انتخابات آمریکا
اوجگیری دوئل انتخاباتی ترامپ با بایدن

«آس» جمهوریخواهان
جایزه صلح «نوبل»
سعیده اسکندری  /گروه بینالملل
news@ naslefarda.net

کمتر از  50روز دیگر به زمــان برگزاری انتخابات
ریاســتجمهوری  2020در آمریکا فرصت باقی
مانده است .دونالدترامپ ،رئیسجمهور فعلی این
کشــور به همراه جو بایدن ،معاون رئیسجمهور
سابق آمریکا به عنوان نامزدهای اصلی این رقابت،
همچنان در تالش برای کسب حمایت هرچه بیشتر
مردم در ایالتهای مختلف آمریکا هستند .با وجود
آنکه طی هفتههای پیشین نظرسنجیهای انجام
گرفته از سوی مؤسسات معتبر آمریکایی همواره
بر پیشتازی جو بایدن در چندین ایالت حیاتی و
مهم تاکید داشتهاند ،اما هنوز نمیتوان پیشبینی
دقیقی از نتیجه نهایی این نظرسنجیهای مردمی
مبنی بر پیروزی ترامپ یا بایدن انجام داد.
به گزارش «نسلفردا» ،به تازگی خبری مبنی بر
نامزدی دونالدترامپ بــرای دریافت جایزه صلح
نوبل از شبکه خبری فاکس نیوز منتشر شده است
که در بین احزاب جمهوریخواه و دموکرات سر و
صدای زیادی به راه انداخته است .این ادعا اولین
بار توسط«کریستین تیبرینگ-جِد» عضو ارشد
پارلمان نروژ ،با هــدف قدردانی از اقدامات ترامپ
برای حل ادعایی مناقشات ریشهدار جهانی مطرح
شد و اکنون پس از گسترش ابعاد مختلف صلح میان
اسرائیل و امارات با استقبال بسیاری از طرفداران
وی مواجه شده است.
«کریستین تیبرینگ» که در حال حاضر ،ریاست
هیئت نروژی در مجمع پارلمانی ناتو را نیز برعهده
دارد در توصیه نامه خــود به کمیته برگزار کننده
مراسم اعطای جوایز نوبل در مورد ترامپ ،اینطور
گفته اســت« :به خاطر شایســتگیاش ،من فکر
میکنم او تالشهای بسیاری را برای ایجاد صلح
میان ملتها بیش از هر نامزد دیگر صلح به انجام
رسانده است» .خبر اعطای نامزدی صلح نوبل به
دونالدترامپ حتی اگر به مرحله اجرا هم نرســد،
میتواند مزایای زیادی بــرای کمپین تبلیغاتی
ترامپ در راستای دستیابی به بزرگترین هدفش
یعنی باال بــردن آمار مربوط بــه رایدهندگانش
برای انتخابات ماه نوامبر داشــته باشــد .با وجود
آنکه یکی از شــعارهای تبلیغاتی ترامپ از ابتدای
دوران ریاستجمهوریاش در سال  2016مبنی بر
گسترش صلح و کاهش حضور نظامیان آمریکایی
در خاک خاورمیانه بوده اســت ،نامــزدی نوبل
میتواند به میزان زیادی بر اعتبار صلحآمیز بودن
سیاستهایش در منطقه آسیای غربی بیفزاید و
این باور غلط را که شاید وی نسبت به سایر روسای
جمهور آمریکا اقدامات بیشتری برای برقراری صلح
و تقلیل سیاستها و هزینههای نظامی آمریکا انجام
داده است ،تقویت کند.
سال گذشته ،دونالدترامپ در سخنانی عنوان کرده
