
بین الملل

همکاری روسیه با ایران و کره شمالی
 برای آمریکا چالش ایجاد می کند

3

بین المللی  آژانس  حکامِ  شورای  تازگی  به 
پیشنهادی  قطعنامه  اقدامی،  در  اتمی  انرژی 
یعنی  برجام  توافق  عضو  اروپایی  قدرت  سه 
انگلستان، فرانسه و آلمان علیه ایران را با اکثریت 
آرا به تصویب رساند. قطعنامه مذکور با ۲۶ رای 
موافق، ۲ رای مخالف )چین و روسیه( و ۵ رای 
از  قطعنامه  این  است.  رسیده  تصویب  به  ممتنع 
ایران می خواهد تا به صورت فوری، توضیحات 
فعالیت های  آنچه  مورد  در  را  کننده ای  قانع  فنی 
آن  اعالم نشده  اتمِی  سایت  سه  در  کشور  این 

عنوان شده، ارائه کند.
تا  کرده  درخواست  ایران  از  قطعنامه  این 
متحد،  ملل  سازمان  هسته ای  دیده بان  نهادِ  با 
در  که  البته  گیرد.  سر  از  را  خود  همکاری های 
متن قطعنامه مذکور تاکید شده که زمینه ها جهت 
نیز  ایران  علیه  گسترده  و  بیشتر  اقدامات  انجام 
قطعنامه ای  سومین  اخیر،  قطعنامه  هستند.  فراهم 
توافق برجام و اجرایی  امضای  از  است که پس 
بین  آژانس  حکام  شورای  سوی  از  آن،  شدِن 
المللی انرژی اتمی علیه ایران تصویب می شود.

اخیر،  قطعنامه  تصویب  محض  به  رو،  این  از 
و  ماهیت  مورد  در  مختلفی  تفسیر های  و  تحلیل 
ابعاد مختلف تشدید تحرکات تروئیکای اروپایی 
قالب شورای حکام، و سرنوشت  ایران در  علیه 

نهایی معادله اتمی تهران مطرح شده است.
 در گفتگو با فریدون مجلسی، دیپلمات سابق 
و کارشناس سیاست خارجی  به واکاوی برخی 
قطعنامه  تصویب  پیامد های  و  ابعاد  مهمترین  از 
انرژی  المللی  بین  آژانس  حکام  شورای  جدید 

اتمی علیه ایران پرداخته است.
مشروح گفتگو با این کارشناس حوزه سیاست 

خارجی را در ادامه مطالعه فرمایید.
کارشناس  و  سابق  دیپلمات  مجلسی؛  فریدون 
اقدام  مورد  در  کشورمان  خارجی  سیاست 
قطعنامه  پیش نویس  ارائه  در  اروپایی  تروئیکای 
ضدایرانی و تصویب قطعنامه با رای باال به فرارو 
گفت: »من بر این باورم که غرب مدت هاست از 
واقع  در  است.  کرده  امید  قطع  ایران  با  مذاکره 
دولت  که  دارند  را  اعتقاد  این  نوعی  به  آن ها 
برجام  توافق  با  نیز  ابتدا  همان  از  ایران،  مستقِر 
دولت  این  تیم سیاست خارجی  و  بوده  مخالف 
ایران  که چرا  این سوال می پردازند  به طرح  نیز 
حالی  در  شود  محدودیت ها  برخی  متحمل  باید 
قبال  در  خود  تعهدات  به  غربی  طرف های  که 
این تیم حتی توافق برجام  ایران عمل نمی کنند. 

را مغایر با استقالل ایران می دانند«.

باورند،  این  بر  غربی  »کشور های  افزود:  وی 
در  جدی  مناقشاتی  و  تنش ها  با  ایران  چون 
و  است  رو  به  رو  اسرائیل  و  آمریکا  با  مواجهه 
به تقابل با آن ها می پردازد، اساسًا امکان دستیابی 
به یک توافق با غرب را به مثابه گزینه ای جدی 
پیشتر  قدرت ها  از  دسته  این  نمی گیرد.  نظر  در 
با  گفتگو  و  مذاکره  طریق  از  که  می کردند  فکر 
ایران می توانند توانمندی های این کشور را هدِف 
نظارت و پایش قرار دهند و البته محدودیت های 
ایران  اتمی  پیشرفت های  روند  بر  نیز  را  جدی 

