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هرگز قصد جنگ
با چین را نداشتم

»

خبر

بخت باالی میشل اوباما و کاماال هریس
در انتخابات  ۲۰۲۴آمریکا

ایسنا :نتایج نظرسنجی جدیدی نشــانمیدهد ،چنانچه
جو بایدن نخواهد بــرای دور دوم انتخابات ریاســت جمهوری
نامزد شــود ،کاماال هریس ،معاون فعلی او و میشل اوباما ،بانوی
اول اسبق ،از بیشــترین میزان حمایت برای نامزدی در رقایت
 ۲۰۲۴برخوردار هستند .نتایج نظرسنجی هیل  -هریسایکس
نشــان داد که کامــاال هریس در میــان نامزدهــای احتمالی
ریاســت جمهوری در سال  ۲۰۲۴پیشتاز اســت و  ۱۳درصد از
پاسخدهندگان از او حمایت کردهاند ،در حالی که میشل اوباما،
همســر باراک اوباما ،رئیس جمهوری اســبق آمریکا هم با ۱۰
درصد در جایگاه دوم قرار گرفت .بر اساس نتایج این نظرسنجی،
مابقی اسامی که نامشان به عنوان نامزدهای احتمالی انتخابات
 ۲۰۲۴فهرست شــد پنج درصد یا کمتر از آن رای کسب کردند
و اکثریت رایدهندگان شرکتکننده در این نظرسنجی گفتند
هنوز در خصوص اینکه در صورت عدم نامزدی مجدد بایدن برای
ریاست جمهوری از چه کســی حمایت کنند ،مطمئن نیستند.
اســامی دیگر مطرح شده در این نظرسنجی شــامل چند نامزد
انتخابات ریاست جمهوری سال  ۲۰۲۰از حزب دموکرات شامل
برنی ســندرز ،الیزابت وارن ،کوری بوکر ،مایکل بلومبرگ ،اندرو
یانگ و پیت بوتجج بودند .در این نظرســنجی  ۳۶درصد گفتند
که مطمئن نیستند به چه کســی رأی خواهند داد ،در حالی که
 ۱۳درصد گفتند فردی خارج از لیست را انتخاب میکنند.

یک متخصص بیماری های واگیر

میزان سرایت «اومیکرون»  ۵۰۰درصد
بیشتر از سویه دلتای کروناست

ایرنا :اگرچه ســازمان جهانی بهداشــت هنوز جزئیاتی از
میزان ســرایت ســویه اومیکرون ویروس کرونا را اعالم نکرده،
یک متخصص بیماریهــای همهگیر احتمــال داد که میزان
سرایت این سویه نسبت به ســویه دلتا  ۵۰۰درصد بیشتر باشد.
تارنمای نیوزویک دیروز ( ۵آذر) نوشــت که ســنبله پروتئین
ویروس کرونا در سویه جدید  ۳۲جهش داشته و بیم آن میرود
که مصونیت ناشی از واکسیناسیون و ابتال به بیماری را دور بزند.
دکتر اریک فیگل-دینگ متخصص بیماریهای همهگیر و عضو
ارشد فدراسیون دانشــمندان آمریکا در توییتهایی گمانهزنی
کرد که اومیکرون  ۵۰۰درصد مســریتر از ســویه دلتا باشد.
میزان ســرایت «اومیکرون»  ۵۰۰درصد بیشتر از سویه دلتای
کروناست پیشتر مرکز پیشگیری و کنترل بیماریهای اروپا نیز
در برآوردی از تهدید ســویه جدید ویروس کرونا هشدار داد که
اومیکرون خطر «زیاد تا بســیار زیادی» علیه این قاره به شمار
میرود .بــا این وجود ،در ایــن گزارش آمده که هنوز «شــک و
تردیدهای فراوانی در مورد میزان سرایت ،کارایی واکسن ،خطر
ابتال مجدد و دیگر خصوصیات این سویه جدید وجود دارد».