بود که به دلیل اقدامات تاثیرگذاری همچون معامله
قرن میان اسرائیل و فلسطین و موارد این چنینی
بسیار بیشتر از باراک اوباما الیق دریافت صلح نوبل
بوده و خود را بیشــتر از هر شخص دیگری سزاوار
چنین لقبی میداند.
هر چند ترامپ پیش از این بارهــا و بارها ،عنوان
جایزه نوبل را مورد تمســخر قرار داده بود ،با این
وجود در شــرایط انتخاباتی کنونی پذیرفتن آن
میتواند برگ برنده خوبی برای وی محسوب شود.
تاکید ترامپ بر توافق فوری با ایران بالفاصله پس از
پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری 2020
آمریکا به همراه اظهاراتش مبنی بر کاهش نیروهای
نظامی آمریکایی در دو کشور عراق و افغانستان از
دیگر مواردی است که حاال میتواند نامزدی ترامپ
را برای جایزه نوبل قابل قبول و توجیهپذیر کند و
شانس وی را نیز برای مورد حمایت قرار گرفتن از
سوی طرفدارانش در برابر جو بایدن بیشتر کند.
در همین راستا ،دونالدترامپ در ادامه حمالت خود
به جو بایدن به خاطر ناتوانیاش در اداره کشــور
بزرگی همچون آمریــکا ،ضمن اینکه جایزه صلح
نوبل دریافت شده از ســوی اوباما را مورد تمسخر
قرار داده است ،در باب تواناییها و اقدامات شایسته
خودش برای دریافت ایــن جایزه در نوادا اینطور
گفته است« :من کارهای زیادی برای صلح انجام
دادهام و به همین خاطر دو روز پیش برای دریافت
این جایزه نامزد شدم ،این در حالی است که هنوز
هیچکس نمیداند چرا باراک اوباما بالفاصله پس
از به قدرت رسیدنش ،نوبل دریافت کرد»! اگرچه
موارد بسیاری همچون طرحهای مقابله با کرونا،
اصالح وضعیت اقتصادی و ارتقای سطح بهداشت
و امنیت عمومی ،برای باال رفتن شــانس پیروزی
ترامپ و بایدن حائز اهمیت هســتند با این حال،
شکی نیست که برای بســیاری از مردم آمریکا به
عنوان کشوری که ســاکنان ایالتهای مختلفش
به خاطر ویژگی که دارند ،خــود را چندان درگیر
سیاست و اخبار سیاسی نمیکنند ،به کارگیری
و نسبت دادن القاب اینچنینی به یک فرد ،حتی
به اشتباه میتواند به میزان زیادی بر تصمیمگیری
نهایی آنها در انتخابات ریاستجمهوری و روند
جهتگیریهایشان به سمت جمهوریخواهان
و دموکراتها بســیار مؤثر واقع شــود .با توجه به
انتقادات بســیاری کــه در جریــان اعتراضات
ضدنژادپرســتانه در آمریکا علیه ضعف عملکرد
رئیسجمهور این کشــور صورت گرفته است ،او
اکنون بیشــتر از هر زمان دیگری بــه اینکه خود
را نماینده صلح در کشــورش معرفــی کند نیاز
دارد و دور از ذهــن نخواهد بود ،اگــر بگوییم در
هفتههای آتی به واسطه این لقب ،جایگاه ترامپ
در نظرســنجیها نســبت به جو بایــدن به طرز
قابلتوجهی ارتقا پیدا کند.

