
مشکل تعهد است یا تخصص؟

چرا باید تعداد محدودی از وزارتخانه ها علیرغم همه 
امکانات و توانایی هایی که در اختیار دارند اما نتوانند 
وظایــف خــود را آنگونه که تعریف شــده به انجام 
برسانند که باید این سؤال را تکمیل کرد که مشکل 
از نبود تعهد یا نداشتن تخصص سرچشمه می گیرد؟ 
البته مشــخص اســت کــه در همه این ســال ها 
هنوز هم ســازمان امور اداری و استخدامی کشور 
که متولی به سامان رســاندن وضعیت بخش های 
دولت اســت نتوانســته روالی را تنظیم نماید که 
درصــد باالیی از وقت بــاارزش مجلس قانون گذار 
صرف ســؤال از وزیران و اســتیضاح آن ها نشود. 
قیــاس مع الفــارق بــرای نمونــه از دو وزارتخانه 
آموزش وپــرورش با بیشــترین امکانــات ازجمله 
مدارس و باالترین تعداد نیروهای آموزشی و اداری 
است که علیرغم همه نابسامانی ها اما توانسته است 
به نسبت در نگهداری آن ها موفق باشد، درحالی که 
به دلیل اســتفاده نوجوانان و جوانان پرانرژی، این 
تأسیسات همیشه در حال استهالک می باشد ولی 
دیگر وزارتخانه ای هم سن دولت که تا همین چند 
ســال پیش زیرمجموعه معاونت ریاست جمهوری 
بود مدافعان آن کوتاهی ها و کمبودهای کاری را در 
حفظ و حراست از میراث فرهنگی مستلزم تبدیل 
شــدن به وزارتخانه می دانســتند اما این اقدام هم 
نتوانست کوچکترین تغییری در ارتقاء گردشگری و 
صنایع دستی به وجود آورده و حتی دو سال فرصت 
کرونایی هم از دســت رفت کــه این تعطیلی های 
اجباری می توانست بهانه ای برای تعمیرات اساسی 

و نگهداری از آثار تاریخی در حال انحطاط باشد. 
اصفهــان اگرچه یکــی از نام آورترین شــهرهای 
کهن و به جامانده از تمدن ایران باســتان در همه 
زمینه هاست تا در هر گوشه از دنیا جلوه گری خود 
را داشــته باشد اما زهی تأسف طی چند دهه اخیر 
در ادامه هشت سال قبل از آن با نوعی بی اعتنایی 
مفرط از سوی متولیان پایتخت نشین روبروست تا 
همچنان آن را شــهری برخــوردار بدانند که البته 
هست ولی برای نگهداری از میراث  بیشمار و متعدد 
نیازمند قســمت اعظمی از بودجه های اختصاصی 
به وزارتخانه متولی آن اســت. کالن شــهری که با 
معضــالت باورنکردنی چون بی آبــی، آلودگی هوا، 
هجوم ریزگردهای کویری و امروز فرونشســت های 
محاســبه نشده مواجه باشــد و هریک از آثار ملی 
و جهانی ثبت  شــده آن در خطر انهدام اســت اما 
نه  تنها مســئوالن اســتان بلکه نهاد باالدستی در 
پایتخت هــم فکری به حال آن نمی کنند تا هرروز 
گوشــه ای از این تاریخ کهن حذف شــود! پل های 
متعــددی که قدمــت آن ها از سرچشــمه تاالب 
خشــکیده گاوخونی اکثرا! تاریخی است و با مالت 
گل شــفته و آهک ســاخته شــده اند و برای دوام 
نیازمند رطوبت دائمی است اما هر چند وقت یکبار 
صدقه سر کشــاورزان غرب و شرق این کالن شهر، 
نمی به خود می بیند که کافی نیست و باید منتظر 
شنیدن پیامدهای تأســف باری از هریک از آن ها 
باشــیم! مساجد، کاخ ها و دیگر بناهای بیشمار این 
شهر موزه نیز گرفتار بلیه ای از همین قماش است 
تا رهگــذران و بازدید کنندگان را نگران ترک های 
بدنه خود ببینند که این ها نیز حاصل بی توجهی ها 
در گذشــته و ادامه آن در حال و آینده ای بوده که 
در نهایت دچار بحران فرونشســت ها باشد! اصوالً 
نمی توان مدیران باالدستی، میانی و پایینی نهادی 
چون میراث را پشــت  میزنشین فرض کرد که اگر 
در زمان گزینش ها فــارغ از رانت و توصیه همگی 
از میان فارغ التحصیالن رشــته های باستان شناسی 
و کندوکاو انتخاب می شــدند امروز این سرنوشت 
موهوم رقم نمی خورد که متأسفانه همچنان ادامه 