وارد کنند«.
فریدون مجلسی تصریح کرد: »البته که در این 
دیپلماتیک  بست رسیدِن تالش های  بن  به  فضا، 
تا  نیز  ایران  اتمی  مناقشه  حل  جهت  مختلف 
را  مذکور  معادله  حل  جهت  امید ها  زیادی  حد 
شرایطی  در  نکنیم  فراموش  است.  برده  بین  از 
 ۲۰۱۵ سال  در  برجام  توافق  ابتدایی  نسخه  که 
غرب  ادعایی  اعتمادِی  بی  بود،  رسیده  امضا  به 
نسبت به ایران و طرح ادعا های مختلف مبنی بر 
توسعه برنامه موشکی و تسلیحاتی ایران موجب 
شد تا کشور های غربی و به طور خاص آمریکا، 
تحریم هایی را علیه تهران تحمیل کنند. در ادامه، 
کار تا جایی پیش رود که اساسا توافق مذکور از 

حیز انتفاع ساقط شود«.
"حسن  دولت  اواخر  »در  گفت:  ادامه  در  وی 
روحانی" نیز شاهد بودیم که دولِت وقت و تیم 
جهت  جدید  چهارچوب  یک  به  آن  مذاکراتی 
توافق  اما  کردند،  پیدا  دست  غرب  با  توافق 
مذکور محقق نشد و پس از آن نیز با حضور تیم 
جدید سیاست خارجی و مذاکراتی کشورمان در 
مذاکره  در جریان  افرادی  قدرت، شاهد حضور 
)از سوی ایران( بودیم که اساسًا با اصل مذاکره 
موافق  برجام  توافق  احیای  راستای  در  غرب  با 
کامل  تدفین  به  نهایت  در  که  مساله ای  نبودند. 
برجام ختم شد. اکنون دیگر برجامی وجود ندارد 
ایران جدی تر  علیه  تهدید ها  روند  نظر من  به  و 

می شود«.
خارجی  سیاست  حوزه  کارشناس  این 
نشست  از  »جدای  کرد:  خاطرنشان  کشورمان 
انرژی  بین المللی  آژانس  حکام  شورای  اخیر 
علیه  قعطنامه  صدور  به  تازگی  به  که  اتمی 
کشورمان ختم شد و مواضع تندی را علیه ایران 
که  بوده ایم  آن  اخیر شاهد  در مدت  کرد،  اتخاذ 
را  ایران  علنًا دولت  از روسای کشور ها  شماری 
تهدید می کنند. به عنوان مثال نخست وزیر کانادا 
تمایلش  از  ایران  داخلی  تحوالت  به  اشاره  با 

می گوید.  سخن  ایران  در  سیاسی  نظام  تغییر  به 
رئیس جمهور فرانسه نیز با شماری از طرفداران 
براندازی در کشورمان دیدار می کند، صدراعظم 
تهدید  طرح  به  علنًا  نیز  آلمان  خارجه  وزیر  و 
نیز  نروژ  پارلمان  رئیس  پرداخته اند،  ایران  علیه 
می کند  اتخاذ  کشورمان  ضد  را  مشابهی  مواضع 
و پارلمان اروپایی نیز با شدیدترین کلمات علیه 

ایران موضع گیری می کند«.
نشان  مسائل  این  »مجموع  داد:  ادامه  وی 
می دهند که اساسًا جبهه ای جدید و گسترده علیه 
ایران بازگشایی شده است. در این رابطه، جدای 
از پیشروی های اتمی ایران، آنچه از سوی غرب، 
تقویت  و  روسیه  به  ایرانی  پهپاد های  فروش 
دسِت این کشور در معادله جنگ اوکراین نامیده 
علیه  غربی ها  مواضع  تشدید  در  نیز  می شود 
تبعات  می تواند  نیز  ادامه  در  و  بوده  موثر  ایران 
گسترده تری را برای تهران به همراه داشته باشد.
قدرت های  که  نیست  بعید  هیچ  منظر،  این  از 
با  بخواهند  آن ها  منطقه ای  متحدان  و  غربی 
تشدید فشار ها علیه ایران، دامنه درگیری ها را به 
داخل این کشور بکشند. موضوعی که چند سال 
دولت  خارجه  وزیر  الجبیر"  "عادل  توسط  قبل 