واکنش مشاور اوباما به توئیت ترامپ علیه ایران

ممنوعیتی برای ورود مربی خارجی وجود ندارد

واعظی :همدلی شرط الزم غلبه بر مشکالت است

ایسنا :مشاور امنیت ملی آمریکا در زمان دولت باراک اوباما در پیامی توئیتری از اظهارات
تهدیدآمیز اخیر رئیسجمهور آمریکا علیه ایران انتقاد کرد« .بن رودز» مشاور امنیت ملی
کاخ سفید در دولت پیشین آمریکا در پی انتشار پیام توئیتری دونالد ترامپ رئیسجمهور
آمریکا که حاوی اظهاراتی خصمانه و تهدیدآمیز علیه ایران بود ،در صفحه توئیترش نوشت:
ایران به طور چشمگیری برنامه هستهایاش را سرعت بخشیده است .سیاست ترامپ درباره
ایران ،امنیت آمریکا و جهان را کاهش داده است .انتشار پیامهای توئیتری تهدیدآمیز این
را تغییر نداده است.

فارس :رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه ممنوعیتی برای ورود مربیان خارجی
وجود ندارد ،گفت :دیوان محاســبات ،هیئت نظارت ویژهای برای رسیدگی قراردادهای
خارجی تعیین کرده اســت .مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاســبات کشــور در جمع
خبرنگاران با اشاره به مشکالت ایجاد شده در نقل و انتقاالت خارجی در ورزش فوتبال ،عنوان
کرد :یکی از درخواســتهای متعدد مردمی که حتی از جانب گروههای مختلف ورزشی،
پیشکسوتان و فوتبال دوستان مطرح شده بود موضوع رسیدگی به جرائم سنگین فدراسیون
فوتبال و تیمهای پرطرفدار داخلی از جمله استقالل و پرسپولیس بود.

مهر :رئیس دفتر رئیس جمهور نوشت :همدلی شرط الزم غلبه بر مشکالت در شرایط فعلی
است .متن یادداشت اینستاگرامی محمود واعظی به این شرح است :همدلی و یکپارچگی
همه ارکان کشور ،شرط الزم غلبه بر مشکالت در شــرایط فعلی است .روز یکشنبه اولین
جلسه سران سه قوه پس از روی کار آمدن مجلس یازدهم بود .بحمداله جلسه در فضایی
صمیمی برگزار و مباحث بسیار خوبی در آن مطرح شــد .به گفته آقای دکتر روحانی این
مباحث در جلسه آتی سران پیگیری خواهد شد .دولت برای اداره کشور و عبور از مشکالت،
بدون تردید به همکاری و یاری قوای دیگر نیازمند است.
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روزی که ترامپ گفت هر حمله ایران را با شدت  ۱۰۰۰برابر پاسخ میدهیم
ربیعی جواب داد پاسخ قاطع است
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درست روزی که رئیسجمهور آمریکا در
ادامه تهدیدهای پوشالی خود علیه ایران،
مدعی شــد که هر حملهای علیه منافع
ایاالت متحده را با «شدت هزار برابر» پاسخ
خواهند داد ،علی ربیعی سخنگوی دولت
گفت :هرگونه خطای راهبردی آمریکا با
پاسخ قاطع ایران مواجه خواهد شد .دونالد
ترامپ در صفحه توئیتر خود نوشت« :بر
اساس گزارشهای رسانهای ،ایران احتماالً
در حال برنامهریزی یک تــرور یا حمله
دیگری علیه ایاالت متحده برای گرفتن
انتقام کشتن (سردار) سلیمانی است که
به دلیل برنامهریزی او برای حملهای در
آینده ،قتل نیروهــای آمریکایی و رنجی
که سالها ایجاد کرد ،انجام شد» .ترامپ
نوشت :هر حملهای توســط ایران به هر
شــکلی علیه ایاالت متحده ،با حملهای
به ایران با شــدت  ۱۰۰۰برابر پاسخ داده
میشود!
ادعای پلتیکگونه نشــریه
«پالتیکو»
ماجرا از جایی آغاز شد که نشریه آمریکایی
«پالتیکو» بدون ارائه کــردن هیچگونه
مدرکی مدعی شــده بود که ایران قصد
دارد برای گرفتن انتقام ترور جنایتکارانه
سردار سپهبد حاج «قاســم سلیمانی»
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تهدیدازآمریکا  ؛تودهنیازایران

فرمانده شهید نیروی قدس سپاه به دست
تروریستهای سنتکام ،علیه یک دیپلمات
آمریکایی اقدام کند.
رد ادعای بیاساس از سوی
ایران

ســخنگوی وزارت خارجــه آفریقــای
جنوبــی نیــز در واکنش به ایــن ادعای
نشریه آمریکایی درباره تهدید ایران برای
سفیرآمریکا در این کشــور ،ابرازتعجب
کرده و گفت این کشــور هیچ اطالعی در