اعالم آمادگی دولت مستعفی یمن برای
عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی!

فارس :دولت مستعفی یمن که عربستان سعودی در رأس
یک ائتالف عربی و تحت حمایت آمریکا به بهانه بازگرداندن آن
به قدرت ،از ششم فروردین  ۱۳۹۴جنگی تمام عیار را علیه یمن
آغاز کرد ،دیروز (شنبه 27 ،نوامبر) ،آمادگی خود برای برقراری
روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی را اعالم کرد« .عبدالعزیز
المفلحی» مشــاور «عبدربــه منصور هــادی» رئیسجمهور
مستعفی یمن در گفتوگو با شبکه «روسیا الیوم» تصریح کرد:
«کشورهایی که روابط خود را با اسرائیل عادی کردند از دستیابی
به منافع مشترک شروع کردند و ما باید متحد شویم و به منافع
مشترک نگاه کنیم» .وی در اظهاراتی که بیانگر اوج گرفتار شدن
دولت مستعفی یمن در جنگ بیثمر و تمام عیار علیه مردم این
کشور است ،تصریح کرد« :در صورت تحقق تشکیل یک کشور
فلسطین با پایتختی قدس شرقی ،ما برای [عادی سازی روابط]
آمادهایم» .المفلحی بدون اشاره به اینکه اساسا دولت مستعفی
یمن قابلیت تصمیمگیری در خصوص عادیسازی روابط میان
یمن و رژیم صهیونیســتی را ندارد و سالهاســت که در ریاض
مستقر شده زیرا جایی در کشــور خود ندارد ،حزب االصالح را
عامل اصلی شکستهای دولت مســتعفی و تحویل سالحهای
ائتالف سعودی به صنعاء دانست.

وال استریت ژونال گزارش داد:

امکان عقبگرد نظامی آمریکا در
راستای کاهش تنش در مرزهای اوکراین
و روسیه

ایلنا :ایاالت متحده ممکن است رزمایشهای نظامی خود
در اروپا را محدود و ارسال تسلیحات به کییف را با هدف کاهش
تنش در مرز روسیه و اوکراین متوقف کند .این روزنامه روز جمعه
به نقل از منابع آگاه در دولت آمریکا نوشت که واشنگتن در حال
بررسی امکان تقویت قابلیتهای دفاعی اوکراین در پی افزایش
عرضه تجهیزات دفاع هوایی و سایر کمکهای نظامی و همچنین
گسترش تحریمهای اعمال شده علیه روسیه است ،اما سناریوی
دوم مســتلزم آن اســت که ایاالت متحده در موضــوع اجرای
توافقنامه مینسک موضع قاطعانهتری اتخاذ کند .وال استریت
ژورنال همچنیــن تاکید کرد که در عین حال بعید نیســت که
واشنگتن در مسیر کاهش خطرهای رویارویی با مسکو حرکت
کند .برای این منظور ،ایاالت متحــده میتواند تمرینات نظامی
خود در اروپا را محدود و کمک نظامی به اوکراین را متوقف کند.
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ایسنا :رئیسجمهوری پیشــین آمریکا با بیان اینکه هرگز قصد به را ه انداختن جنگ علیه چین را نداشته،
گفت اگر ژنرال مارک میلی در تماســی به همتای چینــی خود قول داده که درباره حمله احتمالی واشــنگتن
پیشهشدار دهد ،باید به اتهام خیانت محاکمه شــود .این اظهارات دو ماه پس از انتشار کتاب خطر به دست دو
روزنامهنگار به نامهای باب وودوارد و رابرت کاستا مطرح میشــود که در آن گفته شد مارک میلی ،رئیس ستاد
مشترک ارتش آمریکا در تماسی غیررسمی به چین درباره ماههای پایانی حضور دونالد ترامپ در قدرت اطمینان
خاطر داده بود .میلی که ارشدترین افســر ارتش آمریکا به شمار میرود ،در نشســت ماه سپتامبر یک کمیته
مجلس نمایندگان آمریکا اذعان کرد که چنین صحبتهایی با ژنرال لی زوچنگ از ارتش آزادیبخش خلق چین
مطرح شده بود.
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نمیگذارمتونس
طعمه کفتارها شود
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ایسنا :قیس سعید ،رئیس جمهوری تونس در جریان دیدار با توفیق شــرف الدین ،وزیر کشور خاطرنشان
کرد ،برخیها برای تصرف ،ترور و از بین بردن اراده مردم و آنچه در انقالب  ۱۷دسامبر محقق شد ،برنامهریزی و
مقدمهچینی کردهاند .قیس سعید همچنین تاکید کرد ،زمانی که تمام شواهد و مدارک مربوط به اینکه چه کسی
پشت پرده این برنامهریزیها و مقدمهچینیها قرار دارد و آن را مدیریت میکند ،آماده شود ،مسائل زیادی مطرح
خواهد شد .رئیس جمهوری تونس در جریان این دیدار تاکید کرد ،کشور طعمه و قربانی کفتار نخواهد شد .قیس
سعید چندین مرتبه در خصوص تالشها برای ترور و مقدمهچینی برای آن با طرفهای خارجی صحبت کرده اما
هیچ توضیحی در خصوص آن صادر نشده است .رئیس جمهوری تونس از قضات خواست تا در تطهیر و پاکسازی
کشور و دستگاه قضایی سهیم باشند.