دارد. 
ای کاش سازمان اداری و استخدامی کشور حداقل 
تیمی را مأمور جستجو و تفحص در این وزارتخانه 
حســاس می کرد که آیا هریک از مسئوالن از وزیر 
تا مدیران کل و میانی و پایین دســتی از وظیفه ای 
که پذیرفته اند چیــزی می دانند و در آن تخصص 
دارند یا فارغ التحصیل ادبیات فارســی هستند که 

حال متولی میراث شده اند؟! 
زهی تأســف که نصایح خردمندانه امام راحل را به 
فراموشی سپرده ایم »تعهد مقدم بر تخصص است« 
زیرا انســان متعهد هرگز وظیفه ای را که درباره آن 
اطالعات کافی ندارد نمی پذیرد! آقای وزیر شما که 
چند ماه پس از تکیه زدن به صندلی خود به اصفهان 
آمدید و تنها یک مسیر از میدان نقش جهان را در 
بازار شــمال غربی آن پیاده و در حال گفتگو طی 
کردید آیا اطالع کافی از وضعیت استحکام گنبدها 
در مســاجدی که ثبت جهانی شده اند، دارید؟ و یا 
می دانیــد چه تعداد از خانه هــای میراثی طی این 
سال ها در مســیر خیابان کشی های غیراصولی زیر 
چرخ بلدوزر شهرداری تخریب شده اند؟ آیا تالشی 
به  منظور دریافت حقابه اصفهان که نوشداروی بقاء 
برای پل های به  جامانده از تمدن های گذشته است، 
داشــته اید؟ و آیا مدیرانی که در رأس این اســتان 
داریــد زاده همین آب وخاک هســتند و وجب  به 
 وجب آن را می شناسند و بالطبع می توانند میراث  
به جامانده را اگر تعمیر و ترمیم نمی کنند همچنان 
پایدار نگه دارند؟ به نظر،نه تنها شــما بلکه وظیفه 
هر مدیر باالدســتی است که زمانی را در شبانه روز 

به محاسبه و مجادله با نفس خود اختصاص دهد.

بی توجهی تا کی؟!

وزیر امور خارجه کشــورمان در گفتگوی تلفنی با مالمتقی سرپرســت وزارت خارجه 
افغانســتان گفت: تحویل حقابه ایران شــاخص مهمی برای ســنجش تعهدات هیات 

حاکمه سرپرستی افغانستان است.
در پی دســتور رئیس جمهور در خصوص پیگیری مســاله حقابه جمهوری اسالمی 
ایران، امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با مالمتقی سرپرست وزارت خارجه 
افغانستان مکالمه تلفنی داشت. امیرعبداللهیان با اشاره به بارندگی های اخیر و جاری 
شــدن آب در رودخانه هیرمند اظهار امیدواری کرد که موانع مصنوعی جهت رسیدن 
آب به جمهوری اســالمی ایران و تامین حقابه ایران وجود نداشــته باشد. وزیر امور 
خارجه کشــورمان اظهار داشــت: تحویل حقابه ایران شــاخص مهمی برای سنجش 
تعهدات هیات حاکمه سرپرســتی افغانستان در عمل به تعهدات بین المللی در قبال 
ایران اســت. امیرعبداللهیان با اشــاره به مطالبه جدی مردم و نمایندگان سیستان و 
بلوچستان در مجلس شورای اســالمی از وزارت امور خارجه افزود: اگر مسئله حقابه 
ایران از هیرمند با سرعت و جدیت حل و فصل نشود، در سایر حوزه های همکاری دو 
کشور آثار منفی خود را نشان خواهد داد. وی اظهارداشت: بزودی هیات عالیرتبه ای 
از وزارت نیروی ایران برای بررســی و رفع موانع موجود و رایزنی با مقامات افغانستان 