پیشنهاد یک کارشناس درباره رویارویی ایران با آمریکا و ایدههایش

نقاط ضعف داخلی به ویژه در حوزه اقتصاد ترمیم شود
یک کارشناس مسائل بینالملل گفت :میدانیم که
ترامپ دنبال تغییر رویه در قبال ایران نیست و بعضاً
سعی دارد حرف خود را به کرســی بنشاند که این
مسئله موجب میشود هیچ وقت مذاکره و تعاملی
بین دو طرف شکل نگیرد .حسن بهشتیپور در پاسخ
به این پرسش که در صورت حضور دونالدترامپ در
مقام رئیسجمهوری آمریکا در دور بعدی انتخابات در

نوامبر سیاست خارجی ایران باید چه سمت و سویی
داشته باشد؟ گفت :اصل و بحث اساسی این است که
چرا باید منتظر باشــیم ببینیم چه کسی در آمریکا
روی کار میآید؟ ما باید طوری برنامهریزی کنیم که
هر کس که روی کار آمد برای ما علیالسویه باشد و
این امری شدنی است اگربخواهیم .وی با بیان اینکه
مهمترین مسئله ایران اصالح اقتصاد و نظام مالیاتی،

دولت

انتقادات صریح روحانی از گرانی خودرو

خبرآنالین :رئیسجمهور گفت :اخــال درچرخه توزیع ،عرضه و فروش کاال و ایجاد آشــفتگی در بازار
هم زندگی و معیشــت مردم و هم آرامش روانی جامعه را دچار مشکل میکند .حجتاالسالم و المسلمین
حسن روحانی با بیان اینکه با توجه به واقعیت افزایش تولید و عرضه خودرو در دو ماه اول سال  ۹۹نسبت
به سال گذشته ،نباید شاهد عدم تعادل در بازار خودرو باشیم ،گفت :اخالل در چرخه توزیع ،عرضه و فروش
کاال و ایجاد آشفتگی در بازار هم زندگی و معیشت مردم و هم آرامش روانی جامعه را دچار مشکل میکند.
رئیسجمهوری تصریح کرد :وزارت صمت باید طبــق مأموریت و وظایف خود با هماهنگی اصناف و تولید
کنندگان اقدامات فوری و الزم را برای تنظیم قیمت کاالهای اساسی و اقالم مورد نیاز مردم که تاثیرات پایهای
بر زندگی مردم دارند ،انجام دهد.
روحانی افزود :این اقدامات باید به فوریت انجام گرفته و سریعاً به مردم در این خصوص اطالعرسانی شود و
اگر در این مســیر مواردی وجود دارد که میتواند مورد استفاده و سودجویی قرار بگیرد باید سریعاً رفع و با
هماهنگی و مساعدت نهادهای مرتبط این مسیر متوقف شود.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در سخنان
آغازینش در جلسه شورای حکام از همکاری اخیر
میان آژانس و ایران استقبال کرد .پایگاه اینترنتی
آژانس بینالمللی انرژی اتمی گزارش داد که رافائل
گروسی ،مدیر کل آژانس در ســخنرانی اولیهاش
در جلسه شــورای حکام درباره فعالیت در زمینه
برنامه هســتهای ایران گفت :گزارش من در زمینه
راستیآزمایی و بازرســی در ایران تحت قطعنامه
 ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل ،فعالیتهای ما
در چند ماه اخیر در زمینه راستیآزمایی و بازرسی
اجرای تعهدات هستهای ایران طبق برجام (توافق
هستهای) را شامل میشود.

این خصوص ندارد .ســعید خطیبزاده
ســخنگوی وزارت خارجه کشورمان در
واکنش بــه گزارش پالتیکــو اعالم کرد:
جنگافروزان ایاالت متحــده همواره از
«روزنامهنــگاران» زودباور بــرای همراه

بانکی و تولید در کشور است ،افزود :اگر این مسائل
حل و اصالح شود بسیاری از مشکالت نیز رفع خواهد
شد .وی با بیان این عقیده که بخش عمده مشکالت
ما در حوزه سیاســت خارجی ناشــی از مشکالت و
نقاط ضعف داخلیمان به ویژه در حوزه اقتصاد است،
افزود :نباید منتظر شــویم تا کسی از آسمان بیاید و
مســایلمان را حل کند .دولتها وعدههای زیادی
میدهند هم آقای احمدینــژاد و هم آقای روحانی
وعدههای زیادی برای حل این مســئله دادند اما در
نهایت نتوانستند کاری اساسی انجام دهند .معتقدم

