
شهرستانwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz|       یکشنبه|13 شهریور 1401|شماره 5948|

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آئین معماری آرشیدا درتاریخ 1401/06/09 
به شماره ثبت 601202 به شناسه ملی 14011467058 ثبت و امضا ذیل دفاتر 
آگهی می گردد.  زیر جهت اطالع عموم  به شرح  آن  تکمیل گردیده که خالصه 
موضوع فعالیت: طراحی، مهندسی، خرید، اجرا غرفه نمایشگاهی و ساختمانی، 
طراحی داخلی و ابنیه، امکان سنجی، محاسبات فنی و مهندسی، خرید و فروش، 
واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز، ترخیص کاال از گمرکات داخلی و خارجی 
حواله جات،  ضمانت نامه ها،  اسنادی،  اعتبار  حساب،  گشایش  المللی،  بین  و 
و  وام  اخذ  مجاز،  اعتباری  و  مالی  بانک ها موسسات  نزد  ریفایناس،  و  فایناس 
تسهیالت ارزی و ریالی از بانک ها موسسات مالی و اعتباری، انتقال تکنولوژی از 
خارج به داخل کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط.

تهران،  استان  اصلی:  مرکز  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از  فعالیت:  مدت 
شهید  کوچه  جنوبی،  آباد  نظام  تهران،  شهر  مرکزی،  بخش  تهران،  شهرستان 
شرقی،  واحد   ،1 طبقه   ،55 پالک  دوستان،  بن بست  عاشقباه،  داود  محمد 
کدپستی 1617613153 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مهوش تمیزی به شماره 
ملی 3960201052 دارنده 10,000 ریال سهم الشرکه خانم حنانه باقری به شماره 
ملی 3961906750 دارنده 990,000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم 
مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به   3960201052 ملی  شماره  به  تمیزی  مهوش 
به سمت   3961906750 ملی  به شماره  باقری  حنانه  خانم  نامحدود  مدت  به 
مدت  به  مدیره  هیئت  اصلی  عضو  سمت  به  و  نامحدود  مدت  به  مدیرعامل 
از  اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت  نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه 
نامه های  کلیه  و همچنین  اسالمی  عقود  قراردادها،  بروات،  قبیل چک، سفته، 
عادی و اداری باامضاء مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار سیاست روز جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 

و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1375496(

آگهی مفقودی
ســند مالکیت )برگ سبز( خودروی وانت سیستم نیسان تیپ 2400 به رنگ آبی- 
روغنــی مــدل 1380 به شــماره موتور 00164537 و شــماره شاســی 00C64760   به 
شماره پالک 69-137 ن 21 متعلق به عاشور محمد حاجی لی دوجی  نام پدر صفر محمد  

به شماره ملی 5319674015 مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد.گنبد
*************************************************************

اینجانــب عاشــور محمــد حاجــی لــی دوجــی  نــام پــدر صفرمحمــد به شــماره ملی 
5319674015 مالک خودروی ســواری سیســتم رنو تیــپ TONDAR90K4M مدل 
1391 به رنگ ســفید شیری - روغنی شــماره موتور 8200871592W112456 و شماره 
شاســی NAALSRALDCA209753  شماره پالک 69-695 ن 41 بعلت فقدان اسناد 
)ســند مالکیت برگ سبز( تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده است. 
لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه 
ایی ســاری واقع درکیلومتر6 جاده ســاری به نکا جنب شــرکت شــمالیت مراجعه نمایند. 

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

آقای رســول عیدی نام پدر حســین به شــماره ملی 4860241754 مالک خودروی 
سواری سیســتم پژو تیپ 405GLX مدل 1379 رنگ زیتونی-متالیک به شماره موتور 
225279094430 و شــماره شاســی 79311506 به شــماره پــالک 69-635 ن 81  
بعلت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور 
را نموده اســت. 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 شرکت شمالیت 
مراجعه نمایند. بدیهی اســت پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شــد. 

گنبد
*************************************************************

ســند ســواری پــژو پــارس مــدل 90 رنــگ ســفید -روغنــی بــا شــماره موتــور 
پــالک  شــماره  بــه   NAANOICA9BK499287 شاســی  شــماره   12490062879

53د584-75 مفقود شده و هیچگونه اعتباری ندارد کرمان
*************************************************************

اصــل کارت هوشــمند بــه مینــی بــوس بنــز مــدل 1360 به  شــماره هوشــمند 
2372614وشــماره پالک انتظامی 68_718 ع 32 به شماره موتور 0057366 و شماره 
شاسی 407217بنام رحمن کهریزی فرزند سعید به شماره ملی 3820517571 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. سنندج
*************************************************************

 PARS-TU5 بــرگ سبز)ســند مالکیــت( خــودرو ســواری سیســتم پــژو تیــپ
مــدل1401 برنــگ مشــکی-متالیک بشــماره موتــور 139B0290537 شــماره شاســی  
NAAN11FE9NH206138 و شــماره پــالک ایران 93-   663ل95 به نام امیر حســن 

مخروطی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
*************************************************************

 PARS-TU5 بــرگ سبز)ســند مالکیــت( خــودرو ســواری سیســتم پــژو تیــپ
مــدل1401 برنگ خاکســتری-متالیک بشــماره موتور 139B0285286 شــماره شاســی       
NAANHFE5NK192872 و  شــماره پالک ایران 75-   277د87 به نام حمید حســین 

پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
*************************************************************

گواهی پایان تحصیالت رشته زیست شناسی سلولی مولوکولی به نام ریحانه سلیمی 
کدملــی 1150008733 فرزند محمدتقی صــادره از اصفهان تاریخ تولد 1368/2/30 
از دانشــگاه آزاد اســالمی واحدتنکابن ولی آباد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

است./نوبت دوم ساری
*************************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی ســواری پژو هاچ بک 207I-AT مدل 1397 رنگ مشکی 
متالیک شــماره موتور 177B0030681 شماره شاســی NAAR13FE6JJ657950 شماره 
پالک ایران20-287ط91 به نام میثم ســالمی قلعه جوقی مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد. ساری
*************************************************************

شناسنامه موتور سیکلت رنگ قرمز مدل 1387 شماره پالک 779-36393 شماره 
موتور 281204094 به نام حســن ایزانلو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 

ساری
*************************************************************

برگ سبز و سند کمپانی سواری سایپا 131SE مدل 1393 رنگ سفید روغنی شماره 
موتور 4979780 شــماره شاســی NAS411100E1335955 شــماره پــالک ایران82-

768ط92 به نام رضا اولیائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*************************************************************

آگهی مزایده 
در اجــرای ماده 114 و 138 قانون اجرای مدنی شــعبه ســوم شــورا برابر پرونده 

کالسه 0000271 و 0000163 اجرای احکام 
مورد مزایده : یکباب منزل مسکونی شش دانگ به شماره پالک ثبتی 919 فرعی از 
اصلی 115 واقع در روســتای آغدام ک بن بست شــهید گلزار روبه روی مسکن مهر فاز 
دوم بنام خانم اعظم پرتوی فرزند شــاه محمد با مشخصات شناژ قائم با عرصه 303/37 
مترمربع و زیر بنایی کل 156 مترمربع و قدمت ساخت بیش از 12 سال دارای امتیازات 

آب وبرق و گاز و تلفن می باشد.
بر حســب نظریه کارشناس ارزش ملک به مبلغ 1/300/000/000 تومان ارزیابی 
گردیده و روز چهارشنبه 1401/6/23 از ساعت 10 الی 11 از طریق مزایده ملک فوق 
در شــعبه ســوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف دادگســتری پارس آباد بفروش 
خواهد رفت و مزایده از مبلغ فوق شروع و ملک متعلق به کسی است که باالترین قیمت 
را قبــول کرده باشــد برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس بعنوان ســپرده به 
قســمت اجرا تســلیم نماید و جهت پرداخت بقیه آن حداکثر یک ماه مهلت داده خواهد 
شــد در صورتی که برنده مزایده پس از ســپردن ده درصد بها ملک و بقیه آن را ظرف 
مدت یکماه نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد 
طالبین جهت کسب اطالع بیشتر و بازدید از خودرو مذکور پنج روز قبل از شروع مزایده 
بــه آدرس اعالمی مراجعه در صورت تمایل می توانند در وقت مقرر در جلســه شــرکت 

نمایند کلیه هزینه های اجرای بعهده محکوم علیه خواهد بود. م الف/9819
مدیر شــعبه ســوم اجرای احکام مدنی شــورای حل اختالف دادگســتری شهرستان 
پارس آباد - سهید کهندل