در مورد حقابه عازم این کشور می شود.
امیرعبداللهیــان در بخــش دیگری از ســخنان خود با توجه بــه عالقمندی فعاالن 
بخش های خصوصی جمهوری اســالمی ایران برای حضور در اقتصاد افغانستان اظهار 
داشت: ایران از حضور و فعالیت بخش خصوصی خود در افغانستان پشتیبانی می کند 
و همزمان انتظار دارد مقامات افغانســتان نیز با توجــه به اهمیت فعالیت های بخش 

خصوصی در اقتصاد افغانستان از فعاالن اقتصادی ایران در افغانستان حمایت کنند.
مالمتقی سرپرســت وزارت خارجه افغانســتان نیز در این گفتگوی تلفنی روابط دو 
کشــور را برادرانه و در مسیر کمک به ملت افغانستان توصیف کرد. وی با استقبال از 
ســفر هیات وزارت نیروی کشورمان گفت: ما نســبت به حقابه ایران متعهد هستیم. 

زمانی که آب موجود باشد، آن را به سوی ایران روان می سازیم.
امیرعبداللهیان در پاســخ اظهار داشت: ما می توانیم با تشــکیل تیم فنی و عملیاتی 
مشــترک مسیر رودخانه را به مجرای درســت خود برگردانیم تا مردم دو سوی مرز 
از هدر رفت آب آســیب نبینند.مالمتقی بر سفر هیات وزارت کشاورزی افغانستان به 

تهران تاکید کرد. وی توسعه هر چه بیشتر همکاری های دو کشور را خواستار شد.

امیرعبداللهیان خطاب به سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان:

 حل نشدن مسئله حق آبه ایران 
روی همکاری های دو کشور تاثیر منفی دارد

اســتان همدان مقصد سی اُمین سفر استانی رئیس جمهور 
بود، اســتانی که مرکز آن شهر همدان را پایتخت تاریخ و 

تمدن ایران می دانند.
حجت االســالم والمسلمین ســید ابراهیم رئیسی رئیس 
جمهور کشــورمان صبح پنجشــنبه 6 مرداد در سی اُمین 

سفر استانی خود وارد همدان شد. 
رئیســی در بدو ورود به همدان؛ آن را اســتانی تاریخی و 
تمدنی برشــمرد و گفت: استان همدان یادآور رشادت های 
بسیار رزمندگان در دفاع مقدس است. تقدیم ۸ هزار شهید 
و بیش از ۲۷ هزار جانباز و ایثارگر برای بنده و دولت باعث 
افتخار اســت. وی با اشــاره به ظرفیت های منطقه تصریح 
کرد: کشــاورزی، گردشــگری و معدن نماد ظرفیت های 
استان هستند، منتها بهره برداری مناسب از این ظرفیت ها 
با یک موانع و مشــکالتی مواجه است. اما با وجود ظرفیت 
عظیم نیروی انســانی، کارآمد، جــوان و تحصیل کرده در 

استان همدان بسیاری از این مشکالت قابل حل است.
اولین مقصــد رئیس جمهور پس از ورود به همدان حضور 
در پایگاه سوم شکاری شــهید نوژه همدان بود. او در این 
بازدید عالوه بر ســان دیدن از یگان های حاضر و خلبانان، 

دستاوردهای جدیدی را هم رونمایی کرد.
رئیســی ضمن ســان دیدن از یگان های حاضر و خلبانان 
F۴ این پایگاه، از دو دســتاورد دفاعی نیروی هوایی ارتش 
رونمایی کرد. وی در جمع افسران و خانواده های آن ها در 
پایــگاه نوژه با بیان اینکه این پایگاه در دفاع مقدس خیلی 
خوب درخشید، گفت: هوشیاری پایگاه نوژه، نقطه عطفی 
در تاریخ انقالب اسالمی در جهت خنثی سازی توطئه ها و 

