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بــا ثبت رکوردهای جدیــد در موارد ابتال 
بــه ویروس کرونا و آمار مرگ ومیر ناشــی از 
این بیماری، چــاره ای جز اعمال قرنطینه و 
محدودیت های ســختگیرانه برای کشورهای 

حوزه اروپای مرکزی باقی نمانده است.
به گــزارش خبرگزاری افه، کشــورهایی 
همچون اتریــش یا جمهوری چــک که در 
بهــار ۲۰۲۰، موج اول شــیوع ویروس کرونا 
را در مقایســه با کشــورهایی مانند ایتالیا یا 
اسپانیا با شمار پایین مبتالیان و جانباختگان 
پشت سر گذاشتند، اکنون با گذشت بیش از 
یکسال مجبور شــده اند تا آزادی رفت وآمد 
و جابجایی هــا را محدود کنند. همچنین باید 
یادآور شــد که نرخ واکسیناســیون کمتر از 
میانگین اتحادیه اروپا، ویژگی مشــترک این 

دو کشور است.  
به نوشته افه، پس از ماه ها رویکرد منفعل 
در برابــر ســطح پایین حــدود ۶۵ درصدی 
ایمن ســازی علیه کوویــد-۱۹ در اتریش که 
دولت این کشور نیز آن  را »شرم آور« توصیف 
کرد، مقامات اتریشی به مدت دو هفته، فشار 
بر افرادی که تمایلی به دریافت واکسن ندارند 

را افزایش داده اند.
ممنوعیت ورود افراد واکســینه نشــده به 
مراکز خرید و ســرگرمی و رستوران ها عالوه 
بر قرنطینه اجباری که از دوشنبه گذشته به 
اجرا درآمده است، تدابیر سختگیرانه اتریش 
در مقابل گروه های مخالف واکســینه شدن 

است.
افــراد واکســینه نشــده در صورتی که 
محدودیت هــا را رعایت نکنند تــا یکهزار و 

۴۵۰ یورو جریمه می شوند.
همزمان با بازگشــت اروپا به کانون شیوع 
کرونــا، دولت های اروپایــی مقررات جدیدی 
را برای اعمــال محدودیت وضع کرده اند که 
خشــم مردم این قاره را برانگیخته است. به 

نوشته روزنامه ال پائیس، الکساندر شالنبرگ 
صدر اعظم اتریش از قرنطینه سراســری این 
کشور از روز دوشنبه خبر داد. این چهارمین 
قرنطینــه بــرای اتریشــی ها از آغاز شــیوع 
همه گیری کرونا است. در سایر مناطق اروپای 
مرکزی، جمهوری چک از دوشنبه آینده فقط 
به افرادی که واکسینه شده اند و یا از بیماری 
بهبود یفته اند اجازه دسترسی به رستوران ها 
یــا شــرکت در جلســات کاری را می دهد. 
همچنین همه شرکت ها را مجاب کرده اند تا 
برای کارمندان خود آزمایش تشخیص کرونا 

انجام دهند.

در اســلواکی، دولت پا را فراتر گذاشــته 
و کارمندانــی را که واکســینه نشــده اند یا 
مبتال به این بیماری شــده اند، مجبور کرده 
است بدون دســتمزد به مرخصی بپردازند یا 
در صورت اجازه شــرکت، از خانه کار کنند. 
در مجارســتان، دولت اعالم کرده اســت که 
بــه زودی همــه کارکنان دولتــی مجبور به 
واکسینه شــدن خواهند بود. همچنین کالج 
پزشکان مجارستان خواسته است کسانی که 
گواهی کووید ندارند از ورود به رستوران ها یا 

سینماها منع شوند.
شــیوع کرونا در آلمان نیــز در حالی روز 

گذشــته برای دوازدهمین روز پیاپی رکورد 
زد که رقــم ۶۵ هزار و ۳۷۱ مــورد ابتال در 
شبانه روز گذشــته )پنج شنبه تا جمعه( در 

این کشور به ثبت رسید.
 در جدیدتریــن اعتراض هــا، معترضــان 
هلندی با نیروهای ضد شورش درگیر شدند 

که هفت مجروح بر جای گذاشت.
اوج گیری  به گزارش روزنامــه دیلی میل، 
شــیوع کرونا، اروپــا را بار دیگر بــه کانون 
همه گیری در جهان تبدیل کرده و کشورهای 
اروپای مرکزی را به ســمت اعمال قرنطینه 

سوق داده است.  