تحلیل روز

گزارش «روزان» از ابعاد اهمیت سفر رئیسجمهور ایران به ترکمنستان

دیپلماسی پیرامونی رئیسی در عشقآباد
گروه دیپلماسی :ســید ابراهیم رئیسی
در دومین ســفر خارجی خود دیروز  -شنبه -به
دعوت «قربانقلی بردی محمداف» رئیس جمهور
ترکمنســتان ،در راس یک هیئت سیاســی و
اقتصادی برای شرکت و ســخنرانی در اجالس
سران سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) عازم
عشقآباد شد .دومین سفر خارجی رئیسجمهور
جدید ایــران همانند ســفر اول او به دوشــنبه
پایتخت تاجیکستان ،با چاشنی شرکت در یک
اجالس منطقهای بوده است .در این میان ،نکته
قابل تامل این است که سفر رئیس جمهور ایران
به پانزدهمین اجالس ســران سازمان همکاری
اقتصادی (اکو) عالوه بر تاثیر در تقویت مناسبات
تهران و عشــقآباد میتواند در راستای اجرایی
کردن راهبرد سیاســت خارجــی دولت جدید
ایران از اهمیتی فوقالعاده برخوردار است.
همکاریهای دوجانبــه تهران و
عشقآباد
در چارچوب ســفر رئیسجمهور ایران برای
شرکت در اجالس ســران ســازمان همکاری
اقتصادی (اکو) تقویت مناســبات میان تهران
و عشقآباد یکی از دســتور کارهای اصلی سید
ابراهمی رئیســی خواهد بود .در چارچوب نگاه
ویژه ایران به آســیای میانه پس از عضویت در
ســازمان همکاریهــای شــانگهای ،به نظر
میرســد ترکمنســتان نیز یکی از کشورهای
مهمی خواهد بــود که دولت ســیزدهم در پی
توســعه همکاریهای بــا آن بر خواهــد آمد.
لذا دیــدار میــان قربانقلــی بردیمحمداف،
رئیسجمهور ترکمنســتان ،با ســید ابراهیم
رئیسی ،همتای ایرانی خود از اهمیتی فوق العاده
برخوردار است.
اکنون بســیاری از ناظران سیاســی بر این
باور هســتند که دیدار میان رئیسی و قربانقلی
بردیمحمداف ،میتواند نقش و تاثیر بســزایی
در ذوب شــدن یخ مناسبات دو کشــور ایران و
ترکمنستان داشته باشد .در سالهای  1395تا
 1399سطح مناسبات دو کشور  4درصد کاهش
به خود دیده است و مســئله بدهیهای مالی به
زمینهای برای سردی مناسبات دو کشور تبدیل
شــده بود .اما در جریان دیدار روسای جمهو دو
کشــور این انتظار وجود دارد که اختالفنظرها
در مســئله بدهیهای ایران و قیمتگذاری گاز
صادر شده حل و فصل شــود .در عین حال ،با از
ســرگیری واردات گاز از ترکمنستان میتوان با
بخش زیادی از چالشهای فعلی در افت فشار گاز
در فصل سرما مقابله کرد.
دیگر زمینه مهم برای تقویت همکاری ایران
و ترکمنســتان در زمینه تکنولوژیک و صنعت
است .در همین زمینه شاهد هستیم که مهدی
صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور
خارجه روز جمعه با خدای بردیف رئیس اتحادیه
صنعتگران و کارآفرینان ترکمنســتان دیدار و
گفتگو کرد .معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت
امور خارجه در این دیدار ضمن اشاره به توانایی
های کشورمان در بخش های مختلف اقتصادی،
کشــاورزی و تجــاری ،بر آمادگــی جمهوری
اسالمی ایران جهت انتقال تجارب خود در حوزه
های مختلف و همچنین همــکاری های فنی-
مهندســی ،نانو و بیو تکنولوزی با ترکمنستان
تاکید کرد .صفری در ادامه اظهار داشت :بخش
خصوصی ایران آماده مشــارکت در پروژه های
مختلف ترکمنستان است .همچنین ،در سطح
سیاســی و دیپلماتیک نیز دیداری رئیســی با
رئیس جمهوری ترکمنستان میتواند زمینهساز
نزدیکی مواضع تهران و عشــقآباد در مســائل
منطقه آسیای میانه باشد.