کردن افکارعمومــی با حماقتهای خود
استفاده کردهاند .در دولت بوش ،از آنها
استفاده کردند تا جنگ  ۷تریلیون دالری
عراق را به مردم بفروشند .حاال هم دوباره
در حال تکرار همان کار هستند و از پالتیکو
برای نشر دروغهایشان استفاده میکنند.
رســانههای ایاالت متحده باید هوشیار
باشند که از سوی سیاســتمداران به کار
گرفته نشوند.
جواب قاطع آقای سخنگو
علی ربیعی ســخنگوی دولت در
نشست خبری  ۲۵شــهریور در واکنش
به این تهدید ترامپ گفت :متن سخنان
ترامپ را دیدم و متاسفم که رئیسجمهور
یک کشــوری که داعیه مدیریت و نظم
جهانی را دارد بر چنین پایه سستی اظهار
نظر میکند ،اظهار نظری سریع و سفارشی
و مخدوش  .وی خطــاب به ترامپ اظهار
کرد :شما سردار شهیدمان که سردار صلح
در منطقه و نماد مبارزه با تروریسم بود را
ترور کردید و این ننگ شــما پاک شدنی
نیســت .ربیعی افزود :آمریکا بزرگترین
خطــای راهبردی خود را مرتکب شــده
است و با این کارها نمیتواند جنایتهای
خود را مخفی کند .سخنگوی دولت ادامه
داد :در هر صورت هرگونه خطای راهبردی
آمریکا ،بــا پاســخ قاطع ایــران مواجه
خواهد شد.

اگر میخواهیم اهرم تحریم و فشــار اقتصادی را از
دست رئیسجمهور بعدی آمریکا خارج کنیم باید
در داخل کشور اصالحات اقتصادی انجام شود .این
کارشناس مسائل بینالملل اظهارکرد :درهیچ کجای
دنیا این گونه نیست که ارزش و قدرت پول ملی یک
کشور در مدت زمانی بسیار کوتاه کاهش یابد و این
جفاست که فقط بگوییم دولتها در این زمینه وظیفه
دارند درحالی که تمامی بخشهای نظام از قوه مقننه
و قضائیه تا نهادها و ارگانهای غیردولتی در این روند
دخیل هستند.

دیدار معاون ظریف با مدیرکل آژانس

باشگاه خبرنگاران جوان :معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه که برای شرکت در اجالس شورای حکام
در وین حضور دارد ،با رافائل گروسی ،مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی دیدار و گفتوگو کرد .محسن بهاروند
در این دیدار با اشاره به همکاریهای گسترده ایران و آژانس ،بر ضرورت عدم تأثیرپذیری آژانس از فشارهای سیاسی
برخی کشورها با هدف ایجاد انحراف در تعامالت فیمابین تاکید کرد .معاون وزیر امور خارجه کشورمان همکاریها
در فضایی سازنده و به دور از تأثیرپذیری طرفهای ثالث را به نفع دو طرف و تمامیت آژانس خواند .وی ،همچنین
با قدردانی از کمکهای آژانس برای مبارزه با کرونا در ایران ،همکاریهای فنی را جزئی مهم و الینفک در مأموریت
آژانس شمرد .بهاروند با اذعان به این که استفاده از انرژی هستهای برای مقاصد صلحآمیز حق تمامی اعضای آژانس
است ،به وضعیت عربستان سعودی نیز اشــاره کرد و گفت :فعالیتهای این کشور که بسیار غیرشفاف است و از
پذیرش بازرسان آژانس نیز استنکاف میورزد ،موجب نگرانی است و آژانس باید بتواند فعالیتهای راستیآزمایی
خود را در این قبیل کشورها انجام دهد .مدیرکل آژانس نیز با مثبت خواندن همکاریهای ایران و آژانس و همچنین
سطح فعالیتهای راستی آزمایی در ایران ،ایران را شریک مهمی برای آژانس خواند.