در همیــن حــال درگیری جمعه شــب 
در  کرونایی  بــه محدودیت هــای  معترضان 
شهر روتردام هلند هفت مجروح و حدود ۲۰ 

بازداشتی به دنبال داشت.
پلیس شهر روتردام این شمار مجروح طی 
درگیری های خشــونت آمیز میان معترضان و 

پلیس را تایید کرد.
پاتریشیا وسل ســخنگوی پلیس روتردام 
به خبرگزاری رویترز گفت: ما تیراندازی های 
هشداردهنده و مستقیم داشتیم چون اوضاع 
به گونه ای پیــش رفت که ان افراد خطراتی 

ایجاد کرده بودند.  
برخی در فضای مجازی تصاویری از مردی 
را منتشــر کردند که به دلیل شــلیک پلبس 
زخمی شــده اما پلیس روتردام اعالم کرد که 
هنوز مشخص نیســت این مرد به چه دلیل 
زخمی شــده اســت. دولت هلند اخیرا برخی 
محدودیت هــای کرونایــی را در برابــر موج 
جدیــد کرونا اعمال کــرده اما مــوارد ابتال 
روزانه همچنــان باالنرین میزان از زمان آغاز 
همه گیری در این کشور می باشد. رسانه های 
محلی گزارش دادند، درگیری ها آنقدر شدید 
بود کــه پلیس از قوطی های آب برای متفرق 
کردن معترضانی استفاده کرد که برخی اشیا 

را به آتش کشیده بودند.
اعمــال محدودیت های  بــه  اعتراض هــا 
کرونایی در حالی در شــهر روتردام هلند به 
خشونت کشیده شد که پیش از این در برخی 
از شــهرهای اروپا نیز اعتراض های مشابه ای 
برگزار شــده بود.  اخیرا معترضان در منطقه 
لواردن واقع در شمال آمستردام نیز دست به 

اعتراض های مشابه زده بودند.
پیشــتر معترضان در شــهر زالتسبورگ 
اتریش و همچنین چند شــهر ایتالیا نسبت 
کرونایی جدید  اعمــال محدودیت هــای  به 

تظاهرات کرده بودند.

معترضان هلندی با پلیس درگیر شدند

بازگشت قرنطینه کرونا به اروپا

به گزارش نشــریه نیویورک تایمــز، آمریکا با توجه به 
تجمع نیروهای نظامی روسیه در مرزهای غربی، به متحدان 
خود در باره احتمال یک اقدام نظامی روسیه علیه اوکراین 
هشــدار داد و اعالم کرد که فرصت اندکی برای بازداشتن 

مسکو دراین زمینه وجود دارد.
مقامات اطالعاتی غربــی معتقدند که رئیس جمهوری 
روســیه قصد دارد تا مناطق بیشــتری از قلمرو اوکراین را 

تحت اختیار خود در آورد.
نهادهای اطالعاتــی آمریکایی به متحدان واشــنگتن 
هشــدار می دهند که فرصت اندکی برای ممانعت از اقدام 
نظامی روســیه علیه اوکراین وجــود دارد. به همین دلیل، 
کشــورهای اروپایی در حال همکاری بــا آمریکا برای ارائه 
مجموعه ای  از فشــارهای نظامی و اقتصادی علیه روسیه 

هستد تا مسکو  را از انجام این عمل بازدارند.
نیویورک تایمز درادامه نوشــت که بنا به گفته مقامات 
ارشــد آمریکایی، هنوز مشخص نیست که روسیه با تجمع 
عظیم نیروهــای خود در نزدیکی مرز اوکراین  چه قصدی 
دارد، اما آمریکا ایــن تحرکات را جدی گرفته و آن را یک 