سعودی نیز علیه ایران مطرح شده بود.«
تحرکات  سرنوشت  مورد  در  مجلسی  فریدون 
پرونده  محوریت  با  ویژه  به  ایران  علیه  جاری 
این کشور گفت: »من فکر می کنم تکلیف  اتمی 
روشن  میدانی  صورت  به  معادالت  از  بسیاری 
توجه  باید  رابطه  این  در  که  البته  شد.  خواهد 
نظامی  منظور من درگیری مستقیم  باشیم،  داشته 

میان ایران و غرب نیست.
متحدان  یاری  با  غربی  قدرت های  نظرم  به   
منطقه ای خود در نهایت ایران را وارد معادله ای 
این  است.  خودشان  مطلوب  که  کرد  خواهند 
و  تنش ها  ایجاد  و  تحریک  بر  مبتنی  یا  معادله 
تشدید  یا  و  ایران،  در  داخلی  درگیری های 
نحوی  به  کشورمان  علیه  خرابکارانه  اقدامات 

فرسایشی خواهد بود«.
تمام  غربی  قدرت های  واقع،  »در  افزود:  وی 
ایجاد  قالب  در  تا  کرد  خواهند  را  خود  تالش 
ایران،  برای  فرسایشی  درگیری های  و  تنش ها 
این کشور را تحلیل برده و تضعیف کنند.  توان 
رویکردی که البته در سال های اخیر نیز به نحوی 
منسجم علیه ایران در دستورکار بوده و منجر به 
به  توجهی  قابل  اقتصادی  فشار های  آمدن  وارد 
تهران شده است. در این چهارچوب، دستورکار 

اصلی، فقیر کردِن ایران است«.
این کارشناس حوزه سیاست خارجی کشورمان 
در پایان گفت: »فراموش نکنیم که راهبرد اصلی 
غرب در مواجهه با شوروی سابق نیز همین بود. 
ضعف  به  را  سیاسی  نظام  این  بدانجا  تا  یعنی 
اقتصادی و فقر کشاندند که در نهایت به آستانه 
این  کرد.  نیز سقوط  پایان  در  و  فروپاشی رسید 
سناریو اکنون به نحوی همه جانبه علیه ایران هم 

فعال شده است.
سوی  از  دقت  با  بایستی  که  موضوعی 
رصد  کشورمان  ارشد  مقام های  و  سیاستگذاران 
تصمیمات الزم  و  گام ها  آن،  با  متناسب  و  شود 
تحرکات  و  اقدامات  فضا،  این  در  شود.  اتخاذ 
تروئیکای اروپایی علیه ایران و فعالیت های اتمی 
المللی  بین  آژانس  حکام  شورای  در  کشور  این 
همین  در  ریشه  زیادی  حد  تا  نیز  اتمی  انرژی 
فزاینده  بحران زایی های  بر  مبنی  آن ها  دستورکارِ 

علیه ایران دارد.«

چه نقشه ای برای ایران در سر دارند؟
دستورکار اصلی، فقیر کردِن ایران است؛ تکرار سناریوی شوروی
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های  تالش  که  است  گفته  آمریکا  وزیردفاع 
مسکو برای جلب حمایت کشورهایی مانند ایران 
و کره شمالی چالش های امنیتی جدیدی را برای 

ایاالت متحده و متحدانش ایجاد کرده است.
 »لوید آستین«، وزیر دفاع آمریکا در سخنانی 
جهانی  دنبال  به  روسیه  و  چین  که  شد  مدعی 
فصل  و  حل  برای  زور  از  آن  در  که  هستند 

اختالفات استفاده شود.
با  کانادا  المللی  بین  امنیت  انجمن  در  آستین 
»پکن،  به روسیه و چین، مدعی شد:  زنی  اتهام 
آن  در  که  است  جهانی  دنبال  به  مسکو،  مانند 
قدرت درست کند، در آن اختالفات با زور حل و 
فصل شود و در آن مستبدان بتوانند شعله آزادی 