»

پانزدهمین اجالس ســران ســازمان همکاری اقتصــادی (اکو)
عالوه بــر تاثیر مثبت در تقویت مناســبات تهران و عشــقآباد
میتواند در راســتای اجرایــی کردن راهبرد سیاســت خارجی
دولــت جدید بر مبنــای نگاه بــه پیرامون حائز اهمیت باشــد.

اهمیت اقتصادی اکو برای ایران
ســازمان اکو میراثدار ســازمان همکاري
عمران منطقهاي اســت ،که در تیــر ماه 1343
(ژوئن  )1964شکل گرفت .سه کشور بنیانگذار
آن (ایران ،ترکیه و پاکســتان) ،از نظر توســعه
اقتصــادي -اجتماعــی کم و بیش در ســطح
متوازن و هر سه کشور تحت نفوذ آمریکا بودند.
اما پیروزي انقالب اســامی در ایران به حیات
ســازمان همکاري براي عمران منطقهاي پایان
بخشید .از ســال  )1364( 1985مجددا ایران،
ترکیه و پاکســتان تالشهاي تــا زهاي را براي
توســعه همکاريهاي منطقهاي آغــاز کردند.
ســازمان آر .ســی .دي این بار با نام ســازمان
همــکاري اقتصــادي (اکــو) دور جدیــدي از
فعالیتهاي خود را آغاز کرد .با این وجود ،تا سال
 ( )1370(1990ســال گسترش اکو با پیوستن
اعضــاي جدید) این ســازمان از تحــرك قابل
مالحظهاي برخوردار نبود.
این ســازمان با هدف اعتالی سطح زندگی
اقتصــادی مردم منطقــه در  ۱۹۸۴تاســیس
شده بود و افغانستان ،تاجیکستان ،آذربایجان،
ازبکستان ،ترکمنستان ،قزاقستان ،قرقیزستان
در  ۱۹۹۲به آن ملحق شــدند .از جمله اهداف
دیگر سازمان گسترش تجارت درون منطقهای
و فرا منطقهای و همچنین تالش در جهت ادغام
تجارت کشورهای منطقه با تجارت جهانی است
که در نشست پانزدهم ســران این سازمان نیز
همین هدف در دستور کار قرار گرفته است.
واقعیت امر این اســت که ترکیب و ساختار
ژئواکونومیک اعضــای اکو ،در بحث ســازمان
همکاریهای اقتصادی از اهمیتــی فوقالعاده
برخوردار است اما تا کنون این پتانسیل ویژه به
درستی مدیریت نشده است .کشورهای عضو اکو
فرصتها و تهدیدات مشترکی دارند که میتواند
زمینهســاز افزایش همکاریهــای اقتصادی با
یکدیگر باشد .توسعه همکاریها در سازمان اکو
میتواند زمینهساز ایجاد منافع و رفع تهدیدات
مختلف در زمینههای امنیت ملی ،مشــکالت
زیست محیطی و ...برای اعضا باشد .در این میان،
کنش فعال ایران با اعضــای اکو همانند ترکیه،