نمایش قدرت توخالی فرض نمی کند.
بنابراین گزارش ، آمریکا عصر جمعه اطالعاتی را دراین 
زمینه توســط  ژنرال »مارک میلی«  رئیس ستاد مشترک 
ارتش آمریکا در اختیار ژنرال »والری زالوژنی«  فرمانده کل 

نیروهای ارتش اوکراین قرار داد.
از ســویی دیگر »آوریل دی. هاینس« مدیر »اطالعات 
ملی « آمریکا )DDD( هفته گذشته به بروکسل سفر کرد و 

سفرای ناتو را درجریان این  موضوع قرار داد.
نیویورک تایمز نوشت: برخی از مقامات سابق آمریکایی 
درایــن بــاره می گویند پوتین قصد دارد تــا مناطقی بین 
مرزهای شرقی اوکراین تا کریمه را بدین روش ایمن سازد 
اما برخی از تحلیگلــران آمریکایی بر این باورند که رئیس 
جمهوری روسیه ماه های پیش رو را فرصتی منحصر به فرد 

برای انجام عملیات نظامی می بیند.
شــبه جزیره کریمه به دنبال بروز ناآرامی های سیاسی 
داخلی در سال ۲۰۱۴ در اواکراین و درجریان برگزاری یک 
همه پرسی ســاکنان این منطقه  که در ۱۶ مارس ۲۰۱۴  

)۲۵ اسفند ۱۳۹۲( به عمل آمد، به روسیه محلق شد.

منابع صنایع نظامی روســیه اعالم کردند ســامانه »اس 
۵۵۰« که روسیه در حال کار بر روی آن است، قابلیت انهدام 

فضاپیمای مافوق صوت آمریکایی X۳۷را دارد.
گفته شده که ســامانه پدافند موشــکی اس-۵۵۰ که 
ساخت آن شروع شــده اســت، می تواند فضاپیمای بدون 
سرنشــین آمریکایی ایکس-۳۷ را در فضا نابود کند.   یکی 
از این مقام های صنایع نظامی که نامش اعالم نشــده است 
تصریح کرد که آمریکا مدعی شــده است فضاپیمای بدون 
سرنشــین ایکس-۳۷ برای اهداف علمی و تجسسی ساخته 
شــده اســت اما این فضاپیماها قادر به حمل چند کالهک 
هســته ای هســتند. به گفته این مقام،  فضاپیمای بدون 

سرنشین ایکس-۳۷ یک سیستم تهاجمی فضایی است.
بر اساس اطالعات رســانه ها، رقابت تسلیحاتی روسیه و 
آمریکا در فضا آغاز شــده است و هفته گذشته روسها سالح 
ضدماهواره آزمایش کردند و توانســتند با آن یک ماهواره از 
کار افتاده خــود را در فضا نابود کنند و آمریکا به این اقدام 
روسیه اعتراض کرد.    وزارت دفاع روسیه یک هفته پیش، از 
برنامه ساخت مجموعه های پدافند موشکی جدید اس-۵۵۰ 

در این کشور در آینده نزدیک خبر داد. به گزرش ایرنا، وزارت 
دفاع روسیه در بیانیه خود اعالم کرد: والدیمیر پوتین رئیس 
جمهوری روسیه در جلسه اخیر با سران وزارت دفاع روسیه 
و صنایع دفاعی این کشــور بر اهمیت توسعه سیستم های 
پدافنــد هوایی و موشــکی جدیــد در روســیه و تحویل 
مجموعه هــای جدیــد S۵۰۰ ،S۳۵۰ وS۵۰۰ به نیروهای 
مســلح روسیه تاکید کرد. وزارت دفاع روسیه در بیانیه خود 
جزییات بیشــتری در مورد مشخصات فنی مجموعه جدید 

اس-۵۵۰ اعالم نکرده است.
در همین حال تارنمای روســی آویاپرو که اخبار مربوط 
به واحدهای هوایی و پدافندهای هوایی و موشــکی روسیه 
را منتشــر می کند، نوشت: بر اســاس اطالعاتی که وزارت 
دفاع روســیه قبال منتشر کرده اســت، افزایش برد پرواز در 
سیستم های جدید پدافند موشکی این کشور بی معنی است.
رسانه روســی افزود: این اطالعات به آن معنی است که 
کارشناسان صنایع نظامی روسیه در ساخت تسلیحات پدافند 
موشکی جدید، بیشــتر به افزایش دقت و کارایی آن توجه 

می کنند.