فتنه ها علیه انقالب اسالمی بود.
رئیس جمهور بیان داشــت: خلبانان ســرافراز این پایگاه 
با شــجاعت و خطرکردن در عرصه های مختلف پشتیبان 
بزرگی در دفــاع مقدس بودنــد. یکی از دلخوشــی های 
رزمنــدگان در جبهه های دفاع مقدس، پــس از توکل به 

خداوند، پشتیبانی از آن ها، به ویژه از پایگاه نوژه بود.
رئیســی با ابراز خرســندی از بازســازی دقیق نیروهای 
مســلح پس از پایان جنگ، تصریح کرد: حقیقتاً با درایت 
فرمانده کل قوا، پس از ســال های دفــاع مقدس نیروهای 
مســلح دوباره به خوبی بازسازی و برای دفاع از کیان ایران 
اســالمی آماده شــدند. نکته مهم در این روند این بود که 
این آماده ســازی بــدون نیاز به کارشناســان خارجی و با 
تکیه بر توان متخصصین و نخبگان نیروهای مســلح انجام 
شــد که روی پای خود ایستادند و صنایع دفاعی را تا مرز 

خودکفایــی پیش بردند. وی با بیان اینکه پیشــرفت های 
نظامی باعث تولید قدرت در کشور شده است، خاطر نشان 
کرد: دشــمن تحرکات و آمادگی نیروهای مســلح را رصد 
می کند و نه اینکه نخواهد علیه ما اقدامی انجام دهد، بلکه 
نمی تواند این کار را انجام دهد، زیرا در نیروهای مســلح ما 

توانایی، حضور به موقع و اراده وجود دارد.
دومین مقصد رئیســی روستای ُکردآباد از توابع شهرستان 
کبودرآهنگ در نزدیکی پایگاه هوایی شهید نوژه بود. رئیس 
جمهور در جمع مردم این روستا، هدف دولت را حمایت از 
تولید اعــالم کرد و گفت که در حوزه دریافت مالیات مبنا 
اعتماد به کسبه و اصناف است. رئیس جمهور همچنین با 
حضور در تعدادی از واحدهای تولیدی این روستا از نزدیک 
در جریان مسایل و پیشنهادات تولیدکنندگان قرار گرفت. 
مقصد بعدی رئیســی حضور در جمــع مردم کبودرآهنگ 
بود. وی در این اجتمــاع بر اصالح و بهبود مدیریت منابع 
آبی با هدف ســازگاری با کم آبی تاکید کرد. رئیس جمهور 
همچنیــن تالش های آحاد مختلف مــردم در جایگاه های 
مختلف را برای کشــورمان قدرت آفرین دانســت.  رئیسی 
در جمع مردم این شــهر خاطرنشان کرد: تالش های آحاد 
مختلف مردم برای کشور تولید قدرت و اقتدار می کند؛ چه 
آن عزیزی عضو نیروهای مســلح که برای حفاظت از کیان 
این مرز و بوم تالش می کند و چه کشاورز عزیزی که در بر 
ســر زمین خود زیر تابش آفتاب، در راستای تامین امنیت 
غذایی کشــور می کوشــد. امروز همه وظیفه داریم که در 
ســال تولید، در جهت تولید بیشتر و برتر و با کیفیت تر در 

راستای افزایش قدرت کشور تالش کنیم.
رئیســی در برنامه بعدی از سفر خود به همدان پنجشنبه 
در اجتماع مردم این شهر با اشاره به تعبیر رهبر انقالب از 
این شــهر به دارالمومنین و دارالمجاهدین، ایمان به خدا و 
مجاهدت در راه حق را دو ویژگی بارز مردم همدان عنوان 
کــرد و گفت: حقیقتاً همدان مهد مردان و زنان فرهیخته، 
فقیهان، فیلسوفان، شاعران و چهره های نامداری همچون 
عین القضات همدانی، بوعلی و باباطاهر و علمایی است که 
نه فقط در اســتان همدان بلکه در جهان اسالم، تأثیرگذار 
بوده اند. رئیسی در ادامه مسئله کم آبی را از جمله مشکالت 
اســتان همدان خواند و افزود: به مسئوالن استان از جمله 
آقای اســتاندار ماموریت داده شده که هرچه سریع تر برای 
رفع مشــکالت اولویت دار اســتان از جمله مسئله کم آبی 