محل اول نمونهبرداری شد

آگهی فقدان سند مالکیت پالک  3328/748واقع در شهر برازجان سه بوشهر
آقای مرادی بازیاری به موجب وکالتنامه  956868مورخه  1399/5/28دفتر اسناد رسمی  10برازجان با ارائه دو برگ فرم
استشهادیه اعالم نموده اند که یک فقره سند دفترچه ای ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی طبقه اول پالک 3328/748
واقع در شهر برازجان بخش سه بوشهر که در دفتر امالک  406صفحه  329ذیل ثبت  68397بنام آرتین بازیاری صادر و تسلیم
گردیده است و نامبرده به موجب درخواست شماره  1399/6/16-99/111/12501اعالم نموده است که سند مالکیت پالک
مذکور در اثر جابجایی مفقود گردیده است اکنون نامبرده درخواست صدور المثنی سند مالکیت مذکور را نموده لذا مراتب طبق
اصالح تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت اعالم می شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای نموده
و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار این آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتستان
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد و یا
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد .تاریخ انتشار1399/6/26 :
رئیس واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک برازجان
آگهی مزایده
پیرو ادامه عملیات اجرایی پرونده کالسه  900250اجرایی ح  2مطروحه در شعبه دوم حقوقی دادگستری نجف آباد در امور
تصفیه ورشکستگی آقای محمد قادری طی دادنامه  9500923مورخه  95/7/29و ضمن تایید فسخ قرارداد ارفاقی باستناد مواد
 494و  497و  498قانون تجارت با مدیریت تصفیه ورشکستگی اقای مجتبی گلفام مجموعه ای از قطعات و لوازم جانبی حدود
 27194قطعه و اقالم از انواع موبایل از قبیل نوکیا ،سامسونگ و غیره که بشرح تفصیلی مندرج در گزارش کارشناسی که به علت
کثرت و تنوع امکان درج آگهی میسر نبوده است توسط کارشناس رسمی دادگستری جناب آقای علی صابری مورد ارزیابی و
بمبلغ  7/300/000/000ریال هفتصد و سی میلیون تومان تعیین و برآورد گردید .از اینرو حساب مزایده در مورخه 99/7/23
ساعت  12در محل دادگستری شهرستان نجف آباد برگزار می گردد .از متقاضیان دعوت به عمل می آید که در صورت تمایل 5

Policy

وزارت خارجه

واکنش مدیرکل آژانس به توافق با ایران

وی ادامه داد :آژانس به راستیآزمایی شکافناپذیری
مواد هستهای اعالم شده توسط ایران طبق معاهده
پادمانی ادامه میدهد .ارزیابیها درباره عدم وجود
مواد هستهای و فعالیتهای اعالم نشده برای ایران
ادامه دارند .مدیرکل آژانس خطاب به رئیس جلسه
گفت :شــما همچنین گزارش من درباره معاهده
پادمانی ان.پی.تی با ایــران را دریافت کردهاید که
در تالش است درباره سؤالهای مرتبط با درستی و

سیاست

کامل بودن اظهارات ایران تحت معاهده پادمانی و
پروتکل الحاقی شفاف سازی کند.
او ادامه داد :من ماه گذشــته با حســن روحانی،
رئیسجمهور ایران و دیگر مقامات ارشد مذاکراتی
در راســتای ایجاد پیشــرفتی واقعی در رسیدگی
به ســؤالهای باقی مانده آژانس و به ویژه در حل
کردن مســئله دسترســی به دو محــل در ایران
داشتم.

گروسی در این راستا بیان کرد :ما به توافقی بر سر
حل کردن مسائل اجرایی پادمانی که از سوی آژانس
مطرح شده بود رســیدیم .آژانس سپس در یکی از
دو محل مشخص شده از سوی سما تحت پروتکل
الحاقی به دسترسی تکمیلی دست یافت .بازرسان
ما از محیط نمونهبرداری کردهاند که مورد بررسی
قرار خواهد گرفت .دسترسی تکمیلی به محل دوم
بعدا ً طی ماه جاری انجام خواهد شد .وی همچنین
با اشاره به بیانیه مشترک ایران و آژانس گفت :من
از توافق میان آژانس و ایــران که امیدوارم موجب
تحکیم همکاری و افزایش اعتماد دو طرفه شــود،
استقبال میکنم.