برنامه ساخت سامانه پدافند فضایی روسیهتدارک کرملین برای عملیات نظامی در اوکراین

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داد که چین به صورت مخفیانه 
در حال ساخت یک ساختمان در ابوظبی است که احتماال استفاده نظامی دارد.
به گزارش این روزنامه، تحقیقات جامعه اطالعاتی آمریکا نشــان می دهد که 
در ماه های اخیر چین به صورت مخفیانه در حال ساخت یک ساختمان در یک 

بندر در نزدیکی ابوظبی در امارات بوده است. 
منابع آگاه به روزنامه وال اســتریت ژورنال گفتند که این ساختمان احتماال 
یک تاسیســات نظامی است و دولت جو بایدن رییس جمهوری آمریکا به دولت 
امارات هشــدار داده که حضور نظامی چین در این کشــور روابط بین ابوظبی و 

واشنگتن را تهدید می کند.
بــه گفته این منابع، ظاهــرا امارات که میزبان نیروهای آمریکایی اســت و 
جنگنده های پیشرفته از آمریکا تهیه می کند، از ماهیت عملیات چینی ها ناآگاه 

بوده اســت. یک سخنگوی دولت امارات در واشنگتن گفت که ابوظبی هیچگاه 
توافق، برنامه یا قصدی برای صدور مجوز ســاخت پایگاه یا پاسگاه نظامی چین 

نداشته است. 
در ســایه حضور چین در امارات بایدن با ولیعهــد ابوظبی در ماه مه و اوت 
صحبــت و ابراز نگرانی کرده که شــراکت امارات با چین می تواند تاثیرات زیان 

آوری برای روابط با آمریکا دارد.
منابع مطلع همچنین در اواخر ماه ســپتامبر اعالم کردند که جیک سالیوان 
مشــاور امنیت ملی کاخ سفید و یک مقام ارشــد دیگر اطالعاتی را با جزئیات 

درباره این سایت به اماراتی ها ارائه کردند. 
به نوشــته این روزنامه، پس از چندین دیدار بیــن مقامات آمریکا و امارات 

ساخت این تاسیسات متوقف شد.

کمیته پزشــکان ســودان روز شــنبه اعالم کرد که در پی کشته شدن یک 
معترض دیگر بر اثر اصابت گلوله در تظاهرات چهارشنبه گذشته، شمار قربانیان 

اعتراضات از ۲۵ اکتبر تاکنون، به ۴۰ نفر افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری »آناتولی«، کمیته پزشکان سودان به عنوان تشکل غیر 
دولتی در بیانیه ای نوشــت که صبح امروز با جان باختن »محمد آدم هادون« 
)۱۶ ســاله( بر اثر اصابت گلوله به ســر و پا در حوادث اعتراضی چهارشــنبه 

گذشته، شمار کلی کشته ها به ۴۰ نفر افزایش یافت.
همچنین با مرگ این معترض نوجوان، شــمار کشــته شــدگان اعتراضات 

چهارشنبه گذشته به ۱۶ نفر رسید.
کمیته پزشــکان سودانی چهارشنبه گذشته در بیانیه ای، از کشته شدن ۱۵ 
معترض در رویارویی با نیروهای امنیتی که بیشتر آنها از ساکنان شهر »بحری« 

در شمال خارطوم بودند، خبر داده بود
معترضان با محکوم کردن کودتای نظامی اخیر در سودان، خواستار بازگشت 

حکومت غیرنظامی به این کشور هستند.
در همین حال پلیس سودان روز پنجشنبه اعالم کرد که به تظاهرکنندگان 
مســالمت آمیز شلیک نکرده و بر اساس اســتاندارهای بین المللی معترضان را  

متفرق کرده است.
سودان از ۲۵ اکتبر گذشته و با اعالم وضعیت فوق العاده از سوی »عبدالفتاح 
البرهان« فرمانده ارتش این کشــور، با بحران شدید سیاسی و اجتماعی مواجه 

شده است.
تظاهرات اعتراض آمیز موســوم به »خشم میلیونی« که در هفته های اخیر و 

در شــهرهای مختلف سودان در اعتراض به تصمیم های البرهان فرمانده ارتش 
آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.