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ابراهیم صالحی عیســی با ارائه استشهادیه شماره 27926 تنظیمی دفترخانه 
105 آمل طی درخواســت شــماره 1401/22018-1401/6/7 تقاضای صدور ســند 
مالکیــت المثنــی 840706 پالک شــماره 3526 فرعــی از 52 اصلی واقــع در بخش 9 
ثبت آمل ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت که دراجرای ماده 
120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر ایــن آگهی در یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را به همراه 
اصل ســند مالکیت یا ســند معامله بــه اداره ثبت محل ارایه و رســید دریافت نمایند . 
چنانچــه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود./
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل-فیض اله ذبیحی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای عباسعلی عباسی با ارائه استشــهادیه شماره 34066 تنظیمی دفترخانه 186 
آمل طی درخواســت شــماره 1401/21703-1401/6/6 تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی 803056 شــش دانگ پالک شــماره 7195 فرعی از 13 اصلی واقع در بخش 3 
ثبت آمل ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت که دراجرای ماده 
120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر ایــن آگهی در یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را به همراه 
اصل ســند مالکیت یا ســند معامله بــه اداره ثبت محل ارایه و رســید دریافت نمایند . 
چنانچــه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود./
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل-فیض اله ذبیحی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه  شهرستان ساری منطقه سه

برابر رأی شــماره 140160310457001458 مورخ 1401/05/26 
که در هیــأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه ســه ســاری تصرفات 
مالکانه آقای رســول حمیدی فرزند عین اله به شــماره ملی 2092172786 
به شماره پرونده 493-1400 نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مســاحت 16.19 ) نود و نه متر و نــوزده( مترمربع ) جهت تجمیع 
بــا پالک 1953 فرعــی از 142 اصلی( قســمتی از پالک شــماره 142 اصلی 
واقــع در بخش 3  ثبت ســاری خریداری مع الواســطه از مالک رســمی محرز 
گردیده اســت،  لذا به منظور  اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شــود ؛ در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی 
تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبت 

اول1401/06/13 نوبت دوم 1401/06/27 ./1374903
فریبرز یوســفیان حمیدی-رییس اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان 
ساری منطقه 3

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند 
رسمی حوزه  شهرستان ساری منطقه سه

برابر رأی شماره 140160310457001466 مورخ 1401/05/27 
کــه در هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه سه ســاری تصرفات 
مالکانه خانم خاتون وفائی ورمزآبادی به شــماره کدملی 5789857681 به 
شــماره پرونده 45-1401 نســبت به شــش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مســاحت 496.75 ) جهارصدو نود و شــش متــر و هفتاد و پنج( 
مترمربع قســمتی از پالک شــماره 30 اصلی واقع در بخش 29  ثبت ساری 
خریداری مع الواســطه از مالک رســمی محرز گردیده اســت،  لذا به منظور  
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود ؛ در صورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض دادخواســت خود را بــه مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت 
در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول1401/06/13 نوبت 

دوم 1401/06/27 ./1374908
فریبرز یوســفیان حمیدی-رییس اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان 
ساری منطقه 3

اگهــی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمان های فاقد 
سند رسمی برابر ماده3 وماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف  

برابررای شــماره 140060312001003268  هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقردرواحد ثبتی  تصرفات 
مالکانــه وبالمعــارض کالســه 1400114412001000976 تقاضای خانــم زهرا ریاحی 
بــه شــماره شناســنامه 927 وکدملــی 2121374817 صــادره ازگــرگان فرزند جعفر 
درششــدانگ    یک قطعه زمین که دران احداث بنا شــده اســت به مســاحت 326/59 
مترمربــع ازپــالک 126 اصلی واقــع  گلند بخش دوحــوزه ثبت گرگان  طبــق رای صادره 
حکایت ازانتقال ازمالک رســمی اقای نوروز قیاصی بــه متقاضی دارد. لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزاگهی میشــود.ازاین رو اشخاصی که  نسبت 
به صدورســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند  میتوانند ازتاریخ انتشار اولین 
اگهــی بمــدت دوماه اعتــراض خودرا با ذکر شــماره پرونــده به این اداره تســلیم وپس 
ازاخذرســیدظرف مدت یکماه ازتاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را 

به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید
تاریخ انتشارنویت اول 6/13 / /1401 
تاریخ انتشارنوبت دوم :6/29  /1401  

علی برقی رییس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک  گرگان

 آگهی فقدان ســند مالکیت پالک 427 فرعی از ســنگ 72 اصلی واقع در وادان جز حوزه 
ثبتی دماوند

ناصر مرزبانی اصالتا با اعالم مفقود شــدن ســند مالکیت ملک مورد آگهی با تســلیم 
استشــهادیه گواهی امضاء شده ذیل شــماره یکتا  1120140102154023001119 
مورخ1401/06/01ورمز تصدیق 363365 و 533547 و درخواســت شــماره 8226 
مورخ 1401/06/01درخواست صدور سند مالکیت المثنی سند مالکیت ملک مذکور را 
نموده که مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد1- 
نــام و نام خانوادگی : ناصر مرزبانی 2- شــماره پالک 427 فرعی از ســنگ 72 وادان جز 
حوزه ثبتی دماوند 3- علت گم شــدن: جابه جایی - ســند مالکیت ششدانگ یکبابخانه و 
باغچه به مســاحت 492/80 متر مربع به پالک مذکوربه شماره چاپی 395972 ذیل ثبت 
صفحه 185 دفتر 168 به نام ناصر مرزبانی ثبت و سند آن صادر و تسلیم گردیده است. 
لذا باتوجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست صدور سند مالکیت 
المثني آن مراتب اعالم تاهرکس نســبت به ملک موردآگهی معامله کرده که در قســمت 
چهارم این آگهی ذکر نشــده یا مدعی وجود آن نزد خود می باشــد ظرف مدت ده روز پس 
از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض اصل ســندمالکیت با سند معامله تسلیم 
نمایدو اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرســد و یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت 
یا ســند معامله ارائه نشود اداره ثبت اسناد وامالک المثنی سند مالکیت را طبق مقررات 

صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد.7457
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای عباســعلی عباسی با ارائه استشهادیه شــماره 34067 تنظیمی دفترخانه 186 
آمل طی درخواســت شــماره 1401/21704-1401/6/6 تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی 803055 شــش دانگ پالک شــماره 7194 فرعی از 13 اصلی واقع در بخش 3 
ثبت آمل ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت که دراجرای ماده 
120اصالحــی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر این آگهــی در یک نوبت در روزنامه 

کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد 
خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را به همراه 
اصــل ســند مالکیت یا ســند معامله به اداره ثبــت محل ارایه و رســید دریافت نمایند . 
چنانچــه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود./
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل-فیض اله ذبیحی

آگهی مزایده
اداره تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران به قائم مقامی از شرکت ورشکسته 
داده نگار آمل در نظر دارد نســبت به فروش اموال شرکت ورشکسته مذکور را از طریق 
مزایده و با شــرایط ذیل در تاریخ 1401/06/28 روز دوشــنبه ساعت 10 صبح در محل 
اداره تصفیه امور ورشکســتگی به نشــانی ساری ، خیابان مازیار ، نبش خیابان امیرکبیر ، 

ساختمان شماره دو دادگستری ، طبقه اول ، واحد یک اقدام نماید.
الف: مشــخصات امــوال: 1( یک عدد میز کنفرانس 6 نفــره از جنس MDF به رنگ 
چوب 2( تعداد 5 عدد صندلی اداری - کنفرانسی 3( تعداد یک عدد میز اداری مدیریتی 
ســت میــز کنفرانس 4( تعــداد دو عدد میز اداری کارشناســی 5( تعداد 2 عدد قفســه 
کمدزونکن کالســور مجاور میز اداری کارشناسی 6( تعداد سه عدد صندلی اداری گردان 
7( تعــداد یک دســتگاه رایانه شــخصی به همــراه مانیتور فلت 18 اینــچ و پرینتر HP و 
اسکنر A4 8( تعداد یک دستگاه فکس دست دوم 9( تعداد یک دستگاه لپ تاپ دست دو 

LG لنوو 10( یک دستگاه یخچال 6 فوت
ب: شــرایط شــرکت در مزایده: 1( فروش نقدی است و قیمت پایه مزایده اموال و 
تجهیــزات مبلغ 331،500،000 ریال برآورد گردیده اســت و هزینه مربوط به جابه جایی 
لوازم مذکور به عهده خریدار اســت. 2( پیشــنهاددهندگان باید قبــالً 10% قیمت پایه 
مزایــده را نقــداً بــه حســاب جــاری شــماره 0112245358007 به نــام اداره تصفیه 
امور ورشکســتگی ســاری نزد بانک ملی ایران واریز و ضمیمه پیشــنهاد خود نمایند. 3( 
پیشــنهادات باید در پاکت الک و مهر شــده و با ذکر جمله مربوط به مزایده اموال شرکت 
ورشکســته داده نگار آمل مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا 
ســاعت 10 صبح روز دو شنبه مورخه 1401/06/28 به اداره تصفیه امور ورشکستگی 
به نشــانی ســاری ، خیابان مازیار ، نبش خیابان امیرکبیر ، ساختمان شماره دو دادگستری 
، طبقه اول ، واحد یک تســلیم نمایند. 4( پیشنهادات در ساعت 10 صبح همان روز باز و 
قرائت خواهد شــد و در همان جلسه مزایده حضوری به عمل خواهد آمد و برنده مزایده 
کســی اســت که باالترین قیمت را پیشــنهاد نمایــد. اداره تصفیه در رد یــا قبول یک یا 
کلیه پیشــنهادات مختار است و به پیشــنهادات مبهم - مشروط - فاقد سپرده و برخالف 
شــرایط این اگهی ترتیب اثر داده نخواهد شــد )بدیهی اســت تحویل مورد مزایده پس 
از پرداخــت 100% قیمت پیشــنهادی خواهد بود( 5( چنانچه پرداخــت بهاء انجام نگیرد 
مزایده باطل و عالوه بر جبران خسارت وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد 
مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام خواهد شد و وجه سپرده به نفع هیأت بستانکاران و 
ورشکسته ضبط می گردد. 6( جهت بازدید از اموال مذکور یک هفته قبل از تاریخ مزایده 

