تعیین خواهد کرد که 

چه حزبی دقیقا کنترل سنا را به دست خواهد گرفت.

ویژه

قدرتبازدارندگیحزباهللازدیداسرائیل
شبکه خبری »المیادین« روز جمعه به نقل از رسانه های صهیونیستی گزارش 
داد: حزب اهلل لبنان موفق شــده اســت معادله بازدارندگی واقعی در برابر ارتش 
اســرائیل ایجاد کند ؛  موافقت با این معادله توسط اسرائیل دست ارتش تل آویو 
را بســت. این رســانه ها اعتراف کردند که در جنگ های آینــده احتمالی، رژیم 
صهیونیستی با دشمن چندین برابر خطرناک تر از آنچه در لبنان در سال ۲۰۰۶ 

می شناختیم روبه رو خواهد شد.
 به گفته این رســانه ها، در صورت جنگ احتمالی میان اســرائیل و حزب اهلل 
لبنان میزان آسیب دیدگی در داخل سرزمین های اشغالی چندین برابر بیشتر از 
آن چیزی خواهد بود که ۱۴ ســال پیش و در جریان جنگ ۳۳ روزه با حزب اهلل 
رخ داد. پیش از این نیز »ران بن یشــای« مقام نظامی صهیونیستی به افزایش 
توانمنــدی حزب اهلل لبنان اعتراف کرد و گفت که این گروه تمام کارهایی را که 
در ســال ۲۰۰۶ در جنگ ۳۳ روزه انجام داد، می تواند در مدت یک روز صورت 
دهد. تابســتان سال ۲۰۰۶ بود که رژیم صهیونیستی در ادامه خوی تجاوزگری 
خود ابتدا به جنوب لبنان و ســپس به مناطق دیگر این کشور حمله کرد، ولی 
نتیجه این حمله دقیقاً برخاف پیش بینی اشــغالگران و با پیروزی حزب اهلل به 

پایان رسید. 

معرفیسفیرجدیدسوریهدرایران
سانا: »شفیق دیــوب« به عنوان سفیر جدید سوریه در ایران در برابر بشار 
االســد رییس جمهوری و »فیصل المقداد« وزیر امورخارجه ســوریه سوگند 
خورد. دیوب پیش از این، سفیر کشورش در اردن و مدیر اداره آسیا در وزارت 

امور خارجه سوریه بوده است.

بحثدوبارهدربارهاستقاللاسکاتلند
اســپوتنیک: وزیر اول اســکاتلند اعام کرد که به دنبــال برگزاری دومین 
همه پرسی استقال اسکاتلند در سال آتی میادی است. اوایل ماه جاری میادی، 
»بوریس جانســون« نخســت وزیر انگلیس با قانونگذاران احزاب اپوزیسیون در 
پارلمان این کشور بر سر اظهارات اخیرش درباره خودمختاری اسکاتلند درگیر شد.

فساددروزارتدفاععربستان
روسیا الیوم: مقامات ســعودی از پرونده فساد در وزارت دفاع این کشور 
خبر دادند که افسران و کارمندان غیرنظامی از طریق معامات مالی مشکوک 
و رشــوه و پول شــویی در آن دســت دارند. مقامات ســعودی ۵۱ تن را در 
پرونده های فساد که ارزش آن به ۳۲۵ میلیون دالر می رسد متهم شناخته اند.

پولیتیک

کوتاه از جهان

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

تهدیدآسمانهاتوسطآمریکا
روزنامــه دولتی »گلوبال تایمز« چین با تاکید بر این که خروج دولت ترامپ 
از پیمان آســمان های باز تاثیر منفی بر ثبات راهبردی در جهان خواهد داشت، 

ابراز امیدواری کرد که دولت آینده آمریکا به این پیمان بازگردد.
به گزارش روزنامه دولتی و انگلیســی زبان گلوبال تایمز چین با اشــاره به 
تصمیــم آمریکا در خروج از پیمان آســمان های باز، نوشــت: این اقدام آمریکا 
بخشی از برنامه خروج آمریکا از معاهدات کنترل تسلیحاتی است. دولت دونالد 
ترامپ از نظام موجود کنترل تســلیحاتی راضی نیســت و معتقد است که این 

معاهدات مانعی در تجهیز بیشتر ارتش آمریکا است.
این روزنامه افزود: خروج آمریکا از این پیمان موجب کاهش شــفافیت بین 
آمریکا و روسیه و همچنین افزایش بی اعتمادی متقابل و مخدوش شدن بیشتر 
معاهدات دوجانبه کنترل ســاح آنها خواهد شد. واشنگتن در سال ۲۰۱۹ هم 
از معاهده نیروهای هســته ای میان برد )INF( خارج شــده بود و چشم انداز 
امیدوارکننده ای هم برای تمدید تنها پیمان کنترل ســاح بین دو کشور یعنی 