را خاموش کنند.«
چین  فعالیت های  که  گفت  همچنین  آستین 
تحریک  ای  فزاینده  طور  به  تایوان  اطراف  در 
روزانه  تقریبًا  پکن  هواپیماهای  زیرا  است،  آمیز 
از  تعدادی  و  می کنند  پرواز  جزیره  نزدیکی  در 
رهگیری  را  متحدانش  و  آمریکایی  هواپیماهای 
می کنند.این سخنان و ادعاهای وزیردفاع آمریکا 
و  چین  واشنگتن  که  می شود  بیان  حالی  در 
تالش هایش برای بازسازی منطقه هند و اقیانوس 
آرام را مهم ترین چالش پیش روی خود معرفی 
که  متحده  ایاالت  ملی  دفاع  استراتژی  می کند. 
که  دارد  تاکید  همچنین  شد،  منتشر  گذشته  ماه 
تهاجم روسیه به اوکراین تهدیدهای حاد مسکو 
را برجسته کرده و واشنگتن در تالش است تا از 

آنها جلوگیری کند.
آستین در سخنرانی روز شنبه خود دو چالش 
گفت:  و  کرد  مرتبط  هم  به  را  روسیه  و  چین 
»هنوز قوانینی در جنگ وجود دارد. و اگر یک 
قدرت بزرگ بتواند آن قوانین را به سخره بگیرد، 
دیگران را تشویق می کند تا قوانین بین المللی و 
ما  اما  بگذارند،  پا  را زیر  المللی  بین  هنجارهای 
از اصل  به ویژه  و  قوانین  این  از  مصمم هستیم 

اساسی مصونیت غیر جنگی دفاع کنیم.«
مسکو  تالش های  که  گفت  همچنین  آستین 
برای جلب حمایت کشورهایی مانند ایران و کره 
شمالی چالش های امنیتی جدیدی را برای ایاالت 
متحده و متحدانش ایجاد کرده است. وی در این 
ارتباط گفت: »روسیه برای جلب کمک در حمله 
آورده  روی  شمالی  کره  و  ایران  به  اوکراین،  به 

است.«
وزیردفاع آمریکا در عین حال افزود که اوکراین 
زمستان سختی را پیش رو دارد و مسکو ممکن 
نبرد  میدان  در  خسارات  شدن  متحمل  با  است 
تقابل هسته ای روی آورد. او همزمان  به  مجدداً 
با این  متعهد شد که ایاالت متحده و متحدانش 

گفت:  ارتباط  این  در  و  کنند  مقابله  چالش ها 
احتمالی  دنیای  از  پیش نمایشی  روسیه  »تهاجم 
استبداد و آشوب را ارائه می دهد که هیچیک از 

ما نمی خواهیم در آن زندگی کنیم.«
روز گذشته نیز، معاون سخنگوی وزارت دفاع 
با خبرنگار شبکه تلویزیونی  آمریکا در مصاحبه 
همکاری  به  کشورش  که  بود  گفته  المیادین 
از  اطمینان  کسب  برای  متحدانش  و  شرکا  با 
خود  نیازمندی های  به  اوکراین  دستیابی  تضمین 
بر اساس  ادامه می دهد.  در جنگ طوالنی مدت 
این گزارش، »سابرینا سینگ« همچنین تأیید کرد 
به  اوکراین  و  روسیه  بین  مذاکره  گونه  هر  که 
اوکراینی ها بستگی دارد تا درباره مذاکره با مسکو 

تصمیم گیری کنند.
صورت  حالی  در  آمریکا  وزیردفاع  اظهارات 
روزنامه  نیز،  پیش  روز  چند  که  است  گرفته 
دولت  که  داد  خبر  گزارشی  در  پست  واشنگتن 
از  خصوصی  کانال های  طریق  از  بایدن  جو 
مقامات کیف خواسته است تا در مورد موضوع 
گفتگو با روسیه استقبال نشان دهند. »جان کربی« 
هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی کاخ سفید نیز 
تأکید کرد که آمریکا به دنبال درگیری با روسیه 
نیست و واقعًا خواهان یک راه حل گفتگو محور 

برای بحران اوکراین است.
در ۲۴ اکتبر گذشته تعدادی از اعضای مجلس 
نمایندگان آمریکا از بایدن خواستند تا تالش های 
دیپلماتیک مستقیم برای دستیابی به یک راه حل 
در  جنگ  به  دادن  پایان  برای  محور  گفتگو 

اوکراین و مذاکره مستقیم با روسیه انجام دهد.
مذاکره  آراخامیا«  »دیوید  که  است  ذکر  شایان 
کننده ارشد اوکراینی در مذاکرات با روسیه روز 
یف  کی  و  مسکو  مذاکرات  که  گفت  یکشنبه 
ممکن است در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ دوباره آغاز 

شود.