با شماره 01133323459 تماس حاصل نمائید.
تاریخ چاپ : یک شنبه  1401/06/13 روزنامه سیاست روز

امین فالح
معاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان 
مازندران

رقابت هنرآموزان فنی و حرفه ای 
اسالمشهر در المپیاد ملی مهارت   

اسالمشــهر -بهاره عشقی صابر /رییس مرکز ۱۵ فنی و حرفه 
ای اسالمشهر، گفت: مرحله شهرستانی بیستمین دوره مسابقات 
المپیاد ملی مهارت با رقابت ۱۹۲ هنر آموزتوســط مراکز فنی 
وحرفه ای، درشهرستان اسالمشهر برگزار شد. مستانه خلیل 
پور رئیس مرکز ۱۵فنی و حرفه ای شهرســتان اسالمشــهر 
اظهارکرد: مرحله شهرستانی بیستمین دوره مسابقات المپیاد 
ملی مهارت با رقابت هنرجویان وحرفه آموزان مراکز فنی وحرفه 
ای، درشهرستان اسالمشهر برگزار شد. خلیل پورافزود: دراین 
مرحله از مســابقات ۱۹۲ نفر شــرکت کننده درصد حرفه در 
شهرستان اسالمشهربصورت آزمونهای تئوری و عملی بایکدیگر 
به رقابت پرداختند که پس از اعالم رسمی نتایج نفرات برگزیده 
برای راهیابی به مراحل اســتانی و کشــوری انتخاب و معرفی 
خواهند شــد. وی با بیان اینکه شرکت کنندگان در این دوره 
در رده ســنی۱۲ تا ۲۱ ســال بودند، بیان کرد: در این دوره از 
رقابتها بیشترین شرکت کنندگان در حرفه فناوری مد)خیاطی(، 
آرایشگری مردانه، طراحی صفحات وب و فناوری اتومبیل هستند 
که در مهرماه سالجاری نفرات برگزیده در مرحله استانی به رقابت 

می پردازند. 

 مسابقه بین المللی »شمشیربازی اسلحه 
سابر انفرادی مردان« در ورزشگاه نصر     

معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان از برگزاری مسابقه بین المللی »شمشیربازی 
اسلحه ســابر انفرادی مردان« خبر داد. احسان بعیدی با اعالم 
این خبر گفت: به بهانه گرامیداشت زنده یاد روزبه سرهنگ پور 
شمشیرباز قهرمان ملی و بین اللملی کشور که چندسال پیش 
در اثر ســانحه تصادف رانندگی دار فانی را وداع گفت، مسابقه 
بین المللی »شمشیربازی اسلحه سابر انفرادی مردان« برگزار 

می شود.

گازرسانی به پنج روستا در سطح استان 
اصفهان محقق شد 

در پی بیست و پنجمین سفر رئیس جمهور و هئیت دولت به 
استان اصفهان در تاریخ ۲4خرداد ماه سالجاری گازرسانی به ۱8 
روستا در شش شهرستان سطح استان تصویب گردید که در 
حال حاضر گازرسانی به پنج روستا محقق و مابقی در حال انجام 
است. ابوالقاسم عسکری مدیرعامل این شرکت در این خصوص 
بیان داشت: گاز روستاهای هیود، گل آباد، و خان سنجد از توابع 
شهرستان نایین و دو روستای گل انجیره و لشکر کوه از توابع 
شهرســتان اردستان به صورت صد در صدی محقق و به بهره 
برداری رسیده است.وی، با اشاره به اینکه،عملیات گازرسانی به 
هفت روستای اسالم آباد، زرد فهره، مزرعه سیب، راچه، کرچان 
و سکان از توابع شهرســتان فریدونشهر با پیشرفت فیزیکی  
60 درصدی و دو روســتای ابراهیم آبــاد و جعفرآباد از توابع 
خوروبیابانک با پیشرفت فیزیکی ۱0 درصدی در حال انجام است 
گفت: سه روستای گلچی، مزرعه نو و باغ گل از توابع شهرستان 
اصفهان و روستای اسدآباد باال از توابع کاشان نیز پیمانکار مربوطه 

انتخاب ودر مرحله آغازعملیات اجرایی می باشد.

اخبار گزارش

یزد؛علی فاتحی نیا مدیرکل دامپزشکی یزد در نشست خبری 
با اصحاب رسانه یزد با تبریک هفته دولت در رابطه با اقدامات 

انجام شده مجموعه دامپزشکی در یک سال اخیر گفت :
رسالت اصلی مجموعه دامپزشکی کنترل ، پیشگیری و مبارزه 
با بیماری های دامی >واگیردار دامی و مشــترک بین انسان 
ودام <اســت. در بخــش دیگر نیز نظارت های بهداشــتی بر 
فرآورده های خام دامی از مزرعه تا ســفره اســت تا بتوان به 
بهترین شــکل ممکن امنیت غذایی را برای مردم فراهم کرد 
چراکه یکی از متولیان امنیت غذایی جامعه سازمان دامپزشکی 

است.
فاتحی نیا اظهار کرد:سالمت دام ،سالمت محصوالت پروتئینی 
و در نهایت ســالمت انســان هدف اصلی مجموعه دامپزشکی 

است .
وی ادامه داد در حوزه ی کنترل پیشــگیری و مبارزه، عملکرد 
مجموعه قابل توجــه بوده و اکیپ های ســتادی با همکاری 
بخــش خصوصی توانســتیم پوشــش واکسیناســیون قابل 

قبولی داشــته باشــیم. فاتحی نیا گفت :از آنجاییکه در حوزه 
پیشگیری  واکسیناسیون حرف اول را میزند در بحث پوشش 
واکسیناسیون ســازمان مرکزی دامپزشکی خوب عمل کرده 
اســت و با اجرای حجم واکسیناسیون توانستیم ایمنی نسبی 
داشته باشــیم همچنین خوشبختانه در ســال جاری تاکنون 
بحران خاصی در خصوص بیماری های دامی نداشــتیم و همه 

چیز کنترل شده پیش رفته است .
 وی 4۵ هــزار و ۲83 مــورد واکسیناســیون تــب مالت دام 
ســنگین،۱0۲ هزار و۲88 مورد واکسیناسیون تب مالت بره و 
بزغالــه،  ۱۱3 هزار و 4۱۵ مورد واکسیناســیون آبله بز، 3۲3 
هزار و 46۱ مورد واکسیناســیون آبله گوســفندی، 70 هزار و 
73۲ مورد واکسیناســیون آگاالکسی، 3۹4 هزار و 480 مورد 
واکسیناســیون تب برفکی دام سبک، ۱4۱ هزار و ۱4۱ مورد 
تب برفکی واکسیناسیون دام سنگین، 770 هزار و 68۹ مورد  
واکسیناسیون طاعون نشخوارکنندگان کوچک، 7 هزار و 8۹۱ 
مورد واکسیناسیون هاری در راستای پیشگیری از بیماری های 

دامی عنوان نمود.
فاتحی نیا ادامه داد به جرات میتوانیم بگوییم عشایراستان یزد 
و همچنین کلیه دام ها سرویس کامل از خدمات واکسیناسیون 
را گرفتند وبیماریهای مختلف ازجمله تب برفکی کنترل و مهار 

شده است.
این مقام مسوول گفت:در اقدام کم سابقه و در بخش پیشگیری 
بیماری طاعون نشــخوارکنندگان کوچک توانستیم بالغ بر نود 
درصد دام ســبک را علیه ایــن بیماری کــه طبیعتا به طور 
غیرمســتقیم بر حیات وحش و محیط زیست تاثیرگذار است 

را واکسینه کنیم.
علــی فاتحی نیا در بحث بیماری های مشــترک بین انســان 
وحیوان گفت: طی ســال گذشته منتهی به هفته دولت، انجام 
عملیات خونگیری تســت و پایش دام های سنگین به منظور 
شناسایی و حذف دام های بیمار به طور مستمر صورت گرفته 
است که تاثیر بسزایی در ارتقای بهداشت عمومی جامعه دارد  
و ۵۹هزار و۱70راس دام ســنگین به صورت رایگان خونگیری 

و تست شدند.
فاتحــی نیــا ازصادرات فــراورده هــای خام دامــی خبرداد 
وگفت:اســتان یزد جایگاه ویژه ای در این زمینه دارد و در یک 
سال گذشته به کشورهای چین، حاشیه خلیج فارس وروسیه 