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره  140060317009000579هیات اول  /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سوسنگرد تصرفات مالکانه بال
معارض متقاضی آقای عادل مرمزی به شناسنامه شــماره  1060کد ملی  1989712630صادره سوسنگرد
فرزند سعید در ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت  135 / 30متر مربع احداثی در قسمتی از پالک
شماره  929اصلی واقع در خوزستان بخش  9حوزه ثبت ملک سوسنگرد به آدرس  :سوسنگرد مالکیه علیاء
که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال مع الواسطه ملک از مالک رسمی
ناصر خنجری اصل به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نســبت به مورد تقاضا محرز گردیده است  .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند  .می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/ 09 / 07 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400 / 9 / 21 :

احمد شعیبی  -رئیس ثبت اسناد و
امالک دشت آزادگان

پاکستان ،افغانستان و ...میتواند منافع اقتصادی
قابل مالحظــهای برای تهران به همراه داشــته
باشد.
رویه جدید دولــت ایران و اهمیت
یافتن کنشگری در اکو
سفر ســید ابراهیم رئیســی به عشق آباد
به منظور شــرکت در اجالس ســران سازمان
همکاریهای اقتصــادی (اکو) ،دومین ســفر
خارجی رئیــس جمهــور ایران پــس از روی
کار آمــدن او در  3آگوســت  12( 2021مرداد
 ،)1400نمــاد بــارز تمرکز تهــران در دوران
جدید به تقویت مناســبات با همسایگان است.
واقعیت امر این اســت که در دولتهای یازدهم
و دوازدهم ،منطقه آســیای میانــه در جایگاه
حاشــیهای در سیاســت خارجــی جمهوری
اســامی ایران قرار داشــت .مبادالت تجاری
ایران با آســیای مرکــزی طی  8ســال اخیر با
افتی محســوس به کمتر از یک ســوم ســال
 1392رســیده و اختالف نظرهای سیاســی با
این کشــورها نیز در طول سالهای اخیر به اوج
خود رسیده اســت .اما در وضعیت جدید توجه
به آسیای میانه و کشورهای پیرامونی ،در کانون
اصلی سیاسست خارجی دولت ایران قرار گرفته
است.
نمود بارز این مســئله در اولین ســفر سید
ابراهیم رئیسی ،در شهریور ماه سال جاری برای
شرکت در نشست سازمان شــانگهای به کشور
تاجیکستان ،قابل مشاهده اســت که در پی آن
تهران به عنوان عضو ،در این ســازمان پذیرفته
شد .با نظر به این اوصاف ،اکنون به نظر میرسد
با توجه بــه محوریت سیاســت خارجی دولت
ســیزدهم ایران به اولویت و توجه به توســعه
مناسبات با همســایگان ،سازمان همکاریهای
اقتصادی (اکو) میتواند نهاد و کانونی مهم برای
تحرکبخشی به تجارت خارجی ایران در سطح
منطقه و حتی بی اثر کردن تحریمهای ظالمانه
علیه تهران باشد.
در همین راســتا شاهد هســتیم که معاون
دیپلماســی اقتصادی وزیــر امــور خارجه در
سخنرانی خود در نشســت وزرای امور خارجه