فواد حسین: 
ایران و عربستان تمایل به ادامه مذاکره دارند

که جمهوری  امور خارجه عراق گفت  وزیر   
ادامه مذاکره  ایران و عربستان تمایل به  اسالمی 

دارند.
در  عراق  خارجه  امور  وزیر  حسین  فواد 
درباره  منامه  امنیتی  اجالس  در  شرکت  جریان 
گفت  خاورمیانه  در  ها  درگیری  فصل  و  حل 
که دیپلماسی کشورش در تالش برای برقراری 

روابط قوی با همه کشورها است.
میانجیگری  به  مربوط  تحوالت  درباره  وی 
بغداد بین ایران و عربستان گفت که تالش های 
و  ایران  بین  وگو  گفت  سرپرستی  برای  عراق 
ادامه  به  تمایل  دو کشور  و  دارد  ادامه  عربستان 

گفت وگو دارند.

برپایه این گزارش، به گفته فواد حسین، ناآرامی 
ها در ایران بُعدی منطقه ای دارد و ممکن است 
که بر سیاست های ایران و پیشبرد گفت وگو بین 

تهران و ریاض تاثیر بگذارد.
برخی  که  گفت  عراق  وضعیت  درباره  وی 
بویژه  دارند؛  نفوذ  عراق  در  کشورهای همجوار 
کشورهای  از  بسیاری  طوالنی  سالهای  برای  که 
آنها آمریکا هزاران نظامی در  جهان و در صدر 

عراق داشته اند. 
براساس اعالم این شبکه، فواد حسین همچنین 
ایران را سخنی  سخن از تبعیت دولت عراق از 

ناعادالنه دانست و آن را رد کرد. 
نخست  السودانی  شیاع  محمد  این،  از  پیش 
خود  مطبوعاتی  کنفرانس  اولین  در  عراق  وزیر 
ابراز امیدواری کرد که در دوره نخست وزیری 
در  عربستان  و  ایران  مذاکرات  از  میزبانی  وی 

بغداد ادامه یابد.
وی تصریح کرد که دولت متبوعش نشانه هایی 
از اهتمام به ادامه نقش بغداد برای تسهیل گفت 

وگو بین ریاض و تهران دریافت کرده است.
السودانی بدون اینکه جزئیات بیشتری در این 
شده  خواسته  کار(  )این  ادامه  ما  از  افزود:  باره 
از مذاکرات  پنج دور  میزبان  تاکنون  است.عراق 

بین ایران و عربستان بوده است.
جمهوری  رئیس  رشید  عبداللطیف  نیز  پیشتر 
بین  میانجیگری  به  عراق  که  بود  گفته  عراق 
عربستان و ایران ادامه می دهد و نشست ها ادامه 

دارد اما نتایج برعهده آنها است.

تکنولوژی مقابله 
با پهپاد های ایرانی 

را در اختیار اوکراین 
قرار می دهیم

با  دیدار  در  انگلیس  نخست وزیر   
با تکرار برخی ادعا ها  رئیس جمهوری اوکراین، 
در  ایرانی  پهپاد های  از  استفاده  خصوص  در 
تکنولوژی  کشورش  که  گفت  اوکران،  جنگ 
قرار  کی یف  اختیار  در  را  پهپاد ها  این  با  مقابله 

می دهد.
وی افزود که انگلیس تصمیم دارد ۱۵۰ فروند 
دیگر  و  جنگی  هواپیما های  ضد  تسلیحات 
اوکراین  اختیار  در  هوایی  دفاع  تکنولوژی های 

قرار دهد.
وارد  غیرمنتظره  سفری  جریان  در  سوناک 
نخست وزیر  سفر  نخستین  این  است.  اوکراین 
این  تصدی  زمان  از  کی یف  به  انگلیس  جدید 
با  دیدار  در  انگلیس  نخست وزیر  است.  سمت 
با تکرار برخی ادعا ها  رئیس جمهوری اوکراین، 
در  ایرانی  پهپاد های  از  استفاده  خصوص  در 
تکنولوژی  کشورش  که  گفت  اوکران،  جنگ 
قرار  کی یف  اختیار  در  را  پهپاد ها  این  با  مقابله 