برنامه ریزی و اقدام کنند.
رئیسی در ادامه دیدارهای خود با مردم همدان با ایثارگران 

و نخبگان اســتان همــدان دیدار کرد و ضمــن یادآوری 
رشــادت های رزمندگان اســالم در عملیات مرصاد، گفت: 
این ایام یادآور شــهامت و شــجاعت مردمی است که در 
مقابل صدامیان و منافقین ایســتادگی کردند و حقیقتاً راه 

نفوذ را بر منافقین کوردل سد کردند.
رئیس جمهور با اشــاره بــه خباثت جریــان نفوذ گفت: 
منافقین همان ســربازان استکبار بودند که می خواستند با 
جنایت خودشان، راه را برای نظام سلطه باز کنند، اما مردم 
جلوی آن ها را گرفتند. وی با بیان اینکه دولت ســیزدهم 
تنها دولتی اســت که پس از چند مــاه از آغاز فعالیت اش 
مدیران ارشــد و وزرای خود را مورد ارزیابی کمی و کیفی 
قرار داده است، اظهار داشت: تنها دولتی هستیم که دارای 
برنامه مدون، دقیق و تحولی است. این برنامه مسائل کشور 

را شناخته و راه حل مشکالت را ارائه می دهد.
رئیســی در جریان ســفر به همدان در دیدار با جمعی از 
خانواده های شهدای این استان بر ضرورت توجه به خانواده 
شهدا و ایثارگران تاکید کرد و اظهار داشت: همیشه حضور 
در کنار خانواده شهدا را از توفیقات و سعادت زندگی خودم 
می دانم. رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت تبیین زندگی و 
ویژگی های شهدا برای نسل جوان و نوجوان کشور، افزود: 
شهدا نماد حق طلبی، تدین، تعهد و عشق به میهن بودند، 
دســتگاه فرهنگی و رسانه ای کشور باید بیش از گذشته به 

معرفی این الگوها در کشور اهتمام داشته باشد.
سید ابراهیم رئیسی عصر پنج شنبه در جلسه شورای اداری 
اســتان همدان و در جمع مسئوالن این استان حضور پیدا 
کرد و در این جلسه مســئولیت پذیری را امری مهم برای 
دولتمردان دانست و گفت: هشت هزار شهید استان همدان 
مسئولیت جدی برای همه مدیران این استان ایجاد می کند 

که شرایط را آنچنان که شایسته مردم است،  رقم بزنند.
رئیس جمهور بــا بیان اینکه در نظام اســالمی باید همه 
اجزا بر مدار عدالت حرکت کننــد، تصریح کرد: قانون در 
مجلس باید عادالنه تصویب شود، در قوه مجریه به صورت 
عادالنه اجرا شــود و در داوری و قضــاوت باید امر دعاوی 

مردم عادالنه قضاوت شود.
رئیس جمهور ۱۷ ســال عقب ماندگی در حل مســئله آب 
اســتان همدان را ناشــی از بی انگیزگی و نبود اراده جدی 
برخی مدیران در دوره های گذشــته عنــوان کرد و گفت: 
خوشبختانه با تالش های صورت گرفته در مدت یکساله به 
اندازه ۱۵ ســال کار شده و در این سفر از آقای استاندار و 
مســئولین مربوطه خواسته ام که ظرف مدت ۲ ماه مشکل 

آب مردم این استان را سامان دهند.
رئیسی شامگاه پنجشــنبه در پایان سی امین سفر استانی 
دولت مردمی که به مقصد اســتان همدان انجام شــد، در 
نشستی با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره برنامه دولت 
برای رفع مشکل آبرسانی به همدان گفت: از اولین روزهای 
آغاز به کار دولت مردمی پیگیر رفع مشکل آب همدان بودم 
و یکی از اولویت های کاری اســتاندار همدان را نیز تسریع 
در اجرای طرح آبرســانی از سد تالوار تعیین کردم. رئیس 
جمهور با بیان اینکه متاســفانه تکمیل این طرح نزدیک به 
۱۷ سال معطل مانده است، افزود: در ماه های اخیر به اندازه 
چندین سال کار شده و عقب ماندگی های این طرح جبران 
شــده است و بر اساس بررسی های انجام شده قرار شد این 