صادرات داشتیم.
مدیر کل دامپزشکی یزد در پایان  و در حوزه عمرانی وتکمیل 
پروژه ها ،تکمیل ساختمان ازمایشــگاه را یکی ازدغدغه های 
اصلی برشــمرد وگفت: این پروژه تاکنون 40 درصد پیشرفت 
فیزیکــی داشــته اســت و مهمترین اهداف و ضــرورت های 
ساخت آزمایشــگاه را ایجاد فضای مناسب فنی، تشخیصی و 
آزمایشــگاهی بیماری های واگیر دامی ومشــترک بین انسان 
ودام، ایجاد امکانات بیشــتر وتشخیص زود هنگام بیماری ها و 
سالمت فراورده های خام دامی و ایجاد امنیت سرمایه گذاری 
در بخــش تولیدات دامی با توجه به قرارگیری اســتان یزد در 
مســیر تردد دام و فراورده های خام دامی کشــور برشمرد و 

خواستار توجه جدی ونگاه ویژه مسئولین به این مهم شد.
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ضرورت توجه جدی مسئوالن به تأمین اعتبار جهت تکمیل ساختمان آزمایشگاه دامپزشکی یزد 

اصفهــان - مدیرعامل ذوب آهن گفت: برخی از چالش های 
مشــترک به ویژه در بخــش مواد اولیه برای دو شــرکت 
ذوب آهن و فوالد مبارکه وجود دارد که در جهت ســامان 
دادن بــه وضعیت بازار و حل مشــکالت موجود همکاری 

مشترکی شکل خواهد گرفت.
ایــرج رخصتی مدیرعامل شــرکت ذوب آهــن اصفهان در 
جریــان بازدیــد از غرفه فــوالد مبارکــه در چهاردهمین 
نمایشــگاه بین المللــی متالــورژی، فــوالد، ریخته گری، 
ماشــین آالت و صنایع وابســته )متالکس( در گفت وگو با 
خبرنگار ایراسین اظهار کرد: فوالد مبارکه جز صنایع خلق 
شــده توسط انقالب اســالمی و از افتخارات ملی و جهانی 

است و من نیز به وجود فوالد مبارکه افتخار می کنم.
وی با اشاره به همکاری های مشترک بین شرکت های فوالد 
مبارکه و ذوب آهن گفت: برخی از چالش های مشــترک به 
ویژه در بخش مواد اولیه برای دو شرکت ذوب آهن و فوالد 
مبارکــه وجود دارد که در جهت ســامان دادن به وضعیت 
بازار و حل مشــکالت موجود همکاری مشــترکی شــکل 

خواهد گرفت.
مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان دربــاره محصوالت 
این شــرکت و مشــارکت در طرح ملی مسکن توضیح داد: 
محصــوالت ذوب آهن عمومی تر بوده و مصرف کنندگان آن 
عموم مردم هســتند. از حدود ۱۵ ســال پیش و به دنبال 
تغییر فناوری در ســاخت و ســاز مســکن مدیــران وقت 
ذوب آهن از جمله دکتر بهرام ســبحانی این احســاس را 

کردند که ذوب آهن باید از فوالدهای عمومی عبور کند.
رخصتی افزود: از همان زمان تولید فوالدهای تخصصی در 

ذوب آهن دنبال شد و زیرساخت های این کارخانه به گونه ای 
شــکل گرفت که امروز به دنبال آن با تکمیل زیرساخت ها 
و توســعه های مستمر شــاهد تولید ۱۲ محصول جدید در 
چند ماه گذشــته بودیم. این محصوالت به لحاظ استحکام 
و معادالت مهندسی، لبه های فناوری دنیا را دنبال می کند 
و کامال به روز اســت. برای نمونه فوالدهای بال پهن که به 
تازگی ذوب آهن موفق به تولید آن ها شــده، باعث می شوند 

که ستون ها در ساختمان ها دیگر حجیم نباشند.
وی تصریــح کرد: بــه دلیــل کیفیت و اســتحکام باالی 
محصوالت جدیــد ذوب آهن، حجم اســتفاده از فوالد در 
ســاختمان ســازی و به طبع آن هزینه های ساخت و ساز 
کاهش می یابد. این محصوالت باعث افزایش سرعت ساخت 
و ساز مســکن در کشور شده و با تســریع ساخت وسازها، 
هزینه ســرمایه گذاری هم پایین آمده است. از همین روی 
جوامع مهندســی و مرکز تحقیقات مسکن همکاری جدی 

با ذوب آهن دارند.
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه »رئیس جمهور 
قول ســاخت چهار میلیــون واحد مســکونی را به جامعه 
دادند« تاکید کرد: مطمئن هســتم با رویکرد فعلی به این 

آمار خواهیم رسید و جای نگرانی نیست.
رخصتی گفت: در حال حاضر ۹۵ درصد از سبد محصوالت 
ذوب آهن را محصوالت جدید شــکل می دهند. برای تولید 
فوالد عمومی نیز رقبای دیروز و رفیق های امروز ما هستند 
که نیاز کشــور را مرتفع می کنند. در صورت نیاز کشور به 
فوالدهای عمومی نیز ذوب آهن با قدرت همچنان توان آن 

تولید را خواهد داشت.

شکل گیری همکاری های جدید بین ذوب آهن و فوالد مبارکه

همــدان - مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همدان در 
نشست خبری به مناســبت هفته دولت گفت: ۲۹۵ هزار 
دانش آموز با ثبت نام در سامانه »سناد« برای سال تحصیلی 
۱40۲-۱40۱ در مدارس اســتان نام نویسی کرده اند که 
پیش بینی می شود این آمار تا ابتدای مهر ماه به 3۲0 هزار 
نفر افزایش یابد. محمود نقوی گفت: از اواخر تیرماه با توجه 
به بحــران آب در همدان اقدام به تجهیز مدارس به تانکر 
آب کرده ایم و اعالم کردیم در دوم مهرماه باید تمام مدارس 
مجهز به تانکر آب شده باشند. وی اشاره کرد: برای اولین بار 
از ۱۲0 معلم برتر در سالن اجتماعات استانداری و با حضور 
استاندار، نماینده ولی فقیه و... به منظورارتقا شأن و جایگاه 
معلمان تجلیل به عمل آمد.  نقوی بیان کرد: طرح شهید 
خرازی به منظور تقویت بنیــان خانواده و ترویج فرهنگ 
ورزش اجرا می شــود و در حال حاضر ۲0 ســالن ورزشی 
به این منظور دیده شــده است اما باید از تمام سالن های 
ورزشی استفاده کنیم. وی  گفت: اکنون نیز در حال تهیه  
۱4 هزار ماسک رایگان از سوی آموزش و پرورش و کمیته 
امداد به منظور توزیع در مناطق محروم روستایی برای دوم 
مهرماه هستیم. مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان 
ادامه داد: کارهای جهادی با کمک سپاه در این راستا انجام 
شده و ۵0 جهادگر از ابتدای خردادماه به صورت رایگان در 
حال آموزش به دانش آموزان عشایر هستند. وی بیان کرد: 
برنامه ریزی هایی داشته ایم که دوم مهرماه کالس بدون معلم 
نداشته باشیم کار سختی است اما برنامه ریزی و هدف ما 

این است.

۲۹۵ هزار دانش آموز همدانی  در 
سامانه »سناد« برای سال تحصیلی 

جدید نام نویسی کرده اند
بوشهر - شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر در شاخص 
جذب منابع ملی و اســتفاده از ظرفیت های قانون بودجه 
در بین واحدهای اجرایی شرکت کننده در فرایند ارزیابی به 
عنوان دستگاه برتر اجرایی در جشنواره شهید رجایی معرفی 
شــد. در متن لوح تقدیر این ارزیابی خطاب به مدیرعامل 
شرکت ابوالحسن عالی آمده است: ضمن تبریک هفته دولت 
و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر با عنایت 
به ارزیابی صورت گرفته، ستاد بیست و پنجمین جشنواره 
شهید رجایی استان بوشهر آن شرکت را در فرایند ارزیابی 
عملکرد سال ۱400 به عنوان دستگاه اجرایی برتر در محور 
جذب منابع ملی و استفاده از ظرفیت های قانون بودجه در 
بین واحدهای اجرایی شرکت کننده در فرایند ارزیابی عملکرد 
اعــالم می نماید.با تبریک این موفقیت به جنابعالی و کلیه 
کارکنان محترم آن دستگاه برایتان از درگاه خداوند متعال 
توفیق بیشتر در مسیر تحقق منویات مقام معظم رهبری و 
سیاست های دولت محترم مسئلت داریم. مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان بوشهر در جمع مردم شهر امام حسن 
شهرستان دیلم با تشریح دستاوردهای دولت مردمی و انقالبی 
حضرت آیت اهلل رئیسی مردمی بودن، فساد ستیزی و نگاه به 
ظرفیت های ملی و توانمندی های داخلی را از ویژگی های 
اصلی دولت سیزدهم برشمرد. جهادی بودن مدیران به همراه 
دریافت بالواسطه مشکالت مردمی را یکی از عوامل کلیدی 
در موفقیت های حاصله دولت برشــمردند. حرکت در مدار 
آرمانهای حضرت امام و تبعیت وپیروی از نقشه راه تبیین شده 
توسط مقام معظم رهبری را دیگر ویژگی این دولت برشمرد. 