می دهد.
 اقلیم کردستان عراق 
قاچاق اسلحه به ایران 

را رد کرد
قاچاق  عراق  کردستان  اقلیم  محلی  دولت 
اسلحه از این منطقه به داخل خاک ایران را رد 
کرد.در همین ارتباط، »جوتیار عادل«، سخنگوی 
انتشار  با  عراق  کردستان  اقلیم  محلی  دولت 
در  ایران  روزنامه های  از  »برخی  بیانیه ای گفت: 
حال حاضر به اظهارات منتسب به جان بولتون 
که در حال حاضر هیچ سمتی در آمریکا ندارد، 
اقلیم  طریق  از  سالح  قاچاقی  ارسال  درباره 

کردستان به ایران می پردازند.«
اقلیم  »دولت  است:  شده  گفته  بیانیه  این  در 
تا کنون در چند نوبت  اتهامات را که  این  همه 
تکرار شده، رد می کند.«عادل تاکید کرد که اقلیم 
کردستان اجازه نداده و نخواهد داد که اراضی آن 

تهدیدی برای امنیت کشورهای همسایه باشد.
داه  گزارش  آسوشیتدپرس  خبرگزاری  پیشتر 
بود که فرمانده نیروی قدس سپاه ایران در سفر 
در  که  است  کرده  تهدید  عراق،  به  خود  اخیر 
صورت عملی نشدن دو مطالبه ایران، تهران در 
در  می کند.  اجرا  زمینی  عملیات  کردستان  اقلیم 
سردار  بود  شده  گفته  آسوشیتدپرس  گزارش 
در  گذشته  سه شنبه  روز  که  قاآنی«  »اسماعیل 
مقامات  به  کرد،  عراق سفر  به  روزه  دو  سفری 
امنیتی  تدابیر  اگر  که  است  داده  هشدار  عراقی 
خود در مرزها با ایران را تشدید نکنند و احزاب 
کرد مخالف ایران را کنترل نکنند، ایران دست به 
حمله زمینی در اقلیم کردستان عراق خواهد زد.

ترکیه:
 عملیات نظامی ما در 

شمال سوریه طبق منشور 
سازمان ملل است

وزارت دفاع ترکیه مدعی است عملیات هوایی 
این کشور که از بامداد یک شنبه در شمال سوریه 

آغاز شده، طبق اصل دفاع از خود است.
به گزارش از اسپوتنیک، وزارت دفاع ترکیه 
علیه  کشور  این  هوایی  عملیات  می گوید 
خلق  مدافع  »یگان های  شبه نظامیان  مواضع 
YPG«در شمال سوریه، طبق اصل حق دفاع 
انجام  ملل  سازمان  منشور   ۵۱ ماده  و  خود  از 
از  پس  ترکیه  هوایی  نیروی  می شود.عملیات 
می شود  انجام  استانبول  در  تروریستی  حمله 
یگان های  عناصر  می گوید  ترکیه  دولت  که 
تروریستِی  گروه  به  وابسته  خلق  مدافع 
تروریستی  عملیات  این  اصلی  عامل  پ ک ک 
انتشار  با  پ ک ک  تروریست های  هستند. 
عملیات  در  نقشی  هیچ  شدند  مدعی  بیانیه ای 
نداشته اند.جنگنده های  استانبول  در  تروریستی 
در  کوبانی  شهر  یکشنبه  روز  سحرگاه  ترکیه 
شمال  در  حلب  استان  در  واقع  العرب  عین 
خبری  آژانس  دادند.  قرار  هدف  را  سوریه 
که  کرد  اعالم  ارتباط  این  در  »هاوار«  کردی 
حمالت هوایی ارتش ترکیه مرکز شهر کوبانی 

را هدف قرار داده است.
و  الشهبه  در  بیلونیه  روستای  همچنین  ترکیه 
سیلوی دهرالعرب در شمال شرق منطقه زرکان 
فرهاد  کرد.  بمباران  شدت  به  را  الحسکه  در 
سوریه  نیروهای  رسانه ای  مرکز  مدیر  شامی، 
دموکراتیک در توئیتر خود نوشت: »شهری که 
داعش را شکست داد، اکنون توسط هواپیماهای 