روز قبل از برگزاری جلسه نسبت به بازدید اموال فوق اقدام و در صورت شرکت در جلسه برنده مزایده می بایست ده درصد معادل
 73/000/000تومان از اموال را فی المجلس و الباقی را حداکثر ظرف  30روز پرداخت در غیر اینصورت مبلغ پرداخت بنفع صندوق
دولت ضبط می گردد توفیقا بدلیل کثرت اقالم و متنوع بودن فروش یکجا و کلی اولویت محسوب می گردد .مدیر امور تصفیه
ورشکستگی دادگستری نجف آباد شناسه980237 :
آگهی فقدان سند مالکیت اصلی صادره و تحریر شده
شماره 1399/6/23-10013010 :آقای سید مباح الدین خاتمی کلخوران برابر درخواست کتبی وارده به شماره 10013010
مورخ  1399/5/20منضم به دو برگ استشهادیه و استعالم و شهادت  شهود گواهی امضا شده توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره
 85اردبیل مدعی شده است در اجرای ماده  140قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و برابر
رای شماره  12310مورخ  1383/11/11هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردبیل سند مالکیت ششدانگ
یک باب خانه تحت پالک ثبتی شماره  2427فرعی از  119اصلی قطعه  155تفکیکی واقع در بخش سه اردبیل که به شرح دفتر
امالک  545صفحه  161به شماره ثبت ملک  79919به شماره چاپی و سریال  069406سری الف سال  82به نام نامبرده ثبت و
صادر شده است به علت نامعلومی مفقود گردیده است و پس از جستجوی کامل پیدا نشده تقاضای سند مالکیت المثنی نموده
است مراتب طی بخشنامه شماره  139980003144000369مورخ  1399/6/13به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابالغ گردیده است.
لذا مراتب مطابق ماده  120آیین نامه قانون ثبت اسناد و امالک و تبصره یک ذیل آن آگهی می گردد که هر شخص یا اشخاصی
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشند باید تا ده روز پس از تاریخ انتشار این
آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو اردبیل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله کتبا
تسلیم نمایند .در غیر این صورت و پس از انقضای مهلت مذکور و پس از طی مراحل اداری و تشریفات قانونی طبق مقررات سند
المثنی بنام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد و سند اولیه از درجه اعتبار خارج خواهد شد .تاریخ انتشار 1399/6/26 :رئیس ثبت
اسناد و امالک منطقه دو اردبیل