اصل جواز حمل سالح متعلق به اینجانب ،حسن فروتنیان ،فرزند علی
شماره شناســنامه  ،3478به شماره ســاح ،5345/92834038 ،نوع
سالح ،ساچمه زنی ،کالیبر  ،12ساخت کشــور ترکیه ،مدل 5تیر نیمه
اتوماتیک مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط است .
دزفول -حسن فروتنیان

مفقودی

اصــل بــرگ ســبز ( ســند مالکیــت ) ســایپا  ،SE 131ســفید
رنــگ ،مــدل  ،1395بــه شــماره شــهربانی  279 – 14 :ن  27و
شــماره موتــور  5651252/M13 :و شــماره شاســی :
 NAS411100G3493586مفقود گردیده و اعتبار ندارد .
تاریخ انتشار 1400/ 09 / 07 :

جنگ ساالران آمریکایی در حال
مادر خوری؟

سیاســت های آمریکا ،بویژه در جنگ  ۲۰ساله افغانستان که
حدود نیمی از بودجه آن به جیب شــرکت ها و موسسات نظامی
محور سرازیر شده ،اقتصاد آمریکا را در آستانه فروپاشی قرار داده و
تصویری را ترسیم کرده است که در آن ژنرال ها و مافیای جنگ را
در حال ارتزاق از مادر (کشور آمریکا) نشان می دهد.
آیا آمریکا دچار پدیده مادرخوری است ؟
در میان جانداران بعضا پدیده های عجیب رایج اســت ،مانند
خودخوری(که عالوه بر حیوانات در انســان ها هم رایج اســت)
و مادرخوری که در عالم واقع عمدتــا در حیوانات رخ می دهد که
دانشمندان و روانشناســان آن را در قالب بحث های علمی مورد
مطالعه قرار می دهند ،اما آیا این پدیده نمی تواند در خارج از حوزه
فیزیولوژی در سیستم های اداری و حتی حکومت ها و تمدن ها
هم به اشکال مختلف رخ دهد؟
در شکل طبیعی ،این پدیده به سه شکل رخ می نمایاند ،فرزند
خواری ،خودخوری یا مــادر خوری؛ این نــوع از بقای حیات ،در
برخی از حیوانات ،از چهارپایان تا خزندگان و جوندگان و حشرات،
مانند عنکبوت ها ،عقرب ها ،و  ...بیشتر اتفاق می افتد که نوع سوم
آن مربوط به فرزندانی است که مادران خود را میبلعند .در مواردی
فرزند آنقدر از بدن مادر می َک َند و می بلعد تا سرانجام مادر را می
کشد.
البته پدیده مادرخوری  ،جریانی در دل قانون طبیعت اســت
که یک سیر طبیعی را تجربه می کند و چندان محل بحث نیست،
اما آیا چنین پدیده هایی در جوامع انســانی ،بخصوص در حوزه
حکومت ها،سیستم ها و تمدن ها هم قابل بحث است؟
یکی از جدی ترین مــواردی که امروزه بســیار به این پدیده