شرکت آب و فاضالب  استان بوشهر 
به عنوان دستگاه برتر اجرایی در 
جشنواره شهید رجایی معرفی شد
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مواضع تیم ایران  در وین در کنار  تبیین دیپلماســی 
عمل گرا و نتیجه محور ایران در مونیخ توسط وزیر امور 
خارجه و رایزنی های تلفنی رئیس جمهوری اسالمی با 
مقامات کشــورهای حاضر در مذاکرات بیانگر آن است 
که طرف غربی نمی توانــد از خطوط قرمز ایران مبنی 
بر لغو تحریم ها، راســتی  آزمایی و ضمانت دادن شانه 

خالی کند. 
نشســت امنیتــی مونیخ با حضــور دهها کشــور در 
حالی برگزار شــد کــه یکی از مهمتریــن مباحث آن 
را رایزنی هــای وزیــر امــور خارجه ایران بــا مقامات 
سایر کشــورها از جمله اعضای اروپایی مذاکرات وین 
تشــکیل می داد. آنچه غرب در فضای رســانه ای آن را 
دنبال می کرد القا کوتاه آمدن تهران از خواســته هایش 
بوده حال آنکه مواضــع مقامات ایران از رئیس جمهور 
گرفتــه تا وزیر امور خارجه و تیم هســته ای این توهم 
و زیــاده خواهی غربی را با ناکامی همراه ســاخت. در 
همین چارچوب وزیر خارجه ایران با مســئول دانستن 
آمریکا و متحدان غربی آن در هرگونه شکست احتمالی 
مذاکرات وین، امــا تاکید کرد تیم ایرانی با خوش بینی 

و جدیت برای رسیدن به توافق خوب تالش می کند.
»حســین امیرعبداللهیان« در مصاحبه با »کریستین 
امانپور« مجری شــبکه »سی اِن اِن« گفت: »آن بخشی 
که بــه جمهوری اســالمی ایــران برمی گــردد، چرا 
خوش بین هستیم؟ چون دولت آقای دکتر رئیسی اراده 
جــدی دارد برای اینکه به توافق خوب در وین دســت 
پیدا کنیم«.وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران با بیان 

اینکه ما برای رســیدن به یک توافق خوب، تالش های 
زیادی را در ادوار گذشــته کرده ایم، افــزود: »در این 
لحظات حساس و شرایط حساس مذاکرات ما در وین، 
اگر آمریــکا و طرف غربی ]واقع گرایانه[ برخورد نکنند، 
حتما مسئول شکست احتمالی مذاکرات خواهند بود«.
در همین حال حســین امیرعبداللهیــان در کنفرانس 
امنیتی مونیخ در پاســخ به ســؤال خانم الرا خلف در 
مورد گفت وگو با آمریکا اظهار داشت: آمریکایی ها ظرف 
هفته های اخیر به طور متناوب و از طریق واســطه های 
مختلف از ما خواســته اند که با ما مذاکرات مســتقیم 
داشته باشند. ما در پاسخ به واسطه ها اعالم کردیم که 
چشــم انداز چنین گفت و گویی برای ما چندان روشــن 
نیست و اگر قرار نیست دســتاوردی داشته باشیم چه 
نیازی به مذاکره مستقیم است.وی افزود: ولی اگر طرف 
آمریکایی یک ابتکار عمده از جمله برداشــتن برخی از 
تحریم هــا را انجام دهد، آنگاه می تــوان گفت که نیت 
آمریکایی هــا واقعی اســت.امیرعبداللهیان گفت: مایلم 
تأکید کنم که آنها تنها در قالب کلمات از حســن نیت 
حرف می زنند و این برای گفت وگوهای مستقیم کافی 
نیســت. آنها باید حسن نیت خود را به صورت عملی و 
در عرصه میدانی نشــان دهند.وی افزود: آنها می توانند 
برخی تحریم ها را بردارند یا برخی دارایی های مســدود 
شــده ما نزد بانک های خارجــی را آزاد کنند، این در 
حالی اســت که همزمان بــا گفت وگوهای جدید حتی 
برخــی تحریم های جدید نیز علیه اشــخاص حقوقی و 
حقیقی ایران از ســوی دولت آقای بایدن اعمال شــده 

اســت و این معنایش این اســت که دولت آقای بایدن 
همان مســیر ترامپ را دنبال می کند، لذا افکار عمومی 
می گوید که آنها در عمل یکی هستند.وزیر امور خارجه 
دیروز شــنبه نیز در کنفرانس امنیتــی مونیخ با بیان 
این که همکاران مــن در وین با بازی های دوگانه طرف 
غربی بر ســر »متن« و »زمان« روبرو هســتند، گفت: 
آمادگی رســیدن به یک توافق خوب را در کوتاه ترین 
زمان ممکن داریم، به شــرطی که طــرف دیگر آماده 
اتخاذ تصمیمات سیاسی مورد نیاز باشد. همچنین وزیر 
امــور خارجه در دیدار جوزپ بــورل در مونیخ تصریح 
کــرد: اگر ابتکارات ایــران نبود، تا این حــد به توافق 
نزدیک نبودیم، ولی طــرف مقابل باید بداند جمهوری 
اســالمی خطوط قرمز خود را نادیــده نخواهد گرفت. 
همچنین وزیر امور خارجه در دیدار همتای اسپانیایی 
گفت: گفت وگوها در وین به نقطه ای رسیده که نیازمند 
اتخاذ تصمیمات سیاســی طرف غربی برای رسیدن به 
توافق است و سه کشــور اروپایی تالش کنند حقوق و 
منافع مشــروع ایران رعایت شــود. از سوی دیگر وزیر 
خارجه نروژ در دیدار با امیرعبداللهیان نســبت به آغاز 
فصل جدیدی از روابط اقتصادی با ایران در پی حصول 
توافق در وین ابراز امیدواری کرد و گفت که این کشور 
برای گســترش همه جانبه و بــدون محدودیت روابط 
با ایران آمادگی کرد. ســفیر آمریــکا در کویت با بیان 
حســاس بودن مذاکرات جاری در وین اظهار داشــت، 
واشــنگتن در حال مشورت با شرکا و متحدان خود در 

منطقه و همچنین با اتحادیه اروپاست.

گــزارش
غرب نمی تواند از لغو تحریم ها، راستی  آزمایی و ضمانت دادن شانه خالی کند

برجامی ها ملزم به اجرای خطوط قرمز ایران
 شهید سلیمانی 

پیروز میدان جهاد اکبر و اصغر 
المللی »مکتب شــهید  ســومین کنفرانس بیــن 
ســلیمانی و تمــدن نویــن اســالمی بــا حضور 
اندیشــمندان و اصحاب رسانه از کشورهای مختلف 
در حالی برگزار شــد که همگان بر نقش و جایگاه 
سردار در تحقق صلح و عدالت جهانی تاکید و وی را 
فاتح هر دو میدان جهاد اکبر و اصغر معرفی کردند. 
دکتر »داود عامــری«، دبیــر کل »مجمع جهانی 
صلح اسالمی«، در مراسم افتتاح  سومین کنفرانس 
بین المللی »مکتب شــهید سلیمانی و تمدن نوین 
اســالمی« که 30 بهمن ماه در تهــران آغاز به کار 
کــرد، گفت:»شــهید ســلیمانی دارای خصایص و  
ویژگی های بسیار ممتازی بود و رهبر معظم انقالب 
اســالمی ایران، از شهید ســلیمانی به عنوان یک 
مکتب یاد کرد. شهید سلیمانی با خصوصیات ممتاز 
و خدمات ویژه ای که در حمایت از امت اســالمی 
انجام داد، شهید سلیمانی قهرمان صلح و عدالت در 

منطقه و قهرمان مبارزه با تروریسم بود.«
حجت االسالم دکتر »نبیل حلباوی«، امام جماعت 
بــارگاه مقدس حضــرت رقیه ســالم اهلل علیها در 
دمشق، پایتخت ســوریه نیز گفت:»شهید بزرگ و 
فرمانده ما حاج قاسم سلیمانی در مقایسه با رهبران 
نظامــی جهان الگویی بی همتــا و ممتاز بود که نه 
فقــط یک فرمانــده نظامی توانا و برجســته، بلکه 
رهبری رسالت مدار، مذهبی و عرفانی بود.«»شهید 
سلیمانی شهیدی جاوید است که حماسه و  دیدگاه 
وســیع معنوی وی  الهام بخش همــه قهرمانان و 
مبارزان در ســپاه قدس و رهبران مجاهد مقاومت 

در سوریه و لبنان و یمن و عراق است.«
همچنین حجت االسالم و المسلمین، دکتر مهدی 
ایمانی پور، رییس ســازمان فرهنــگ و ارتباطات 
اسالمی با اشاره به ویژگی های متعدد مکتب سردار 
شهید سلیمانی، مبارزات وی در غرب آسیا  و حمایت 
او از اقوام و پیروان مذاهب مختلف را تالشــی برای 
تحقق صلح پایدار عادالنه دانست. همچنین حضرت 
آیت اهلل نوری حاتم ساعدی از اساتید سطوح عالی 
حوزه علمیه نجف اشرف گفت:»شهید سلیمانی در 
حالی که یک فرمانده نظامی شــجاع و  طراح خبره 
حمالت تهاجمی علیه دشــمن بــود، قلبی رئوف و 
رحیم داشت و الگو و محبوب قلوب همرزمانش بود. 
عــالوه بر اینها، سیاســتمداری ماهر بود که احزاب 
مرتبط به خود را صالحانه رهنمود می داد و در حل 
تنش های سیاســی کمک می کرد. او ویژگی های 
بدیعی داشت که ظاهرا با یکدیگر ناهمگون بودند.«