طرح نهایتا تا ۲ ماه آینده تکمیل و به بهره برداری برسد.
رئیس جمهــور ادامه داد: عالوه بر مدیریــت منابع آب و 
اصالح الگوی کشــت، پرداخت تســهیالت به کشاورزان و 
تضمین خرید محصول در قالب کشاورزی قراردادی نیز از 
جمله اقدامات موثری اســت که به رونق یافتن و به صرفه 
شدن اقتصاد روستا و اقتصاد کشاورزی کمک خواهد کرد.

رئیسی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره برنامه های دولت 
برای رفع مشکل گرانی مسکن در همدان گفت: متاسفانه در 
سال های گذشته نسبت به تامین واحدهای مسکونی کافی 
در کشور که حدود ۱ میلیون واحد در سال است، کم کاری 
شــده و دولت مردمی در حالــی کار خود را آغاز کرد که با 

انباشت کمبود در حوزه مسکن مواجه بودیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی 
در طول دولت ســیزدهم، وعــده این دولت، نیاز کشــور 
و تکلیف و مصوبه قانونی اســت، افزود: در اســتان همدان 
کمبودهایی در زمینه تامین زمین کافی برای اجرای نهضت 
ملی مسکن وجود داشت که با تالش های استاندار و وزیر راه 
و شهرسازی این کمبودها رفع شده و همدان از رتبه آخر در 

تامین زمین به رتبه پنجم ارتقا یافته است.
رئیس جمهــور در ادامه با بیان اینکه در این ســفر ۱۷۹ 
طرح برای تســریع در تکمیل طرح هــای نیمه تمام و نیز 
آبادانی اســتان همدان به تصویب رســیده اســت، اظهار 
داشت: با بررسی های و اولویت سنجی های انجام شده، ۳۵ 
طــرح در بخش زیربنایی، ۳ طــرح در بخش خاک، آب و 
کشــاورزی، ۲۵ طرح در حوزه درمان و بهداشت، ۷۵ طرح 
در عرصه های فرهنگی، گردشگری و ورزشی، ۳۳ طرح در 
حوزه اشتغال آفرینی و ۲ طرح در حوزه صنعت و معدن در 

این سفر به تصویب رسیده است.

جانشــین فرمانده نیروی زمینــی ارتش با بیان اینکه گلوله هــای توپخانه ما به 
مهمات هوشــمند تبدیل شده اند؛ گفت: همه موشــک های ضد زره هوانیروز و 

یگان های محترک هجومی و واکنش سریع ما قابلیت نقطه زنی دارند.
امیر ســرتیپ نوذر نعمتی جانشــین فرمانده نیروی زمینی ارتش در گفت  وگو با 
فارس، با اشــاره به دســتاوردهای نیروی زمینی ارتش در حــوزه توپخانه اظهار 
داشت: فرمانده نیروی زمینی ارتش سه طرح لبیک را خدمت مقام معظم رهبری 
ارائه کرد. نخســتین طرح، »لبیک ۱« نام داشت که بازطراحی ساختار و سازمان 

با توجه به نیاز عملیاتی روز بود.
وی با اشــاره به طرح دوم با عنوان »لبیــک ۲«، ادامه داد: طرح »لبیک ۲« نیز 
تجهیز ســاختار جدید بود که بر پایه چهار مولفه هوشــمندبودن، دورزن بودن، 
نقطه زن بودن و قابلیت شبکه شــدن تعریف شده است. این طرح به محضر مقام 
معظم رهبری ارائه و جلسات مختلف کارشناسی آن در ستاد کل نیروهای مسلح 

برگزار شد.
امیر ســرتیپ نعمتی گفت: نیروی زمینی ارتــش در حال حاضر در حال اجرای 
طرح لبیک ۲ اســت که عبارت است از تجهیز نیروی زمینی ارتش به تسلیحاتی 