ترکیه اشغالگر بمباران می شود.«
کلیپ هایی  نیز  کردی  رسانه های  و  فعاالن 
که  کردند  منتشر  اجتماعی  شبکه های  در  را 
بمباران توسط ترکیه را در برخی مناطق نشان 
هشدار  از  پس  ترکیه  می دهد.بمباران های 
عملیات  انجام  احتمال  مورد  در  واشنگتن 

الوقوع ترکیه صورت می گیرد. نظامی قریب 
روز جمعه، وزارت امور خارجه آمریکا توصیه 
کرده بود که شهروندان این کشور به دلیل اقدام 
و عراق  به شمال سوریه  ترکیه  احتمالی  نظامی 
اربیل  در  آمریکا  سرکنسولگری  نکنند.  سفر 
شامگاه جمعه در بیانیه ای اعالم کرد که در حال 
رصد گزارش های موثق و منبع باز درباره احتمال 
ترکیه در شمال سوریه و  احتمالی  نظامی  اقدام 

شمال عراق در روزهای آینده است.

بن سلمان برای افتتاحیه جام جهانی 
وارد دوحه شد

به گزارش واس خبرگزاری عربستان، این سفر  
بن سلمان در پاسخ به دعوت شیخ تمیم بن حمد 
آل ثانی، امیر قطر برای شرکت در مراسم افتتاحیه 

مسابقات فیفا ۲۰۲۲ انجام شد.
 ۲۰۱۷ ژوئن  از  سلمان  بن  سفر  نخستین  این 
متحد  سه  همراه  به  سعودی  عربستان  که  است 
بحرین  و  مصر  امارات،  یعنی  خود  منطقه ای 

بن روابط خود را با دوحه قطع کردند. فهد  بن  محمد  بن  ترکی  با  سلمان  بن 
بن  بن سعود  عبدالعزیز  انرژی،  وزیر  عبدالعزیز 
نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور و عضو شورای 
وزیران ، عبداهلل بن بندر بن عبدالعزیز وزیر کشور 
وارد دوحه شد. رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ 

با بازی تیم ملی قطر در برابر اکوادور یکشنبه در 
ورزشگاه البیت در الخور افتتاح می شود.

آغاز  تاریخی  تقابل  با یک  جام جهانی ۲۰۲۲ 
می شود که اولین حضور تیم قطر در فینال جام 
میزبان  کشور  نماینده  عنوان  به  و  است  جهانی 
راه یافت و اکوادور پس از ۸ سال غیبت به جام 

جهانی بازمی گردد.

  

)توجه : متقاضیان باید تا مورخه 1401/08/29 اقدام به دریافت اسناد از سامانه ستاد نمایند% (
شهرداري سراب در نظر دارد به استناد بند اول مصوبه شماره ۸9 مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۱۳  شوراي محترم اسالمي شهر سراب تعداد۸ قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان 
بسیج شمالی کوی نرگس ۵ پالک ثبتی ۲۴۴/۲۱۵۳ قطعه های شماره های چهار ،پنج ،شش،هفت،هشت،نه وده را بصورت ۶۰ درصد نقد و۴۰درصد در اقساط یکساله 

و از طریق مزایده کتبي با شرایط ذیل واگذار نماید %
*قطعه شماره۴زمین مسکونی دارای پالک ثبتی ۲۱۵۳/۲۴۴مساحت ۲۳۶/۸۴ متر مربع مربع از قرار هر متر مربع ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۲۰/۱۳۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال

*قطعه شماره ۵ زمین مسکونی دارای پالک ثبتی ۲۱۵۳/۲۴۴مساحت ۲۱۷/9۴ مربع از قرار هر متر مربع ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۱۶/۳۴۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال
* قطعه شماره ۶  زمین مسکونی دارای پالک ثبتی ۲۱۵۳/۲۴۴مساحت ۲۰9/۸۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۱۳/۶۳۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال
*قطعه شماره ۷ زمین مسکونی دارای پالک ثبتی ۲۱۵۳/۲۴۴مساحت ۲۰۴/۴۶ متر مربع از قرار هر متر مربع ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۱۳/۶9۸/۸۲۰/۰۰۰ ریال
*قطعه شماره ۸ زمین مسکونی دارای پالک ثبتی ۲۱۵۳/۲۴۴مساحت ۲۴۳/۸۵ متر مربع از قرار هر متر مربع 9۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۲۳/۱۶۵/۷۵۰/۰۰۰ ریال
*قطعه شماره 9 زمین مسکونی دارای پالک ثبتی ۲۱۵۳/۲۴۴مساحت ۲۵۵/۱۸ متر مربع از قرار هر متر مربع ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۲۱/۶9۰/۳۰۰/۰۰۰ ریال