از ســوی دیگــر دکتــر »ادریس الهانی«،  اســتاد 
دانشــگاه اهل تونس با تاکید بــر اینکه بهترین راه 
شــناخت پدیده ها، بررســی ویژگی هــای اضداد 
آنهاســت، گفت: » می توان با  شناخت ویژگی های 
امپریالیســم آمریکا و صهیونیسم اشغالگر و عوامل 
آنها به عنوان دشــمنان شــهید سلیمانی، به خوبی 
دریافت که وی مردی مجاهد و  مخلص برای وطن 
خود بود که طرح سلطه گرایانه آمریکا را در منطقه 
را که بر سیاســت های راهبردی ایران تاثیر منفی 

می گذارد، هدف قرار می داد.«
از سوی دیگر دکتر »ابولخیر«، نویسنده و از فعاالن 
رســانه ای کشور مصر گفت:»شــهید سلیمانی در 
تربیت نیروی مقاومت جهانی علیه صهیونیســم و 
اســتکبار جهانی نقشی همه جانبه و یگانه ایفا کرد. 
او جوانان همه مذاهب در لبنان، فلسطین و  عراق را  
با تربیت اخالقی، دینی، ایمانی، اجتماعی و  رفتاری 
در خــط مقاومت ذوب کرد. او مکتبی را تاســیس 
کرد که تحت تاثیر ارزشــهای غربی قرار نمی گیرد، 
به جغرافیا محدود نیســت. تحت تاثیر ارزشــهای 
صهیونیستی و حروف التین نیست بلکه تحت تاثیر 
ارزشهای اسالم نابی است که همه ملت های اسالمی 

تحت آن متحد می شوند.«
این اندیشــمند مصری درباره نقش سردار سلیمانی 
در شکســت ترویست های تکفیری داعش در عراق 
و ســوریه افزود: »تالش های شــهید ســلیمانی و 
همراهان او باعث شــد که جبهــه داخلی مقاومت 
عراق و ســوریه در برابــر اشــغالگران آمریکایی و 
صهیونیســتی با هم متحد شــوند و بــزرگ ترین 
پیــروزی هــا در مقابل »داعش« بــه مثابه یکی از 
خشن ترین ارتش های تروریســتی که با تمام قوا 
از سوی دشمنان حمایت می شد، شکست بخورد.«

دکتر ابوالخیر در ادامه تاکید کرد:»ســخن گفتن از  
شهید قاسم سلیمانی، یعنی سخن گفتن از معنای 
شهادت در اندیشه اسالم ناب محمدی و نماد آن در 
نهضت امام حســین علیه السالم که »مرگ با عزت 
بهتر از حیات در ذلت اســت«. ما نیز باید در مسیر 

شهید سردار سلیمانی حرکت کنیم.«

دریچـــه

نقل و انتقال لنج باری به شماره 
ثبت 11756- بندرعباس

بنادر و دریانوردی شهید رجایی

نوبت اول

مورخ   41460 شماره  سند  رونوشت  استناد  به 
 140011455765000141 سند  شناسه  با   1400/10/04
دفتر اسناد رسمی 45 قشم خانم فاطمه تلنده  فرزند 
به  باری  لنج  مالکیت  در  خود  سهام  دانگ   3 احمد 
شماره ثبت 11756- بندرعباس را به آقای راشد تنیده 

فرزند احمد انتقال قطعی داده است.
ایران آگهی  قانون دریایی  ماده 25  استناد  به  مراتب 

می گردد.

شناسه آگهی 1280711

آگهي مزايده عمومي شماره :  1000001190000010
به شماره مرجع : 130/1400

شركت توزیع نیروی برق استان اصفهان
امور تداركات و انبار ها 

موضوع مزايده : فروش سیم مسی اسقاط)70 تن(
شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد کاالی خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را  با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )www.setadiran.ir( با شماره مزایده مرجع 130/1400  و)شماره سیستمی 1000001190000010( به صورت الکترونیکی به فروش برساند. 
زمان انتشار در سایت : یکشنبه مورخ 1400/12/01 ساعت 12.00 صبح

مهلت دریافت اسناد مزایده : شنبه مورخ 1400/12/07 ساعت 12:00
 تاریخ بازدید : شنبه مورخ 1400/12/07 از ساعت 8 صبح الی 13 بعدظهر تا سه شنبه مورخ 1400/12/16  

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : شنبه مورخ 1400/12/21 ساعت 08:00 صبح 
زمان بازگشایی: شنبه مورخ 1400/12/21 ساعت 08:30 صبح 

 زمان اعالم به برنده:  یکشنبه مورخ 1400/12/22
ضمنا رعايت موارد ذيل الزامی می باشد: 

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ، پرداخت تضمین  شرکت 
در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد. 

2- پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید. 
3-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند : 

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir ( بخش« ثبت نام/پروفایل مزایده گر« موجود است.

  محل برگزاري مزایده : سالن جلسات شرکت توزیع برق استان اصفهان
ضمانتنامه شرکت در مزایده : سپرده الزم براي شرکت در مزایده به مبلغ 10 % مبلغ پیشنهادي بصورت ضمانتنامه بانکي معتبر  براي مدت سه ماه و قابل تمدید به 

درخواست شرکت توزیع برق استان اصفهان و یا فیش واریزي  به مبلغ مورد نظر به حساب سپهر صادرات به شماره 0105042522005
-تحویل ارسال سپرده شرکت در مناقصه بصورت فیزیکی و در پاکت الک و مهر شده قبل از ساعت برگزاری مناقصه به دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان به 

آدرس اصفهان خ شریعتی عالوه بر بارگذاری بر روی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( الزامی است .
- شرکت توزیع برق استان اصفهان در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- هزینه درج آگهي مزایده در صفحات  داخلي روزنامه هاي   اصفهان امروز - سیاست روز  بعهده برندگان مزایده میباشد.
- داوطلبان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلي  4274 واحد مناقصات و  قراردادها تماس حاصل نمایند.
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غــرب در حالــی با ادعــای حقوق بشــر و کمک های 
انسان دوســتانه مدعی ورود ســهل و آســان آوارگان 
جنگ اوکراین به اروپاســت که گزارش ها از رفتارهای 
نژادپرســتانه علیه رنگین پوستان و غیر اروپایی ها در 

این نقل و انتقال حکایت دارد.
غرب که طی ســالهای اخیر در رفتاری نژادپرســتانه و 
با نقض کنوانســیون 1951 پناه جویان ســازمان ملل 
متحد از پذیرش آوارگان ســوری، عراقی، افغانستانی، 
فلســطینی و کشــورهای آفریقایی خودداری و حتی 
چندی پیش آوارگان ناشــی از خروج غیر مســئوالنه 
آمریکا و ناتو از افغانســتان هزاران آواره را در مرزهای 
لهســتان و بالروس در وضعیت غیر انســانی قرار داد و 
اروپا از پذیرش آنها خودداری کرد، امروز مدعی حمایت 
همه جانبه از چشــم آبی ها با موهــای بلوند اوکراینی 
شده است. رفتار نژادپرستانه تبعیض آمیزی که البته به 
همین جا ختم نمی شود و حتی در پذیرش اوکراینی ها 
نیــز این وضعیت ادامه دارد چنانکه اوکراینی  ها از ورود 
دانشــجویان آفریقایی و عرب تبار بــه قطارهای عازم 
لهســتان ممانعت می کنند و از طرفی لهســتانی ها هم 
بخاطر رنگ پوستشــان آنها را نمی پذیرند. ویدئوهایی 
در رســانه های اجتماعی منتشر شده که نشان می دهد 
دانشــجویان آفریقایی و عرب تبار از قطار عازم لهستان 
گزارش های  اســت،  می شــوند.گفتنی  انداخته  بیرون 
متعددی درباره جلوگیری از ورود دانشجویان خارجی 
عــرب و آفریقایی تبار به داخــل پناهگاه های اوکراین 
در زمان حمله ارتش روســیه منتشــر شــده است اما 
ســازمان های حقوق بشــری اروپایی توجه چندانی به 
آنهــا ندارند.همچنیــن خبرگزاری »فرانــس 24« نیز 
خبــر از گزارش های نگران کننــده ای درباره ممانعت 
از خروج دانشــجویان اهل نیجریــه و آفریقای جنوبی 
از گذرگاه هــای مرزی غرب اوکراین داد و نوشــت که 
هیچکدام از نیروهای مرزی اوکراینی یا لهستانی حاضر 
به عبور دادن این دانشــجویان از مرزهایشــان نشدند. 
همچنین مقامات سازمان ملل به رفتار های نژادپرستانه 
با اتباع غیراروپایی هنگام عبور از مرز های اوکراین برای 