با ویژگی هایی که گفته شــد و طبیعی است در حوزه های مختلف تجهیزاتی به 
ویژه توپخانه که وظیفه پشتیبانی آتش را در ماموریت رزم زمینی را برعهده دارد، 

باید این کار را به عنوان شروع روند انجام بدهیم.
وی با اشــاره به ســامانه دیجیتال توپخانه نیروی زمینی ارتش خاطرنشان کرد: 
اکنون ســامانه هدایت آتش که به طور ویژه بــرای نیروی زمینی ارتش طراحی 
شــده، در یگان ها وجود دارد. این ســامانه در کمترین زمان ممکن با دیده بانی 
پهپادهــا و دیده بانی زمینی نقطه مدنظر را تعیین کرده و به توپخانه برای تعیین 
ســمت و برد مختصات مورد نیاز را ارائــه می کند. این دو کار باید برای نقطه زن 

شدن توپخانه ها انجام می شد.
وی درباره نقطه زن شدن تجهیزات مورد استفاده هوانیروز و موشک های ضد زره 

بیان داشــت: ما در همه یگان های خود از موشــک های قدیمی عبور کرده ایم و 
همه موشــک های ضد زره هوانیروز، یگان های محترک هجومی و واکنش سریع 
مورد استفاده قرار می گیرد، هم برد آن ها از ۳ به ۸ تا ۱6 کیلومترافزایش داشته 

و هم اینکه به قابلیت نقطه زنی مجهز شده اند.
جانشــین فرمانده نیروی زمینی ارتش درباره ارتقای گروه های راکت انداز نیروی 
زمینی ارتش تصریح کرد: گروه های راکت انداز به گروه موشــکی تبدیل شــده و 
موشــک های نقطه زن در بُرد مــورد نیاز عملیاتی ما در اختیــار قرار دارد. همه 
مراحل ارزیابی آن به پایان رســیده و به طــور عملیاتی در اختیار نیروی زمینی 

قرار دارد. 
جانشــین فرمانده نیروی زمینی ارتش درباره مهمات هوشمند مورد استفاده در 
نیروی زمینی ارتش اظهار داشــت: هنگامی که درباره نقطه زنی صحبت می شود 
یعنی مهمات تغییر یافته که می توانیم در توپخانه به صورت هوشمند و نقطه زن 
عمل کنیــم. گلوله های توپخانه ما به مهمات هوشــمند تبدیل شــده اند و در 
ســایر حوزه ها هــم باید در گلوله و مهمات باید تغییــرات صورت بگیرد هم در 

جنگ افزاری که آن را شلیک می کند. 
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گزارش
گزارش سفر رئیس جمهور به پایتخت تاریخ و تمدن ایران 

از رونمایی دو دستاورد دفاعی تا تصویب ۱۷۹ طرح برای آبادانی همدان

آگهی مفقودی
آقــای یوســف اربابی نــام پدر علیرضــا به شــماره ملــی 2020909200 مالک 
خودروی ســواری سیســتم پژو پارس تیپ PARS XU7P مدل 1401 رنگ ســفید 
  NAANA15EXNH449362 125 و شــماره شاســیK0014524 به شــماره موتور
به شــماره پالک 59-144 ص 83  بعلت فقدان اســناد فروش )ســند مالکیت برگ 
سبز( تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه احدی 
ادعایــی درخصوص خود روی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ســاری 
واقع درکیلومتر5 جاده ســاری به نکا جنب شــرکت شــمالیت مراجعه نمایند. بدیهی 

است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد 
************************************************************

) بــرگ ســبز  ( ســواری کویک هاچ بــک -  بنــام فریبا گراوند - پــالک 936 ی 
شاســی  شــماره   M159196009 موتــور  شــماره    1400 مــدل   14 ایــران   91
NAPX212AAM1044098  مفقــود گردیــده واز درجــه اعتبار ســاقط می باشــد. 