پیمان کاهش ساح های راهبردی وجود ندارد.
اکنــون به علت خــروج آمریکا از پیمان آســمان های باز، روســیه قادر به 
پروازهای بازرســی بر فراز آمریکا نیســت اما کشــورهای دیگر عضو ناتو عضو 
این پیمان هســتند و این احتمال منتفی نیست که این کشورها اطاعات خود 
درباره روســیه را در اختیار آمریکا بگذارند و این مساله به شدت منافع روسیه 
را مخدوش می کند. دولت ترامپ درصدد خروج از پیمان های تســلیحاتی برای 
حفظ هژمونی نظامی خود با یک رویکرد یکجانبه بوده اســت. خروج آمریکا از 
پیمان هایی مانند نیروهای هســته ای میان برد و آسمان های باز موجب شد که 
نظام کنترل تســلیحاتی بین المللی تا حدی دچار فروپاشــی شود و این مساله 
تاثیر منفی بر ثبات راهبردی در جهان خواهد داشــت و ممکن اســت موجب 

یک رقابت جدید تسلیحاتی شــود و مناقشه های نظامی بین قدرت های بزرگ 
را افزایــش دهد. خطرات پنهان زیادی بــرای امنیت جهانی وجود دارد. اکنون 
اگر حادثه غیرمنتظــره ای روی ندهد، جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا 
خواهد بود و انتظار می رود رویکرد متفاوتی در مورد کنترل تســلیحات داشته 
باشد. برخی رسانه ها درباره احتمال لغو این تصمیم دولت ترامپ بحث می کنند. 
این یک ســناریوی ممکن اســت. موضع دموکرات ها در آمریکا درباره کنترل 
تسلیحات تفاوت زیادی با موضع جمهوریخواهان دارد. دولت بایدن ممکن است 

بار دیگر عضو این پیمان ها شود.
به گزارش ایرنا، پیش از این نیز ســخنگوی وزارت امور خارجه چین ضمن 
محکوم کردن خروج یکجانبه آمریکا از پیمان آسمان های باز، گفته بود: خروج 
خودســرانه از پیمان های بین المللی شایســته یک کشور بزرگ نیست. »جائو 
لی جیان« روز دوشــنبه در پکن افزود: چین از این موضوع بسیار متاسف است 
که آمریکا با وجود مخالفت شــدید جامعــه جهانی همچنان بر خروج از پیمان 
آســمان های باز اصرار کرد.  او گفــت: این اقدام آمریکا ضمن تضعیف اعتماد و 
شــفافیت متقابل نظامی در میان کشورهای عضو و آسیب وارد کردن به امنیت 

و ثبات منطقه، بر روند خلع ساح در جهان تأثیر منفی خواهد گذاشت. 
این مقام چینی ادامه داد: آمریکا باید نگرانی های روســیه و سایر کشورهای 
عضــو این پیمان و جامعــه بین المللی را جدی بگیــرد و از طریق گفت و گو 

اختافات موجود را حل کند.
مشــاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا و وزارت امور خارجه این کشور 
روز یکشــنبه بطور رسمی اعام کردند که آمریکا دیگر عضو پیمان آسمان های 
باز نیســت. مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا هم  گفــت که آمریکا با خروج از 

پیمان آسمان های باز، امنیت بیشتری خواهد داشت.

تماستلفنیپوتینوپاشینیاندربارهقرهباغ
نخست وزیر ارمنستان دیروز )جمعه( در تماسی 
تلفنی با رئیس جمهوری روســیه درباره اوضاع در 

قره باغ گفتگو کردند.
به گــزارش خبرگــزاری اســپوتنیک، »نیکول 
پاشینیان« نخست وزیر ارمنستان تاکید کرد که به 
گفتگوهایش با »والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری 

روسیه چندبار در روز ادامه می دهد.
پاشینیان در صفحه فیس بوکش نوشت: »دوبار 

در یک ساعت من با پوتین گفتگو داشتم. ما درباره 
مسائل مربوط به تحوالت در کریدور الچین، تبادل 
زندانی ها و اجســاد، استقرار صلح بان ها و همچنین 
باز شدن راه های ارتباطی در منطقه قره باغ گفتگو 
کردیــم. اوایل ماه جاری میــادی، ایروان و باکو با 
آتش بس در قره باغ موافق کرده و به نبردی شش 

هفته ای در این منطقه مورد مناقشه پایان دادند.
این توافق آتش بس به عقب نشینی ارمنستان از 

اکثر قلمروهای قره باغ و اســتقرار ۱۹۶۰ صلح بان 
روسی در منطقه منجر شد.

پوتین پیشــتر در گفتگویی تلفنی با الهام علی 
اف، رئیس جمهــوری آذربایجان و نخســت وزیر 
ارمنســتان به تعدادی ازمسائل مربوط به درگیری 
قره باغ پرداختــه بود که مرکزیــت این گفتگوها 
مســائل اقتصادی و باز کــردن راه های ارتباطی در 

منطقه بود.