ورود به اروپا اعتراف کردند.
به گفته روزنامه ایندیپندنت انگلیس: »فیلیپو گراندی« 

کمیســر عالی امــور پناهندگان در بیانیــه ای  به این 
مسئله اذعان کرد. در همین حال برخی افراد آفریقایی 
تبار نیز به این روزنامه انگلیســی گفتند هنگام بحران 
به حال خود رها شــدند. پیش از این نیز گزارش هایی 
منتشــر شــده بود که نشــان می داد پناهندگانی از 
آفریقا، جنوب آسیا و حاشــیه مدیترانه هدف اقدامات 
و رفتارهای نژادپرســتانه قرار گرفتنــد و از عبور آنها 
از مرز جلوگیری شــد و اوکراینی هــا در اولویت قرار 
گرفتــه بودند.در همین رابطــه اتحادیه آفریقا با صدور 
بیانیه ای، مخالفت خود را با هرگونه رفتار نژادپرستانه 
با آفریقایی تبارها که به منزله نقض قوانین بین المللی 
است، اعالم کرد. دیروز کمیسیون اروپا پیشنهاد اعطای 
ویزای حفاظت موقت با مزایایی؛ از جمله اجازه اقامت، 
کار و رفاه اجتماعی به پناهجویان اوکراینی را ارائه داد.
خبر دیگــر از اوکراین آنکه دولــت اوکراین در خالل 
درگیری نظامی با روسیه از موسسات مالی بین المللی 
خواسته تا بدهی های اوکراین را ببخشند.گفته می شود 

این کشور 57 میلیارد دالر به خارج بدهکار است.
در این میان »سعید فارس الســعید« تحلیلگر سوری 
مســائل امنیت راهبردی، تصریح کرد که حدود 25۰۰ 
تروریست تحت نظارت دســتگاه اطالعات ترکیه برای 

ورود به اوکراین آماده می شوند. 
در همین حال بایدن رییس جمهور آمریکا در سخنرانی 
ساالنه خود در کنگره گفت: پوتین نمی داند چه چیزی 
در راه اســت و گرنه جنگ را تمــام می کرد.جو بایدن، 
رییس جمهور آمریکا در جریان ســخنرانی ساالنه خود 
در کنگــره ضمن تقدیر از ایســتادگی مــردم اوکراین 
در مقابل حمالت نظامی روســیه علیه این کشــور از 
نمایندگان کنگره خواســت به احترام مــردم اوکراین 
به پــا خیزند.بایدن ضمــن انتقاد شــدید از والدیمیر 
پوتین اظهار کرد: رییس جمهور روســیه دچار اشتباه 
محاسباتی در اوکراین شده است. پوتین تصور می کرد 
می توانــد اوکراین را ظرف چند روز بــه زانو در آورد، 
امــا حاال می بینــد که با دیواری مســتحکم و قوی رو 
به روســت که هرگز تصورش را هــم نمی کرد.در نقطه 
مقابل الوروف وزیر امور خارجه روســیه گفت روســیه 
به اوکراین اجازه دستیابی به سالح هسته ای را نخواهد 

داد.نماینده روسیه در سازمان ملل نیز گفت که مسکو 
برای یافتن راهکاری قانونی و متوازن برای بحران، هیچ 

اراده ای در نظام اوکراین نمی بیند.
از سوی دیگر رئیس شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین 
مدعی شــد، یک جوخه کماندوی چچنی که قصد ترور 
رئیس جمهور این کشــور را داشــت، توسط نیروهای 
اوکراینــی منهدم شــد. در این میان بــه دنبال خروج 
ناظران ســازمان امنیت و همکاری اروپا از لوهانسک و 
دونتسک، ناظران این ســازمان از خارکیف و خرسون 
هــم خارج شــدند. البته در ناکامی دیگــر غرب، وزیر 
خارجه ترکیه با تاکید بر عدم مشــارکت این کشور در 
تحریم های غربی علیه روسیه، گفت روسیه درخواست 
خود برای عبور کشــتی های ثبت نشده در ناوگان سیاه 

از طریق ترکیه را پس گرفته است.
خبر دیگر آنکه ولی عهد ابوظبی طی تماســی تلفنی با 
رئیس جمهور روسیه درخصوص آخرین تحوالت بحران 
مسکو- کی یف گفت وگو و بر تالش امارات برای رسیدن 
به راه حلی سیاســی تاکید کرد. از ســوی دیگر ســفیر 
اوکراین در فلســطین اشغالی گفت، ده ها آواره اوکراینی 
که قصد ورود به تل آویو داشــتند از فرودگاه بن گوریون 
عودت داده شــدند. عالوه بر این رئیس کمیته نظارت بر 
بانکــداری و بیمه چین  گفت، چین به تحریم های یک 
جانبه علیه روســیه نخواهد پیوست و به همکاری مالی 
عادی با تمامی طرف هــا ادامه خواهد داد.به گفته وی، 
تاثیر تحریم  های ضد روســیه بــر اقتصاد چین در حال 
حاضر چندان مشهود نیست اما در آینده نیز قابل توجه 
نخواهد بود. از سوی دیگر میخائیل میشوستین، نخست 
وزیر روسیه  اعالم کرد که روسیه به صورت موقت خروج 
ســرمایه های خارجی از این کشور را متوقف کرده است.

سخنگوی کاخ کرملین نیز با اشــاره به آمادگی روسیه 
برای تداوم مذاکره با اوکراینی ها گفت، تحریم های غرب 
نیازمند پاسخی ســخت و فکرشده هستند.منابع مطلع 
می گویند واشنگتن قصد دارد پروازهای روسیه با استفاده 
از حریــم هوایی آمریکا را به دنبال روی از اتحادیه اروپا و 
کانادا، ممنوع کند.در این میان زلنســکی رئیس جمهور 
اوکراین مدعی کشــته شدن حدود شــش هزار نظامی 

روسیه در شش روز اخیر شده است

گــزارش
رفتار گزینشی کشورهای غربی در قبال آوارگان جنگ اوکراین 

نژادپرستی اروپایی  به پناه جویان رسید ماموریت جدید تروریست ها

جنــگ افروزی و بحران ســازی آمریکا ســرانجام 
اوکراین را وارد جنگی ســاخت که تلفات انســانی 
و خســارت های مالی بســیاری برای این کشور به 
همراه خواهد داشــت بویژه اینکه دولت غرب گرای 
کی یف در سالهای اخیر نشان داده است که بیش از 
رویکرد به منافع ملی و مطالبات مردمی در مســیر 
خواسته های غرب حرکت می کند. نکته قابل توجه 
در یک هفته جنگ اوکراین آن اســت که ولودیمیر 
با  روز دوشــنبه  اوکراین،  زلنســکی،رییس جمهور 
امضای فرمانی، الزام داشــتن ویزا را برای داوطلبان 
خارجــی که قصد پیوســتن به لژیــون بین المللی 
دفاع از اوکرایــن را دارند، لغو کرد و همزمان با نیز 
محافل رســانه ای و سیاســی غربی مدعی آمادگی 
 موج بزرگی از داوطالبان بــرای حمایت از اوکراین 

خبر دادند.  
این ادعاها در حالی مطرح شــده اســت که تجربه 
رفتارهای غــرب در تحوالت جهانی از جمله بحران 
اخیر قرقیزســتان، جنــگ قفقاز میــان جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان، بحران سوریه و عراق و پیش 
از این نیز در افغانســتان نشــان می دهد که محور 
سیاســت غرب در قالب بهره گیــری از گروه های 
تروریســتی استوار اســت. غرب همواره بر آن بوده 
تــا به جای حضــور نظامی مســتقیم، از گروه های 
تروریستی همچون القاعده، داعش، النصره و.... برای 
اهداف خویش بهره گیرد چنانکه در طول چند دهه 
اخیر به رغم آغشته بودن دست گروهک تروریستی 
منافقیــن به خون 17 هــزار ایرانــی همچنان به 

حمایت از این تروریست ها ادامه می دهد. 
روند تحوالت اوکراین از جمله طراحی غرب برای به 
درازا کشــاندن مذاکرات سیاسی روسیه و اوکراین، 
ادعای رســانه ای مبنی بر نیروهای عظیم داوطلبی 
راهی شــده به اوکراین، طرح معافیت ویزایی برای 
داوطلبان خارجی و... بیانگر تکرار ســناریوی بهره 
گیری از تروریســم بــرای منافع غرب اســت. این 
امر زمانی نمود می یابد که بر اســاس اطالعاتی که 
روزنامه ANHA منتشر کرده، سازمان امنیت ملی 
ترکیه فعالیت های تازه ای را برای ســربازگیری در 
ادلب سوریه و انتقال آنها به شرق اوکراین در آینده 
نزدیک در دستور کار قرار داده است. افسران ترکیه 
بــه مزدورانی که به اوکراین بروند تا 4۰۰۰ دالر در 
عملیات فعال مســلحانه و 15۰۰ دالر در وضعیت 
انتظار در پشــت مناطق مرزی پیشنهاد داده اند. به 
گفته این منابع قرار اســت مرحله نخست اعزام این 
افراد مســلح به اوکراین در آینده نزدیک انجام شود 
و انتظــار می رود به این ترتیب دســت کم 7 هزار 
نفر از مزدوران مستقر در ســوریه توسط ترکیه به 
اوکراین منتقل شوند. مسئولیت این افراد گسترش 
و مبــارزه در صورت لزوم در مرزهــای اوکراین در 
صورت تهدید از ســوی دیگر نیروهای مسلح شبه 