البرهان که در تاریخ ۲۵ اکتبر شورای حاکمیتی و کابینه سودان را منحل و 
در کشــور وضعیت فوق العاده اعالم کرده بود، چند روز پیش نیز شورای جدید 

حاکمیتی را به ریاست خود تشکیل داد.
 ایــن تصمیمــات بــا اعتراض هــای داخلــی و بیــن المللــی رو بــه رو

 شده است.
به دنبال کودتای نظامی در ســودان در ســوم آبان، گروهــی از نظامیان به 
اقامتگاه »حمدوک« نخســت وزیر این کشــور حمله کردند و او را در بازداشت 

خانگی قرار دادند.
همچنین گزارش هایی نیز در آن زمان از بازداشت چهار نفر از وزیران دولت 
و مشــاور مطبوعاتی نخســت وزیر سودان منتشر شــد و منابع آگاه، نظامیان 

ناشناس را به کودتا علیه دولت انتقالی متهم کردند.
به دنبال این اقدام نهادهای مردمی و حقوق بشری از مردم سودان خواستند 

که با برپایی تظاهرات به آن اعتراض کنند.
منابع خبری پیشــتر از برگزاری تظاهرات شبانه مردم سودان در اعتراض به 
تشکیل شورای حاکمیتی جدید در این کشور توسط عبدالفتاح البرهان فرمانده 

ارتش خبر دادند.
البرهان پنجشــنبه شب فرمان تشکیل شــورای حاکمیتی انتقالی جدید به 
ریاســت خودش را اعالم کرد و »محمد حمدان دقلــو« را به عنوان معاون به 

همراه ۱۱ نفر دیگر در این شورا منصوب کرد.

منابع آگاه اعالم کردند، در بحبوحه تنش ها میان واشــنگتن- 
مسکو، کاخ سفید از پنتاگون خواسته تا ارزیابی کاملی از وضعیت 
رزمایش های ســالهای اخیر ارتش آمریکا در اروپا با هدف تصمیم 

گیری درباره هرگونه اقدامات بعدی در این زمینه ارائه دهد.
به گزارش روزنامه واشنگتن پســت، براساس اعالم این منابع 
آگاه، کاخ سفید از وزارت دفاع آمریکا)پنتاگون(  خواسته تا گزارش 
جامعی در مورد عملکرد و ارزیابی از رزمایش های ســال های اخیر 

آمریکا در اروپا که با هدف پیام به روسیه انجام شده، ارائه کند.
گزارش شــده کــه دولــت بایدن در حــال ارزیابــی مفصل 
رزمایش هــای هوایی، دریایــی و زمینی در اروپا اســت که برای 
آزمودن قدرت روســیه انجام شده اســت. این منابع اعالم کردند 
که هدف اصلی این بوده تا دولت بایدن چشــم انداز کاملی نسبت 
به نتایج رزمایش های ارتــش آمریکا و دیگر اقدامات بازدارنده در 
اروپا داشــته باشد تا بدین ترتیب ماموریت های جدید در راستای 

اثربخشی بهتر برنامه ریزی شود.
کارشناســان معتقدند که  هدف اکثر رزمایش های آمریکا در 
اروپا و با همکاری برخی کشــورهای اروپایی حفاظت از متحدان 

واشنگتن در برابر روسیه بوده است.