طبیعی شباهت دارد ،سیاســت های نظامی گرای آمریکا و نقش
کارخانجات اسلحه سازی و شــرکت ها و موسسات نظامی گرای
این کشور است که فرزندوار در حال خوردن آمریکا هستند.
فرار از کابل
نشانه های مادرخوری ژنرال ها و شــرکت های تسلیحاتی،
امنیتی و شــرکت های واســط  ،بعد از خــروج آمریکایی ها از
افغانستان ،برای اولین به شکل عیان تری دیده شد ،بویژه آنکه طی
ماه های اخیر ده ها گزارش مستند در آمریکا انتشار یافت که نشان
می دهد مافیای سالح و جنگ افزار و ملزومات مرتبط با جنگ ،چه
میزان از بودجه نظامی آمریکا را در مدت  ۲۰سال اشغال افغانستان
بلعیدهاند.
بر اساس برآوردها هزینه جنگ افغانستان در  ۲۰سال حضور
نظامی این کشور در منطقه بالغ بر حدود یک تریلیون دالر تخمین
زده می شود و حاال افکار عمومی آمریکا می خواهد بداند که این
بودجه در کجا و چگونه هزینه شــده اســت .بودجه های صدها
میلیارد دالری نظامی ،قطعا در محل هایی هزینه می شــود که
بخشی از آن قابل رصد و ارزیابی است ،اما بخش های بزرگی از آن
به بهانه محرمانه بودن  ،قابل رد یابی نیست؟
از همین بخش علنی یک بودجه نظامی در جدول بودجه درج
می شود و بودجه غیر علنی در هیچ کجا ثبت نمی شود یا حداقل
در دسترس نیســت .عالوه بر اینها یک بخش از بودجه دفاعی و
نظامی آمریکا بصورت غیر مستقیم به جیب جنگ ساالرانی می
رود که در سایر نهادها و دستگاه ها لنگر انداخته اند؛ بطوری که در
قالب بودجه هسته ای در وزارت انرژی ،جنگ بیولوژیک در بودجه
وزارت بهداشت ،یا بودجههای مرتبط با تروریسم در وزارت امنیت
ملی و ســایر نهادهای اطالعاتی و امنیتی ،در بودجه ساالنه این
کشور دیده می شود.
گزارش ها و مســتندات حاکی از آن اســت که بخش اعظم
بودجه دفاعی به سمت شرکت های بزرگ ســرازیر می شود که
بطور مثال می توان قرارداد  ۷۵میلیارد دالری شــرکت الکهید
مارتین را با پنتاگون در سال  ۲۰۲۰مورد اشاره قرار داد.
البته از این دست قراردادها ،با شرکت های بزرگ دیگر صنعتی
مانندجنرالدینامیکسوبوئینگوشرکتهایامنیتیمانندبلک
واترهم منعقد شده است که قطعا نزدیک به نیمی از این قراردادها
برای شرکت های یاد شده سود تلقی می شود و این باور که جنگ
افغانستان بی دلیل ۲۰سال طول نکشید ،بیراه نیست.