نظامی است.
در همیــن حال بشــار الجعفری معــاون وزیر امور 
خارجه ســوریه اخیرا عنوان داشــت  که ســازمان 
اطالعــات آمریکا ممکن اســت زندانیان ســازمان 
تروریســتی »داعش« را در صورت نیــاز به خاک 
اوکراین منتقــل کند، و توضیــح داد: ما به عنوان 
یک کشور شواهدی داریم که نشان می دهد ارتش 
آمریکا در حال انتقال شبه نظامیان به ویژه اعضای 
ســازمان تروریســتی »داعش« و تروریســت های 
»جبهــه النصره« از منطقه ای بــه منطقه دیگر در 
خاک ســوریه است.وی با اشــاره به اینکه استفاده 
از مــزدوران یک رویــه جا افتاده در آمریکاســت، 
یادآور شــد: آنها تروریست ها را از اردوگاه الهول به 
 منطقه التنف و از اینجا به افغانستان و بورکینافاسو 

منتقل می کردند. 
در این شرایط آنچه در بحران اوکراین مشهود است 
آنکــه غرب به دنبال طوالنی ســازی جنگ اســت 
چنانکه مکرون رئیس جمهور فرانســه رسما عنوان 
می کند که جنــگ اوکراین کوتاه مــدت نخواهد 
بــود. در همین چارچوب نیز لیز تراس وزیر خارجه 
انگلیس مدعی است که احتماال این جنگ سالها به 
طول خواهد کشید. با توجه به این مولفه ها می توان 
گفــت که اوکرایــن امروز صحنه جدید تروریســم 
پروری آمریکایی است که با پیوند میان تروریسم و 
نئونازی های اوکراینی برآنند تا به زعم خود بحرانی 
پایدار را بر اساس منافع خویش در منطقه مدیریت 
نمایند هر چند که پیشــروی ســریع ارتش روسیه 
مولفه ای اســت که می تواند این معادله را با چالش 

مواجه سازد. 

یادداشت

قاسم غفوری

اعتصاب کارکنان مترو لندن را فلج کرد 

جانسون جنگ  افروز در بحران
جانسون نخســت وزیر جنگ افروز انگلیسی ها در حالی همچنان بر آتش بحران 
اوکراین می دمد که اعتصاب کارکنان متروی لندن در اعتراض به شرایط کاری و 
دســتمزد و میزان حقوق بازنشستگی و نیز حذف ۶۰۰ موقعیت شغلی در شبکه 
متروی لندن صف های بســیار طوالنی در برخی ایستگاه های اتوبوس در پایتخت 

انگلیس را پدید آورد.
حدود 1۰ هزار نفر از کارکنان متروی لندن می گویند پس از آن دست به اعتصاب 
زدند که مقامات به خواســته های آنان هیچ توجهی نکردند.دولت از شــرکت ها و 
سازمان ها خواســت به علت اعتصاب گسترده که همه خطوط متروی لندن را در 
بر گرفت از کارکنانی که می توانند از خانه کار کنند بخواهند مبادرت به سفر های 
درون شهری نکنند تا بار مشکالت کاهش یابد.با وجود این در برخی مسیر های پر 
تردد به علت کمبود اتوبوس مسافران ساعت ها دیرتر از زمان معمول بر سر کار های 
خود حاضر شدند.همچنین اعتصاب کارکنان متروی لندن موجب استفاده بیشتر 
از وسایل حمل و نقل شخصی شد که ازدحام خودرو ها را در بسیاری از خیابان ها 
و بزرگراه ها در پی داشــت. با اعتصاب کارکنان مترو و کمبود وسایل حمل و نقل 
عمومی تاکســی ها نیز کمیاب شــدند و کرایه خود را نیز افزایش دادند و همین 
موجب شــد برخی از افراد از رفتن به ســرکار و انجام کاری برای ان خارج شــده 
بودند منصرف شوند و به خانه برگردند.کارکنان متروی لندن تاکید کردند چنانچه 
به خواســته هایشان توجه نشود پنج شنبه نیز دست به اعتصاب خواهند زد.پیش 
بینی شــده است جمعه هم در صورت اعتصاب امروز هرج و مرج و درهم ریختگی 
در جابجایی مســافران ادامه یابد. در این میان سران انگلیس به جنگ افروزی در 
اوکراین ادامه می دهند خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از سفیر روسیه در انگلیس ، 
از احتمال قطع مسکو-لندن خبر داد. اسپوتنیک  افزود: آندری کلین سفیر روسیه 
در انگلیس احتمال قطع روابط  مســکو با انگلیس را در خصوص تصمیم  لندن بر 
اعمال تحریم ها علیه روســیه بر سر عملیاتی که در اوکراین به منظور حفاظت از 

جمهوری های خلق دونتسک و لوهانسک درجریان است را منتفی ندانست.

جنگنده های ائتالف سعودی جنایتی دیگر را رقم زدند

جهان خاموش از کشتار مردم یمن 
در حالی محافل رســانه ای و سیاسی غربی با ادعای بشر دوستی تمام توان خود 
را بــر آنچه حمایت از اوکراین مــی نامند ، قرار دارده اند کــه همزمان رویکرد 
نژادپرستانه و تبعیض آمیز آنها در قالب سکوت در برابر جنایات سعودی در یمن 
همچنان ادامه دارد چنانکه منابع خبری از بمباران مناطق مختلف یمن از سوی 

جنگنده های ائتالف سعودی طی دیروز خبر دادند.
جنگنده بمب افکن های ائتالف ســعودی 29 بار شهرستان های حرض و عبس 
واقع در استان حجه را بمباران کردند.بر اساس این گزارش، جنگنده های ائتالف 
ســعودی همچنین اســتان های صعده، الجوف، البیضاء و مأرب را نیز هدف قرار 
دادند.منابــع نظامی یمن نیز گزارش دادند، نیروهای ائتالف ســعودی طی 24 
ســاعت 12۰ بار آتش بس ادعایی در اســتان الحدیده را نقــض کردند. این در 
حالی است که غرب به سکوت 7 ســاله در برابر جنایات سعودی ادامه می دهد. 
در هیمن چارچوب وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن گفت، شرم آور و مضحک 
اســت که یکی از متجاوزان به یمن عامل صدور قطعنامه تحریم های جدید علیه 
یمن باشد.دوشنبه هفته جاری )نهم اسفند( شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 
پیشنهادی امارات به منظور گسترش ممنوعیت های تسلیحاتی اعمال شده علیه 
تعدادی از ســران جنبش انصاراهلل یمن را تصویب کرد.در همین ارتباط »هشام 
شــرف عبداهلل« وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن به خبرگزاری »سبأ« گفت، 
این شــرم آور و مضحک است که یکی از متجاوزان به یمن عامل صدور قطعنامه 
تحریم هــای جدید علیه یمن باشــد. قطعنامه های اخیر شــورای امنیت درباره 
وضعیت یمن، در تناقض آشــکار با منشور سازمان ملل است که بر حق طبیعی 
ملت ها در دفاع از خــود تأکید می کند.وی افزود، اقدامات دفاعی صنعاء و هدف 
قرار دادن تأسیســات نظامی و حیاتی ائتالف سعودی-اماراتی، پاسخ طبیعی به 
جنایات جنگی و نسل کشی این ائتالف از 2۶ مارس 2۰15 تا کنون است. در این 
میان نماینده ویژه سازمان ملل و نماینده ویژه آمریکا در امور یمن گفت وگوهای 

جداگانه ای با رئیس  دولت مستعفی یمن در عربستان سعودی انجام دادند.

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره
در شرکت شید انرژی هوشمند خراسان  )سهامی خاص(

شماره  به  شده  ثبت  خاص  سهامی  خراسان   هوشمند  انرژی  شید  شرکت  سهامداران  دعوت  آگهی 
50855 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، هیئت مدیره

فوق  بطور  عادی  در جلسه مجمع عمومی  تا  کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود  از  بدینوسیله 
10:00 مورخ  1400/12/24 و جلسه هیئت مدیره که در ساعت  08:00 مورخ  العاده که در ساعت 
مشهد  آدرس  در   1400/12/26 مورخ   12:00 در ساعت  که  مدیره  هیئت  و جلسه   1400/12/24
واحد 103 کدپستی  9196758473  نوید،  تجاری  بهارستان، مجتمع  میدان  میدان سپاد،   مقدس،  

تشکیل می گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه:  1- انتخاب مدیران  2- انتخاب بازرسین  3- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار  4- تعیین 

سمت مدیران 5- تعیین دارندگان حق امضا 6- تغییر نشانی در یک واحد ثبتی

اعضا هیات مدیره شرکت 
8 8 0 0 6 6 7 7

 تلفنی آگهی می پذیرد