سرمقاله

ادامه از صفحه یک...
اســت .از زمان آغاز دوران ریاســتجمهوری
ترامپ ،هدف نخست واشنگتن تحمیل اسرائیل
در منطقه به عنوان شریک صلح برای کشورهای
عربی بوده است .از جمله شرطهای اصلی ترامپ
برای کمک به رژیمهای عربی نیز برقراری روابط
و مناسبات گسترده با تلآویو است -2.دلیل دوم
تشدید روند عادیسازی روابط میان تلآویو و
پایتختهای عربی به وجود بحرانهای داخلی
در کشورهای عربی مرتبط است .گفتنی است؛
بحرین در شــرایط خوبی قرار ندارد و مردم به
رژیم حاکم معترض هستند .از اینرو آلخلیفه
با برقراری روابط رســمی با اســرائیل و روابط
نامحدود با آمریــکا میخواهند با آزادی عمل
بیشتری به سرکوب مردم ادامه دهند .سخنان
اخیر «پمپئو» نیز مؤید این دیدگاه است؛ پمپئو
در ســفر به بحرین و در دیدار با «شــیخ حمد
آلخلیفه» از نحوه برخورد پادشــاه بحرین با
مخالفان دفاع و اعالم کرد که بحرین برای حفظ
ثبات ،تحول و پیشــرفت در مسیر درست گام
برمیدارد -3.شــکاف میان کشورهای عربی:
عامل دیگر تســریع روند عادیســازی روابط
اسرائیل و کشورهای عربی به وجود اختالفات و
شکاف میان کشورهای عربی باز میگردد .طی
چند سال گذشته به ویژه بعد از بحران سوریه
و شــکلگیری بحران قطر شکاف جدیدی در
میان کشورهای عربی به وجود آمده است .بدین
ترتیب ،صفآرایی کشورها میان یکدیگر و دو
قطبیشدن کشورهای جهان عرب موجب شد
که برخی از این کشورها مسابقه جدیدی را برای
برقراری رابطه با اسرائیل آغاز کنند.
پیامدهــای تســریع رونــد
عادیســازی روابط اسرائیل با
کشورهای عربی
عادیسازی روابط کشورهای عربی و اسرائیل
تبعات منفی متعددی برای ایران و کشورهای
عربی به خصوص فلسطین در برخواهد داشت
که در ادامه به این موارد اشاره میشود.
شکلگیری تهدیدات امنیتی برای
ایران
نخســتین پیامد منفی عادیســازی روابط
کشــورهای عربی با تلآویو بــرای جمهوری
اسالمی ایران شــکلگیری تهدیدات امنیتی
اســت .برقراری روابط دیپلماتیک و رســمی
کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس با اسرائیل
به معنای نزدیکی تلآویــو به مرزهای جنوبی
ایران اســت .به تعبیر دیگر گشایش سفارت و
کنسولگریهای اسرائیل در این کشورها موجب
میشود که نفوذ تلآویو در کشورهای همسایه
ایران بیشتر شــود و این امر باعث میشود که
این رژیم عالوه بر کســب اطالعــات در مورد
ایران ،روابط کشورمان را با کشورهای همسایه
کمرنگتر کند و ایران را در منطقه منزوی سازد.
تضعیــف ایدئولــوژی ضــد
صهیونیستی ایران
تهدید دیگر عادیســازی به ایدئولوژی ضد
صهیونیستی ایران مربوط میشود .ایدئولوژی
اساســی جمهوری اســامی ایران در مورد
موجودیت اسرائیل و ویژگی درگیریهای دایر
در فلسطین اشــغالی برای جمهوری اسالمی
ایران یک مســئله اســامی مرکــزی و مهم
محسوب میشود .از اینرو مطرحشدن اسرائیل
در افکار عمومــی منطقه به عنوان شــریک
سیاسی و راهبردی کشورهای عربی میتواند
باعث مشروعیتبخشی به سیاستهای تلآویو
شده و ایدئولوژی ضد صهیونیستی جمهوری
اسالمی را تضعیف کند .در همین راستا ،این
احتمال وجود دارد که عادیســازی روابط با
اسرائیل و خارجشدن آن از حالت تابو ممکن
است به انزوای نسبی جمهوری اسالمی ایران
در منطقه و حتی در جامعه بینالمللی منجر
شود.
ایجاد تغییــر در موازنه قدرت
منطقهای
از دیگــر تبعات منفــی عادیســازی روابط
کشــورهای عربی و اســرائیل برای جمهوری
اسالمی ایران میتوان به ایجاد تغییر در موازنه
قدرت منطقهای به ضرر جمهوری اسالمی ایران
اشاره کرد .کشورهایی مانند عربستان همواره
به دنبال متحد منطقهای قدرتمند جهت مقابله
با قدرت و نفوذ جمهوری اسالمی ایران و محور
مقاومت بوده اســت .در صورت عادیســازی
روابط و شکلگیری ائتالف رسمی بین اسرائیل
و کشورهای عربی ،توازن قوا در سطح منطقهای
دچار دگرگونی و دگردیسی خواهد شد .در واقع
از آنجا که اتحاد کشــورهای عربی و اسرائیل
موجب ایجاد انشــقاق در جهان اسالم و تغییر
الگوهای دوستی و دشمنی در منطقه میشود
این امر میتواند به ضرر منافع ملی جمهوری
اسالمی ایران باشد.