بروجرد 
************************************************************

برگ سبز)شناســنامه (ســند کمپانی)فاکتور فــروش(،کارت، ،پــالک، بیمه نامه 
موتور ســیکلت کبیر موتور کازرون سیستم تیز کار تیپ CDI125 مدل 1388برنگ 
آبی بشــماره موتور NCV2009104093 شماره شاسی NCV *** 125C8809786 و 
شــماره پالک ایران 835-    37532به نــام علی عبد الهی مفقود گردیده و از درجه 

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

گواهینامــه پایــان تحصیــالت اینجانب عبدالرضــا داوری فرزند علی به شــماره 
شناسنامه 591صادره از حوزه 2شیراز در دوره کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی 
صادره از واحد دانشــگاهی قشم با شماره  217/528/611وتاریخ1383/02/10 
مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشــد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک 
را به دانشــگاه آزاد اسالمی  واحد قشم به نشانی جزیره قشم دانشگاه آزاد اسالمی 

قشم ارسال نماید.
تاریخ چاپ نوبــت اول 1401/05/08- تاریخ چاپ نوبت دوم 1401/05/20 

- تاریخ چاپ نوبت سوم 1401/06/05
************************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی ماشــین لکسوس سواری به شــماره پالک ایران61-
 2GRJ390316 شــماره موتور JTJBK11A5B2435097 656د64 شــماره شاسی

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

ســند مالکیت و برگ سبز خودرو ســواری پژو 206SD-TU5 مدل 1395 رنگ 
 NAAP41FEXGJ785023 163 شماره شاســیB0285066 ســفید شــماره موتور
شماره پالک ایران62-637ط68 به نام منیره کهن سال کلکناری مفقود گردیده و از 

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

پروانه نظام مهندســی ســید جابر جعفریان فرزند میررمضان شــماره شناسنامه 
1448 صادره از بابل به شــماره عضویــت 035859-0-3-12 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است./نوبت اول ساری
************************************************************

این جانب بهنام احدزاده حور مالک سواری پیکان به شماره موتور 81530307 
شماره شاسی 11158128800 به علت فقدان اسناد فروش خودرو تقاضای صدور 
رونوشــت المثنی اســناد مذکور را نموده ام چنانچه هرکس ادعایی درمورد خودروی 
مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع 

در کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران – کرج ؛ شــهرک پیکان شــهر ســاختمان سمند 
طبقه اول  مراجعه نماید.بدیهی اســت پس از  انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. ساری
************************************************************

 BM15L*G081898 برگ ســبز ســواری برلیانس مدل 1397 شــماره موتــور
شــماره شاسی NAPH220AAJ1003765  شــماره پالک ایران10-771ی62 رنگ 

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

برگ ســبز و ســند کمپانی خودرو ســواری پژو 206 مــدل 1382 رنگ نقره ای 
متالیک شــماره موتور 10FSJ54469973 شماره شاســی 82634561 شماره پالک 

ایران62-727د49 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
************************************************************

آگهی قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
سند رسمی 

نظــر به دســتور مواد 1و3 قانــون تعیین تکلیف وضعیــت اراضی و 
ســاختمان های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای 
شــماره 140160310013006527 مــورخ 1401/04/20  هیــات 
قانــون تعییــن تکلیف موضوع مــاده یک قانون مذکور مســتقر در واحد 
ثبتی چمســتان مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض  متقاضی 
آقای/ خانم مهدی صفائی فرزند محمدحســین  نسبت به ششدانگ   یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 189.75 مترمربع  به شماره پالک 
92  فرعــی از 8 اصلــی واقع در قریه همصفا  بخش 2 خریداری شــده 
از آقای/ خانم عارف مهدوی مالک رســمی محرز گردیده اســت. ، لذا به 
موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شهرها منتشر 
و در روســتاها ،  رأی هیــأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشــند از تاریخ انتشار اولین آگهی و 
در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 مــاه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معتــرض باید ظرف 
یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض مبــادرت به تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومــی محل نمایــد و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت 
محــل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعــی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلــت قانونی واصل 
نگــردد یــا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 
ســندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت .   تاریخ انتشــار 

نوبت اول 1401/05/08 نوبت دوم 1401/05/22
شناسه آگهی: 1356662 
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روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

 قابلیت نقطه زنی موشک های ضد زره 
و هوشمندشدن گلوله های توپخانه ارتش