*قطعه شماره ۱۰ زمین مسکونی دارای پالک ثبتی ۲۱۵۳/۲۴۴مساحت ۲۵۸/۴۳ متر مربع از قرار هر متر مربع ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۱۷/۳۱۴/۸۱۰/۰۰۰ ریال
*قطعه شماره ۱۱ زمین مسکونی دارای پالک ثبتی ۲۱۵۳/۲۴۴مساحت ۲۵۶/9۴ متر مربع از قرار هر متر مربع ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۱9/۲۷۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال

ب : شرایط مزایده:
۱-متقاضیان بایستي ۵ درصد قیمت پایه قطعه زمین ها را به عنوان سپرده به حساب ۲۰۱۱۱۱۲۳۶۷۸۱۸۳ شهرداري نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه سراب واریز 
و فیش مربوطه را بعد از ثبت در سامانه ستاد  به همراه درخواست کتبي و مبلغ پیشنهادي و رسید ثبت سامانه ستاد در پاکت سربسته)سپرده واریزی پاکت الف ، تائیدیه 
ثبت در سامانه ستاد در پاکت ب ، قیمت پیشنهادی خود را مطابق برگ پیشنهاد قیمت در )پاکت ج( و  مجموع را در پاکتی مناسب سربسته و مهر شده تحویل نمایند 

از تاریخ نشر آخرین آگهي حداکثر تا ده روز تا آخر وقت اداری۱۴۰۱/۰9/۱۰  به دبیرخانه شهرداري تحویل و رسید دریافت دارند۰ 
۲-  شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است۰

۳-  به تقاضاهاي مخدوش ، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد۰
۴-  هزینه هاي متعلقه ) نشر آگهي ، دارائي و دفترخانه و ... ( به عهده برنده مزایده خواهد بود۰

۵- سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هر یک از برندگان سپرده آن به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . 
۶-متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به دایره فني و شهرسازي یا درآمد مراجعه و یا با شماره تلفن های  ۶۸ – ۴۳۲۲۸۱۶۷ تماس حاصل نمایند۰  ل 9۰۲

۷-شماره مزایده ثبت شده در سامانه ستاد ۲۰۰۱۰۰۵۸۱۳۰۰۰۰۱۶
۸- متاضیان جهت ارائه قیمت به سامانه ستاد مراجعه فرمایند%                                         

»آگهـي مزایده« فروش هشت  قطعه زمین با کاربری مسکونی
مرحله دوم نوبت دوم

محمد رضا علیپور آزاد - شهردار سراب
آگهی فقدان سند مالکیت

آقای موسی عمادی فر فرزند نورتاغن اقا با ارائه دو برگ شهادت شهود مصدق، مدعی شده که سند مالکیت مقدار دو دانگ و نیم مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان به مساحت 
۳۱۲/۵ متر مربع بشماره دفتر الکترونیکی ۱۳99۲۰۳۱۲۰۰۴۰۱۲۳۴۶ به شماره سند ۰۲۰۴۰۴ به شماره پالک ثبتی ۱/۱۶۱۶۶-اصلی بخش ۱۰ حوزه ثبتی گنبدکاووس بنام آقای موسی 
عمادی فر ثبت و صادر گردیده، بعلت اسباب کشی مفقود گردیده است، و لذا تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را از این اداره نموده است. برابر تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ 
آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می گردد و هر کس مدعی وجود سند مالکیت یا سند معامله نزد خود باشد ظرف ۱۰ )ده( روز مدارک اعتراض 

را ضمن ارائه مستندات به این اداره ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات اقدام خواهد شد./. م.الف 99۸۵

رضا سارانی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس


