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گـــزارش

 افزایش فاجعه بار آمار قتل و خودکشی 
با اسلحه در آمریکا

داده های مركز كنترل و پيشگيری از بيماری ها در آمريکا نشان می دهد كه اين كشور 
باالترين ميزان مرگ ومير ناشی از كاربرد سالح را در 25 سال گذشته دارد.

ســی ان ان در گزارشی نوشت: به نظر می رسد ميزان مرگ و مير ناشی از اسلحه در 
آمريکا روز به روز در حال بدتر شــدن است. بر اساس داده های منتشر شده از سوی 
مركز كنترل و پيشگيری از بيماری های آمريکا، ميزان قتل با سالح گرم در اين كشور 
در ســال 2020 و همزمان با شيوع كرونا به باالترين ميزان ثبت شده از سال 1994 
رســيده است.بر اســاس داده های جديد اين مركز، بين ســال های 2019 تا 2020، 

ميزان كلی قتل با سالح گرم حدود 35 درصد افزايش يافته است.
محققان  اين مركز كنترل در گزارش خود نوشتند: »شيوع كرونا ممکن است عوامل 
اســترس زای اجتماعی و اقتصادی موجود را تشديد كند كه خطر قتل و خودكشی را 

به ويژه در ميان جوامع نژادی و قومی خاص افزايش می دهد.«
افزايش ميزان قتل و خودكشــی با ســالح گرم در ســال 2020، با افزايش در ميان 
جمعيت هايــی كه قبال در معــرض خطر بودند، نابرابری هــا و فوريت اقداماتی را كه 

می تواند مزايای فوری و پايدار داشته باشد، افزايش داده است. 
بر اســاس اين گزارش ها در سال 2020، 79 درصد از كل قتل ها و 53 درصد از تمام 
خودكشی ها مربوط به سالح گرم بوده كه تا حدودی بيشتر از پنج سال گذشته است. 
همچنين  محققان دريافتند كه در طول شيوع كرونا در سال 2020، شهرستان های 
آمريکا با باالترين ســطح فقر، ميزان قتل و خودكشــی با سالح گرم به ترتيب 4.5 و 
1.3 برابر بيشــتر از شهرستان هايی بود كه پايين ترين سطح فقر را داشتند. بر اساس 
داده های جديد، از ســال 2019 تا 2020، نرخ كلی قتل با ســالح گرم از 4.6 مرگ 
به 6.1 مرگ در هر 100 هزار نفر در سراســر كشــور  رسيده است. اين داده ها نشان 
می دهد كه بيشترين افزايش قتل و خودكشی در سال 2020 در ميان پسران و مردان 
سياهپوســت 10 تا 44 ساله و مردان سرخپوست آمريکايی يا بومی آالسکا در سنين 
25 تا 44 سال رخ داده است.داده های اف بی آی افزايش 29.4 درصدی قتل ها را بين 
ســال های 2019 تا 2020 نشان می دهد كه بزرگ ترين جهشی است كه اين آژانس 

تاكنون ثبت كرده است.

خبرنگار الجزیره در تیراندازی نظامیان صهیونیست به شهادت رسید 

افشای رنج های جنین آخرین پیام »شیرین«

دیپلماسی به سبک غربی
 

جنــگ اوكراين در حالــی می رود تا ســه ماهه 
شــود كه غربی ها همواره مدعی رويکرد به گزينه 
سياسی هستند و روسيه را متهم به فقدان رويکرد 
به ديپلماســی می نمايند. اين ادعا در حالی مطرح 
می شــود كه بررســی رفتــار غربی هــا حکايت از 
حقيقتی ديگر دارد. جانسون نخست وزير انگليس 
ديروز  در حالی به فنالند و ســوئد سفر داشته كه 
هدفش از اين سفر بحث بر سر بلندپروازی های اين 
كشــورهای منطقه نورديك برای ارائه درخواست 
عضويت در ائتالف ناتو است.سخنگوی وزارت دفاع 
آمريکا نيز گفت كه بيش از 5500 موشك جاولين 
و 1500 موشك استينگر به اوكراين رسيده است.
ســخنگوی كاخ ســفيد نيز  در كنفرانس خبری 
گفت كه آمريکا معتقد است كه جنگ در اوكراين 
طوالنی خواهد بود و بايد برای آن آمادگی داشت.
همچنين مقامات نظامی امريــکا اعالم كردند كه 
نظاميان اين كشور با هدف تقويت عملکرد نيروها 
در محيط قطب شــمال به همــراه ديگر متحدان 
ناتو در رزمايشی مشــترك در نروژ شركت كردند. 
در هميــن حال مجلس نمايندگان آمريکا بســته 
كمك های 40 ميليارد دالری اين كشور به اوكراين 
را تصويب كرد.سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا 
نيــز در كنفرانس خبری گفت كه واشــنگتن هر 
آنچه در توان دارد برای ادامه فشــار بر روســيه به 
كار خواهــد گرفت تا جنگ اوكرايــن پايان يابد.از 
ســوی ديگر سخنگوی كاخ سفيد شامگاه گفت كه 
جــو بايدن رئيس جمهور آمريکا معتقد اســت كه 
والديميــر پوتين  رئيس جمهور روســيه ديکتاتور 
است. همچنين ماتئوش موراويتسکی نخست وزير 
لهســتان در اظهاراتی مدعی شد، والديمير پوتين 
از هيتلر يا استالين "خطرناك تر" است و خواستار 
محو آنچه كه "ايدئولوژی هيواليی" روسيه خواند، 
شد.وزارت خارجه نيوزيلند نيز هشت مقام نظامی 
و مديران رســانه های روس و سه نهاد روسی را در 
ليســت تحريمهای خود قرار داد. نکته قابل توجه 

آن است كه 
ماتيلــدا بوگنر رئيس مأموريت ناظر حقوق بشــر 
ســازمان ملل متحد در اوكرايــن گفت اطالعات 
»موثقــی« در مورد بدرفتــاری نيروهای اوكراينی 
 با اســرای روس در طول درگيری هــا در اوكراين 

وجود دارد.
با توجه بــه اين تحركات می توان دريافت كه برای 
غربی ها در حوزه اوكراين واژه ای به نام ديپلماسی 
برای پايان جنگ وجود ندارد بلکه اين ديپلماســی 
در قالب تحريك و تشــديد فشارها عليه روسيه و 
در نهايت دميدن در آتش جنگ اســت. رويکردی 
كه می تواند برگرفته از اين جمله غربی ها باشد كه 

جنگ تا پايان سال 2022 روی نخواهد داد. 

یادداشت

الجزيره قطر حين  ابوعاقله خبرنگار  شــيرين 
پوشــش اخبار يورش نظاميان رژيم اسرائيل 
به جنين در كرانه باختری از ناحيه ســر مورد 

اصابت قرار گرفته و به شهادت رسيد.
نظاميان رژيم صهيونيستی در يورش به جنين 
در كرانه باختری »شــيرين ابوعاقله« خبرنگار 
فلســطينی شــبکه »الجزيره« را در حالی كه 
جليقه خبرنگاری به تن داشــت، به شــهادت 
رساندند و »علی الســمودی« تهيه كننده اين 

شبکه را زخمی كردند.
خانم شيرين ابوعاقله متولد سال 1971 شهر 
قدس اشغالی  )51 ســاله( بود و در شهر رام 
اهلل، مقر تشــکيالت خودگردان فلسطين واقع 
در كرانه باختری اقامت داشــت.رژيم اشغالگر 
قــدس در طول بيش از هفت دهه از اشــغال 
اراضی فلسطين به منظور جلوگيری از انتشار 
جنايت  ها و اقدامات غيرانســانی خود در اين 
اراضی، به هر نحوی تالش كرده مانع از پوشش 
اين جنايت ها و درز آن ها به رســانه ها شــود. 
حذف فيزيکی خبرنگاران يکی از اين اقدامات 
بوده اســت. در همين ارتباط، خبرگزاری صفا 
فلسطين نيز گزارش داد كه يك خبرنگار ديگر 
در تيراندازی نظاميان صهيونيست به نام »علی 
ســمودی« حين پوشش اخبار جنين و يورش 
اين نظاميان به اين منطقه زخمی شده است.
رسانه های فلســطين از شهادت دومين شهيد 
در تيراندازی نظاميان رژيم اشغالگر خبردادند. 
براســاس اين گزارش هــا، » خليــل مصلط 
اليــازوری«، جــوان 21 ســاله در تيراندازی 
نظاميان صهيونيســت در شــهر »إلبيره« به 

شهادت رسيده است.
روابط عمومی رسانه ای حزب اهلل نيز اعالم كرد 
كه  ما شهادت » شــيرين ابوعاقله« خبرنگار 
الجزيره به ضرب گلوله اشغالگران  صهيونيستی 
را محکوم می كنيم.روابط رسانه ای حزب اهلل در 
ادامه از ســازمان های رســانه ای بين المللی، 
ســازمان ملل و ســازمان های حقوق بشــری  
خواســت  كه دشمن را در مجامع بين المللی 
محکــوم كرده و از حملــه  آنها به متخصصان 
لبنان  رسانه ای  كنند.گروه  جلوگيری  رســانه 
اعالم كرد: ايــن جنايت رژيم صهيونيســتی 

خدشــه ای بر عزم روزنامه نــگاران و پايبندی  
آن ها به ارزش های ژورناليستی و اخالقی  وارد 

نخواهد كرد.
طرف های مختلف فلســطينی و غيرفلسطينی 
در بيانيه هايی بر ضــرورت تحت تعقيب قرار 
دادن رژيم صهيونيستی به خاطر ترور خبرنگار 
الجزيره تأكيد كردند.شبکه »الجزيره« با صدور 
بيانيــه ای اعالم كرد، در يك جنايت فجيع كه 
نقض قوانين و عرف بين الملل اســت، نظاميان 
رژيم اشــغالگر صهيونيســتی با خونســردی 
خبرنگار الجزيره را ترور كردند.»لؤلؤه خاطر« 
معــاون وزير خارجه قطر نيز گفت، شــهادت 
شــيرين ابوعاقله جنايتی فجيع اســت كه به 
سوابق زشت اشغالگر اسرائيلی افزوده شد.وی 
افزود، »حمايت بی قيد و شــرط از اســرائيل 
عبدالســالم«  شــود«.»محمد  متوقــف  بايد 
سخنگوی انصاراهلل و رئيس هيأت مديره شبکه 
»المســيره« نيز جنايت رژيم صهيونيستی در 
حق شيرين ابوعاقله را محکوم كرد.تشکيالت 
خودگردان فلسطين نيز ترور ابوعاقله را محکوم 
و رژيم صهيونيســتی را مســؤول آن دانست.
جهاد اســالمی در محکوميت اين اقدام اعالم 
كــرد: اعدام ميدانی شــيرين ابوعاقله جنايتی 
اســت كه بايد تمام وجدان  های بيدار را برای 
رسوا كردن اشغالگر و محاكمه آن بسيج كند.

حماس اعالم كرد، رژيم صهيونيســتی بايد به 
خاطر ارتکاب اين جنايت در محافل بين الملل 
محاكمه شــود.جنبش المجاهدين فلســطين 
تصريح كرد، ترور ابوعاقله جنايتی جنگی است 

و بايد رژيم اشغالگر تحت پيگيرد قرار بگيرد.
»عمر نــزال« عضــو اتحاديــه روزنامه نگاران 
فلســطينی امــروز را روزی ســياه برای ملت 
فلســطين و روزنامه نگاران خواند.عطااهلل حنا 
اســقف اعظــم روم ارتدوكس در فلســطين، 
ابوعاقله را صدای مدافع آرمان فلسطين خواندو 
بر ضرورت رد ايــن جنايت برای جلوگيری از 
تکرار آن تأكيد كرد.»نفتالی بنت« نخست وزير 
رژيم صهيونيســتی طی اكاذيبی مدعی شد، 
احتمال دارد كه فلســطينی های مسلح كه به 
صورت بی هدف اقدام به تيراندازی كرده اند، 
باعث شهادت ابوعاقله شده باشند.اين ادعا در 

حالی مطرح می شودكه  »شذا حنايشه« يکی 
از خبرنگارانی كه در لحظه شهادت با ابوعاقله 
بوده، گفته اســت: ارتش رژيم اشغالگر منتظر 
رســيدن ما به فضايی باز بود و بالفاصله شروع 
به تيراندازی به ســمت ما كــرد.وی افزود، به 
دليل تيراندازی گسترده نظاميان صهيونيست 
امکان كمك رســانی به شيرين وجود نداشت. 
اتحاديه عرب ضمن محکوم كردن به شهادت 
رساندن »شــيرين ابوعاقله« خبرنگار الجزيره 
توســط رژيم صهيونيســتی، خواســتار تحت 

پيگرد قرارگرفتن عامالن اين جنايت شد. 
ســازمان حشد شعبی عراق به شهادت شيرين 
ابوعاقله خبرنگار فلســطينی بــه ضرب گلوله 
نظاميان صهيونيست واكنش نشان داد.سازمان 
حشد شعبی عراق شهادت »شيرين ابوعاقله«، 
خبرنگار فلســطينی را به ضــرب گلوله رژيم 
اشــغالگر در صبح حين پوشش خبری يورش 
رژيم صهيونيســتی به اردوگاه جنين تسليت 
گفت.شــبکه الميادين در ارتباط با شــهادت 
»شــيرين ابوعاقله« خبرنگار فلسطينی شبکه 
الجزيره، به ضــرب گلوله مســتقيم نظاميان 
صهيونيســت، بيانيــه ای صادر كرد. شــبکه 
الميادين با ابراز تأثر شديد از شهادت »شيرين 
ابوعاقله« خبرنگار فلســطينی شبکه الجزيره، 
اعالم كرد: شــهيده شيرين ابوعاقله اسوه ادب، 
حرفه ای گری و پايبندی به اصول ملی فلسطين 
بود كه در بين رســانه های فلسطينی و عربی 
متأسفانه فقدان آن احساس می شود. سخنگوی 
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ايران نيز 
هدف قــرار دادن تعمدی »شــيرين ابوعاقله« 
خبرنگار الجزيره توسط نظاميان صهيونيست را 
شــديدا محکوم كرد و بر پاسخگويی اين رژيم 
تأكيد كــرد.در ادامه جنايات صهيونيســت ها 
رژيــم موقت صهيونيســتی تنبيه های جمعی 
عليه 1100 نفر از بستگان عامالن عمليات های 
استشــهادی در كرانــه باختری اعمــال كرد. 
همچنين خبرنگار »اسپوتنيك« در قنيطره در 
جنوب سوريه اعالم كرد كه رژيم صهيونيستی 
ديــروز برای دومين بــار در اقدامی متجاوزانه 
منطقه »الظهور« در حومه شــمالی قنيطره را 

هدف قرار داد.

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه ســید ضیاء خضری به اســتناد اوراق استشهادیه جهت 
دریافــت ســند مالکیت المثنی نوبت اول به ایــن اداره مراجعه نموده و 
مدعی هســتند ســند مالکیت 6/4 سهم مشــاع از 16 سهم ششدانگ 
یکبــاب آپارتمــان بــه شــماره پــاک 5137 فرعــی از 2344 فرعی از 
7- اصلی بخش نه مشــهد،  مفقود شــده اســت با بررســی دفتر اماک 
معلوم شــد مالکیت6/4 سهم مشاع از 16 سهم ششدانگ ذیل شناسه 
الکترونیک 140020306271016654 بنام ســید ضیاء خضری ثبت 
و ســند مالکیــت به شــماره ســریال 930696 - ه 99 صــادر گردیده 
اســت دفتر اماک بیش از این حکایتی ندارد.  لذا به استناد ماده 120 
اصاحــی قانون ثبت ، مراتب یک نوبت آگهــی و متذکر میگردد هر کس 
نســبت به ملک مورد آگهــی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود ســند 
مالکیت نزد خود میباشــد بایســتی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشــار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله 
رســمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی اســت در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا 
سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد . م الف/345
بشیر پاشایی - ثبت اسناد و اماک ناحیه 5 مشهد مقدس

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی گلوان علیا به شماره ثبت 522 و 
شناسه ملی 10980229681 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/11/25 
و نامه شــماره 184 مورخ  11/1/1401  اداره تعاون روستایی 
شهرســتان نقــده تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد :  1- آقــای ظاهر 
افشــین گلوانی با کد ملــی 2900149991 بعنوان مدیرعامل 
شرکت برای مدت 3 سال انتخاب کردند 2- کلیه چکها و اسناد و 
قراردادها و اوراقی که ایجاد تعهد برای شــرکت نماید و یا تمام 
و یا قســمتی از حق شرکت را منتفی ســازد به استثنای مواردی 
کــه هیئت مدیره با امضای رئیس هیئت مدیره مدیرعامل و مهر 
شــرکت معتبر خواهــد بود و اوراق عادی شــرکت فقط با امضای 
مدیرعامل صادر خواهد شــد مگر مراســات هیئت مدیره که با 
امضــای رئیس هیئــت مدیره صورت خواهد گرفت . بر اســاس 
تبصره ماده 43 در غیاب رئیس هیئت مدیره وظایف او به عهده 

نایب رئیس خواهد بود. 
اداره کل ثبت اســناد و اماک استان آذربایجان غربی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نقده )1315592(

رونوشت گواهی حصر وراثت
آقای اصغر عباســی فرزند اکبر به شــماره ملی 0439295432  بشرح دادخواست 
به کاســه 100023 از این شورا گواهی حصروراثت نموده و و چنین توضیح داده است 
که شــادروان اکبر عباســی  فرزند رمضانعلی به شــماره ملی 0439281164 در تاریخ 
1400/12/15 در اقامتگاه دائمی خود در گذشــته و ورثه حین الفوت وی منحصراست 
به :1. اصغر عباســی فرزند اکبر به شماره ملی 0439281164  صادره از دماوند )پسر 
متوفی( 2. مهری عباســی فرزند اکبر به شــماره ملی 0439861462  صادره از دماوند 
)دختــر متوفی(3. علی عباســی فرزند اکبر به شــماره ملــی 0439845823  صادره از 
دماوند )پســر متوفی(4. ابراهیم عباســی فرزند اکبر به شــماره ملــی 0439826901  
صــادره از دماونــد )پســر متوفــی(5. فرشــته عباســی فرزنــد اکبــر بــه شــماره ملی 
0034581091  صــادره از تهــران )دختــر متوفی(6. مریم یعقوبی فرزنــد علیمراد به 
شــماره ملی 0439285275  صادره از دماوند )همســر متوفی(اینک با انجام تشریفات 
قانونــی در خواســت مزبور در یــک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا 
وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا 

تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی صادر خواهد شد.7379
 امیرحسن سلطانی- رئیس شورای حل اختاف 7جابان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
برابــر تقاضــای وارده به شــماره 401/205 تاریــخ 1401/01/17  تحدید حدود 
شــش دانــگ یک باب کارگاه بلوک زنی  پاک 411 فرعــی از 134 اصلی  واقع در میامی 
بخش 4 ثبتی مورد درخواست آقای علی اکبر عرب اسدی فرزند موسی  در روز دوشنبه  
مورخــه  1401/03/21  ســاعت 10 صبــح در محل ملک شــروع و تحدیــد حدود بعمل 
خواهد آمد.لذا مراتب بدینوســیله بــه اطاع مالک و صاحبان اماک مجاور میرســاند که 
در موعــد مقــرر در محل حاضر شــوند چنانچه مالک یا نماینده قانونــی آن در محل حاضر 
نباشند ملک مذکور با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات 
از صاحبــان اماک مجــاور و دارندگان حقوق ارتفاقی نیز طبق مــاده 20 قانون ثبت ظرف 
30 روزازتاریخ تحدید حدود پذیرفته می شــود در غیــر اینصورت برابر مقررات اقدام 

خواهد شد./
تاریخ انتشار 1401/02/22 

محمد علی نیک راد- سرپرست ثبت اسناد واماک شهرستان میامی

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004000265 مورخــه 1401/01/21 موضوع 
کاسه 1400114412004000185 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای جلیل محمد شیرمحمدلی فرزند پیرجان بشماره 
شناســنامه 18855 و شماره ملی 2030187951 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شده به مساحت 221.10 مترمربع جدا شده از پاک شماره 4169 فرعی از 1- اصلی 
واقع درگنبدکاووس گدم آبــاد روبروی کارخانه ماکارانی بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد 
خریداری ملک مع الواســطه از تــاره گل گوکی راد. لذا به منظور اطــاع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 8387 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/22 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/05
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک گنبدکاووس

آگهی مفقودی
ســند کمپانی و برگ ســبز یک دســتگاه خودرو مینی بوس بنز تیپ 309 مدل 1364 
بــه رنگ آبــی کــرم روغنی بــه شــماره موتــور 33491110095497 و شــماره شاســی 
11131164000407 به شــماره پاک ایران 55-928 ع 62 متعلق به شــرکت آتی ساز 

قرن مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
**************************************************************

جواز اسلحه ساچمه زنی  دولول روی هم کوسه کالیبر 12 به شماره بدنه 1556 ساخت 
ترکیه به نام کرامت خســروی، نام پدر موال به شــماره شناســنامه 121 صــادره از جیرفت 
مفقود گردیده اســت و از درجه اعتبار ســاقط است.)کرمان( نوبت اول: 1401/01/22 - 

نوبت دوم: 1401/02/22
**************************************************************

برگ سبز)شناســنامه( خودرو ســواری برنگ نوکمدادی متالیک مدل1390 سیســتم 
ســایپا تیپ 132SX بشماره موتور   4467727شــماره شاسی S5420090083203 شماره 
پاک ایران 84-  364 ج 25  به نام موسی ساالری سردری مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد . بندرعباس
**************************************************************

برگ سبز)شناســنامه( ســند کمپانی )کارخانه ( و کارت ســوخت خودرو ســواری برنگ 
نقــره ای متالیــک مــدل1387 سیســتم پــژو تیــپ 405جی ال ایکــس آی 8/1 بشــماره 
موتور   12487078282شــماره شاســی NAAM01CA58E371650 شماره پاک ایران 
48-  819 ب 79  بــه نــام نادر منصوری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشــد 

. بندرعباس
**************************************************************

ســند کمپانی ســواری پژو پارس مدل 1393 شماره پاک ایران69-377ط59 شماره 
موتور 124K0535247 شــماره شاســی NAAN01CA4EH159420 مفقــود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است. ساری
**************************************************************

ســند مالکیــت و ســند کمپانــی موتــور ســیکلت کبیــر مــدل 1394 شــماره پــاک 
 NCV200R9425398 0198 شماره تنهNCV166260 ایران588-46893 شــماره موتور

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
**************************************************************

سند موتور ســیکلت آزما مدل 1395 شماره پاک ایران588-95933 شماره موتور 
0124NBD519029 شــماره شاســی NBD000125C9501260 مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است. ساری
**************************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی کامیونت یخچال دار ایسوزو رنگ سفید روغنی مدل 1388 
شماره موتور 760432 شماره شاسی NAGNKR55E08810927 شماره پاک ایران46-

571ع48 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
**************************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی وانت پیکان 1600i رنگ ســفید روغنی مدل 1388 شماره 
پــاک  شــماره   NAAA36AA09G808955 شاســی  شــماره   11487063218 موتــور 
ایــران62-826د81 به نام شــهرام مصطفــوی تیرکائی مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ساری
**************************************************************

ســند کمپانی -کارت ماشــین و برگ ســبز ســواری رنو داخلی مــدل PK مدل 1383 
شــماره پاک ایران44-234و33 شــماره موتور M13956029 مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است. ساری
**************************************************************

برگ سبز کامیون بنز ال کا 2628 مدل 1984 رنگ نارنجی شماره شاسی 15082313 
شــماره موتور 00296996 شماره انتظامی اصفهان11-81788 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است. ساری
**************************************************************

اینجانب حســن خانمحمدی مالک خودروی پیکان به شماره انتظامی 226 ص 26  ایران 
87  و شــماره شاســی 82407395   و شــماره موتور  11158214086     به علت فقدان 
برگ کمپانی تقاضای المثنی سند مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد 
خــودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شــرکت ایران خودرو 
واقع در پیکان شهرساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. )دماوند(
**************************************************************

آقــای اراز بــردی ارازی نام پــدر قلیچ محمد به شــماره ملــی 4869265591 مالک 
خودروی ســواری هاچ بک)پانوراما( سیســتم پژو تیپ 207i-MT  مدل 1401 رنگ ســفید 
به شــماره موتور 167B0149204 و شماره اتاق  NAAR03FE8NJ267232 به شماره پاک 
69-633 ن 89 بعلت فقدان اسناد )سند مالکیت  برگ سبز( تقاضای المثنی سند خودروی 
مذکور را نموده اســت. لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خود روی فوق دارد ظرف مدت 
ده روز به دفتر منطقه ایی ساری واقع در کیلومتر5 جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت 
مراجعه نمایند. بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد

**************************************************************
) برگ ســبز و ســند کمپانی ( ســواری لیفان هاچ بــک X60  _ بنام ناصــر نوری مطلق  
- پــاک 412 ن 33 ایــران 41  شــماره موتــور LFB479Q140603223 شــماره شاســی 

NAKSG4312EB121460 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. بروجرد.

ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان البرز درنظــر دارد 
مناقصــه عمومــی واگذاری امــور خدماتی و نظافت ســاختمان به شــماره 
2001003801000001  را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت 
برگــزار نماید. کلیــه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه 
پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــاریی پاکت ها از طریق درگاه الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد ..
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ) ریال ( :  000 /430/000

*مهلت زمان دریافت اســناد مناقصه عمومی از سایت : از تاریخ 1401/02/21 
الی 1401/02/22

*مهلت بارگذاری اســناد مناقصــه در قالب پاکت های الف ،ب، ج در ســامانه : از 
تاریخ 1401/02/24 الی 1401/03/02 

* زمان پاز گشایی پاکات : ساعت 10 صبح روز سه شنبه 1401/03/03
*آدرس: کــرج مهر ویــال خیابان خیام غربــی پالک 134 امور پشــتیبانی - تلفن : 

026-33535976
آگهی مذکور در دو نوبت در روزنامه کثیر االنتشار چاپ شود

شناسه آگهی 1316059

فراخوان مناقصه عمومی
)یک مرحله ای(

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز

ت اول
نوب

گـــزارش
همزمان با مذاکرات مورا در تهران مطرح شد  

پیگیری هر دو مسیر خنثی سازی و رفع تحریم ها 
مورا معاون مســئول سياســت خارجی اتحاديه اروپا ديروز در تهران در 
حالی پيگير ادامه مذاكرات ايران و گروه 1+4 شــد كه وزير امور خارجه 

كشورمان بر پيگيری همزمان لغو و خنثی سازی تحريم ها تاكيد نمود.
طــی ماه های اخير مذاكرات ميان ايــران و گروه 1+4 در قالب رد و بدل 
كردن پيام بوده و ديداری صورت نگرفته است چرا كه آمريکا با كارشکنی 
و رفتارهای غير ســازنده عمال مسير مذاكرات را با چالش مواجه ساخته 
اســت. با تمام اين تفاســير در ادامــه رويکرد تعاملی ايــران ديروز مورا 
معاون مسئول سياســت خارجی اتحاديه اروپا به تهران سفر و با مقامات 
كشــورمان ديدار كرد. در اين ميان وزير امــور خارجه همزمان با حضور 
»مورا« در تهران با بيان اين كه دو مســير خنثی ســازی و رفع تحريم ها 
پيگيری می شود، اعالم كرد: مصون سازی كشور از مسير تحول اقتصادی 
و توزيع عادالنه نظام پرداخت يارانه راهبرد اصلی است و مذاكره برای لغو 

تحريم ها هم در مسير درستش پيگيری می شود.
حسين اميرعبداللهيان افزود: مصون سازی كشور از مسير تحول اقتصادی 
و توزيع عادالنه نظام پرداخت يارانه يك راهبرد اصلی است. مذاكره برای 
لغــو تحريم ها، با رعايت خطوط قرمز ايران در رســيدن به توافقی خوب، 

قوی و پايدار در مسير درست خود پيگيری می شود.
همچنين كارشــناس مسائل سياسی و تحليلگر ارشــد ايرانی با اشاره به 
پذيرش حق غنی ســازی ايران گفت، وقتی يك كشور قوی باشد، غربی ها 
وادار به دادن امتياز می شوند.»محمد مرندی« كارشناس مسائل سياسی و 
تحليلگر ارشد در مصاحبه با بخش انگليسی شبکه »الميادين« گفت ايران 
تنها زمانی مذاكره با آمريکا را آغاز كرد كه اياالت متحده حق غنی ســازی 

ايران را پذيرفت.وی در اين خصوص توضيح داد: اول بايد بگويم كه ايران 
تنها بعد از آن كه آمريکا پيامی برای ايران از طريق عمان فرســتاد مبنی 
بر اين كه واشــنگتن حق غنی ســازی ايران را می پذيرد، مذاكره با اياالت 
متحــده را آغــاز كرد. اين خيلی مهم بود و مربوط بــه دوره زمان قبل از 
دولت آقای روحانی اســت. دكتر صالحی وزيــر خارجه بود و مذاكرات در 
عمان آغاز شــد. ســپس، بعد از آن كه آقای روحانی انتخاب شد و دكتر 
ظريف وزير خارجه شــد، مذاكرات ادامه پيدا كرد.الزم به ذكر است ديروز 
معاون مسؤول سياست خارجی اتحاديه اروپا و هماهنگ كننده مذاكرات 
وين كه در تهران حضور دارد با علی باقری مذاكره كننده ارشد جمهوری 
اســالمی ايران ديــدار كرد و به گفت وگو نشســت.مورا قبل از عزيمت به 
تهــران در توئيتی با بيان اين كه دوباره بــرای ديدار با علی باقری و ديگر 
مقامات درباره مذاكرات وين و ديگر موضوعات راهی تهران هستم، نوشت: 
كار بر روی بستن شکاف های باقيمانده در مذاكرات ادامه دارد. با توجه به 
نقش اتحاديه اروپا در زمينه مبادله ديدگاه های تهران و واشــنگتن، سفر 
انريکه مورا به تهران می تواند گام جديدی برای رايزنی های سازنده پيرامون 

موضوعات اندك ولی مهِم باقی مانده تلقی شود.
در ايــن ميــان اما ند پرايس ســخنگوی وزارت امور خارجــه آمريکا در 
گفت وگويی با اين شــبکه درباره تالش ها برای احيای توافق هســته ای 
]برجــام[ گفت: اين ]طــرح[ هيچ وقت قطعی نبــود، هيچ وقت برايمان 
معلوم نبــود كه بتوانيم به بازگشــتی دوجانبه به پايبنــدی به )برجام( 
بازگرديم يا نه؛ بنابراين هميشــه با شركای مان در حال برنامه ريزی برای 

رخدادهای احتمالی بوده ايم.

شــيخ تميم بن حمد آل ثانی،  امير قطر امروز 
در راس يك هيئت بلندپايه سياسی- اقتصادی 
به دعوت رسمی آيت اهلل سيد ابراهيم رئيسی،  

به تهران سفر می كند.
 استقبال رسمی،  گفت وگوی دوجانبه روسا و 
رايزنی هيئت های عالی دو كشــور و مصاحبه 
مطبوعاتی رئيس ايران و اميرقطر از برنامه های 
اين ســفر يك روزه است. گفتنی است رئيسی 
دوم اســفند 1400 به دعوت رسمی امير قطر 
و نيــز به منظور شــركت در اجالس ســران 
كشــورهای صادركننده گاز به دوحه سفر كرد 
كه در جريان آن ســفر 14 سند همکاری بين 

ايران و قطر به امضا مقامات 2 كشور رسيد.
پيش از ايــن نيز هيئــت وزارت امور خارجه 

قطر به رياســت »احمد بن حسن الحمادی« 
دبيــركل وزارت امــور خارجه اين كشــور با 
حســين امير عبداللهيان ديدار و رايزنی كرد.

هيئــت وزارت امــور خارجه قطر به رياســت 
»احمد بن حســن الحمادی« دبيركل وزارت 
امور خارجه اين كشور كه برای برگزاری اولين 
كميته مشــورت های سياسی به دعوت معاون 
سياسی وزارت امور خارجه كشورمان به تهران 
سفر كرده اســت، بعد از ظهر امروز با حسين  
امير عبداللهيان ديــدار كرد. در اين ديدار در 
مورد روابــط دوجانبه و موضوعات مورد عالقه 

مشترك ميان دو كشور بحث و گفتگو شد. 
از ســوی ديگر علی باقــری در ديدار همتای 
قطــری با بيــان اين كه اولويت همســايگی و 

سياســت تعامل و همکاری منطقه ای راهبرد 
اساسی ايران است، نه تاكتيك مقطعی، گفت: 
دخالت بيگانگان و حضور نظامی آنها در خليج 

فارس، ثبات آفرين و امنيت ساز نيست.
نخستين نشســت كميته سياســی مشترك 
ايران و قطر به رياست علی باقری و »احمد بن 
حســن الحمادی« دبيركل وزارت خارجه قطر 
سه شــنبه 20 ارديبهشت ماه و در آستانه سفر 
»تميم بــن حمد آل ثانی« امير قطر به تهران 
برگزار شد.علی باقری معاون سياسی وزير امور 
خارجه كشورمان در ديدار با الحمادی دبيركل 
وزارت امور خارجه قطر، اولويت همســايگی را 
يك راهبرد اساســی و نه يك تاكتيك مقطعی 

از سوی جمهوری اسالمی ايران اعالم كرد.

رایزنی های امیر قطر امروز در تهران 

علیتتماج