اکو ضمــن تشــکر از میزبانی اجالس توســط
ترکمنســتان بر اهمیت چندجانبهگرایی برای
حــل چالشهــای منطقــهای و بینالمللی از
طریق تفاهم مشــترک و روح همــکاری تاکید
کرد .مهدی صفری افزود :جمهوری اســامی
ایران بر سیاســت گســترش روابط دوستانه با
کشــورهای دیگر به ویژه با کشورهای همسایه
ادامه میدهد و مشــارکت فعال و ترتیبات چند
جانبه مانند ســازمان همکاری اقتصادی اکو در
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران دارای
اولویت است .صفری با اشــاره به عضویت ایران
و اکثر کشورهای اکو در سازمان همکاری های
شانگهای ،همکاری و هم افزایی این دو سازمان
را بــرای ارتقای همکاریهــای منطقهای مهم
ارزیابی کرد .معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت
امور خارجه همچنین با اشاره به گزارش ارزیابی
میان دوره ای سند چشم انداز اکو ،ضمن حمایت
از پیشنهادات ارائه شده خواستار مشارکت همه
کشــورهای عضو در تحقق اهداف این سازمان
گردیــد .واقعیت امر این اســت توجه به حضور
فعال در «اکو» بازنمود رویکرد جدید در سیاست
خارجی جمهوری اســامی ایران ،بر اســاس
دوریگزینی و عدم گره زدن سرنوشت خارجی
کشور به غرب است.
در شــرایط کنونی نیز با توجه بــه مولفهها
و ظرفیتهــای مهــم ســازمان همکاریهای
اقتصادی (اکو) ،کنش فعــال و جدی تهران در
میان کشــور عضو این نهاد و تقویت همکاریها
در زمینه تجارت خارجی گامی مهم در راستای
رهایی از گــره زدن منافع ملی ایــران به غرب و
مواجهه هوشــمندانه با تحریمهای غیر قانونی
آمریکا علیه تهران خواهد بود .ایفای نقش فعال
در اکو عالوه بر اهمیت اقتصــادی آن ،در زمینه
ایجاد موازنه در رویکرد سیاســت خارجی ایران
میتواند نقشــی قوامبخش داشــته باشد؛ زیرا
اجرایی شدن رویکرد جدید به معنای استقالل
فزاینده ایران در مناسبات و گفتگوهای با غرب
خواهد بود و حتی میتوانــد مواضع تهران را در
جریان مذاکرات وین برای احیــای برجام که از
 29نوامیر  8( 2021آذر )1400
دور هفتــم (جدیــد) آن آغاز
مفقودی برگ سبز
خواهد شد بیش از بیش تقویت
کند .حتــی همزمان شــدن نوع  :ســواری  ،سیســتم  :ســایپا ،تیپ  131 SE :رنگ  :ســفیدروغنی
حضور سید ابراهیم رئیسی در مــدل  ،1395 :شــماره موتــور  ،5544355 :شــماره شاســی :
اجالس سران سازمان همکاری  ،NAS411100G1206741شماره ملی  ،1741693888 :شماره
اقتصادی (اکو) پیام روشــن و پالک  :ایران  446 – 14م  ، 89عادل عمیرات ،مفقود و از درجه اعتبار ساقط
صریح برای کشــورهای غربی می باشد .
خواهد بود.
تاریخ انتشار 1400/ 09 / 07 :
دزفول -حسن فروتنیان

آگهی مفقودی

تاریخ انتشار 1400/ 09 / 07 :

»

دزفول  -اکبری

آگهی تبصره  3ماده  120آئین نامه قانون ثبت

نظر به اینکه آقای  /خانم علی و عبداالمیر و مریم خلفی از وراث مرحوم ثامر خلفی
ضمن ارائه دادنامــه انحصار وراثت  1389/ 06/ 06 – 1091شــورای حل اختالف
اهواز مجتمع دو و فرم  19مالیاتی تقاضای صدور سند مالکیت پالک 1558 / 367
بخش  3اهواز ملکی مورث خود بقدر الســهم را نموده و اظهار داشــته اصل ســند
مالکیت مورث به شماره سریال  082823نزد آقای  /خانم یکی دیگر از ورثه می باشد
که از ارائه آن خودداری می نماید  .مراتب به جهت استرداد سند مالکیت به مشار الیه
اخطار که پس از ابالغ و سپری شدن مهلت مقرر سند مالکیت مورث را به اداره ثبت
مسترد ننموده است بنابراین مراتب جهت اطالع کلیه ورثه و عموم آگهی تا چنانچه
از وجود سند مالکیت اطالع دارند و یا اینکه مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق
می باشد ظرف مدت  15روز پس از انتشار آگهی اعتراض خود را به اداره ثبت تسلیم
نمایند  .در غیر این صورت و سپری شدن مهلت مقرر وفق مقررات سند مالکیت بنام
ورثه صادر و تسلیم خواهد شد.
شماره مجوز  5/ 1655 :م  /الف

تاریخ انتشار 1400/ 09 / 07 :

مرادی گراوند  -سرپرست ثبت اسناد و
امالک منطقه  3اهواز