اروپــا  در  آمریــکا  ارتــش  ماموریت هــای  ایــن  از  پیــش 
 طــی ســالهای اخیــر در بحبوحه تنش هــا با روســیه افزایش

 یافته بود.
شماری از کارشناسان مدتهاست هشــدار می دهند که برخی 
از این ماموریت ها و رزمایش ها با مشــارکت ارتش آمریکا در اروپا 
بسیار تحریک آمیز بوده و باید مورد ارزیابی قرار بگیرد اگرچه یک 
مقام ارشــد دولت بایدن اعالم کرد کاخ سفید به دنبال اطالعات 
از پنتاگــون با این دیدگاه که این گونه ماموریت ها و رزمایش ها را 

کاهش دهد، نیست.
در بیشتر موارد، این رزمایش ها و ماموریت ها به فراتر از متحدان 
آمریکا در ناتو کشــیده شد که شامل همکاری های نظامی با برخی 
کشــورهای غیرعضو  دائم ناتو از جمله گرجستان و اوکراین بود؛ 
اقداماتی نزدیک مرزهای روســیه که خشم مســکو را برانگیخته 
اســت. آمریکا معاهده الزامی  برای دفاع از این کشــورها ندارد اما 

از تمامیت ارضی و ارتش های این کشورها حمایت کرده است.
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه طی ماههای اخیر بارها 
نســبت به فعالیت های نظامی آمریکا و متحدانش نزدیک مرزهای 

روسیه به ویژه در اوکراین هشدار داده بود.

ساخت تاسیسات نظامی چین در امارات

ادامه سرکوب مخالفان کودتاچیان سودان

بازبینی مانورهای اروپایی پنتاگون

یک میلیون کودک افغان
 در خطر مرگ ناشی از گرسنگی

صندوق کودکان ســازمان ملل متحد »یونیسف«، هشدار داد که ۱۴ میلیون 
کودک افغان با خطر گرسنگی مواجه اند که ممکن است یک میلیون نفر آنها از 

گرسنگی جان دهند.
براساس تقویم جهانی دیروز شنبه روز جهانی کودک است و یونیسف هرسال 
این روز را در افغانســتان تجلیل می کرد اما امســال اعالم کرده اســت به دلیل 

گرسنگی ۱۴ میلیون کودک، برنامه ای برای تجلیل این روز ندارد.
یونیسف با اشاره به اینکه این سازمان در افغانستان فعال است و برای کمک به 
کودکان تالش می کند، افزود اما با فرارســیدن زمستان فاجعه ای در راه است که 
این نهاد توانایی جلوگیری از آن را ندارد؛ زیرا ۱۹۲ میلیون دالر کمک نیاز است.

به گزارش یونیســف، فاجعه بشری در افغانســتان در پیش است و وضعیت 
مصونیت غذایی از نوامبر امسال تا مارس سال آینده رو به وخامت خواهد بود.

پیتــر ماوریــر رئیس کمیته بین المللی صلیب ســرخ نیز دیــروز جمعه به 
اسوشیتدپرس گفت که نشانه های فاجعه بشری در افغانستان در حال آشکار شدن 
اســت. عوامل زیادی در مواجه شــدن کودکان و مردم افغانستان با خطر مرگ و 
گرسنگی موثر هستند که از جمله آنها برخورد غیر مسئوالنه آمریکا طی ۲۰ سال 
گذشــته در این کشور، خشکسالی، بیماری کرونا و مسدود بودن میلیاردها دالر 

دارایی های این کشور توسط آمریکا ست.

ویژه

تصویب بسته اقتصادی ۴۸۰ میلیارد دالری در ژاپن
شبکه خبری »ان. اچ. کی« ژاپن گزارش کرد، کابینه این کشور برای کمک 
به افراد متاثر از همه گیری جهانی کرونا و احیاء دوباره اقتصاد ژاپن، یک بسته 

اقتصادی به ارزش حدود ۴۸۰ میلیارد دالر تصویب کرده است.
کیشــیدا فومیو نخســت وزیر ژاپن در این باره گفت که »ما این اقدامات 
اقتصادی را به ســرعت اجرا خواهیم کرد تا اقتصاد آســیب دیده بر اثر همه 
گیری کرونا را بازسازی کنیم. ما از سر گیری فعالیت های اجتماعی-اقتصادی 
را ترویج خواهیم کرد و در ســریعترین زمان ممکن اقتصاد را در مســیر رشد 

قرار خواهیم داد.«
اولویت نخســت دولت مقابله با ویروس کرونا است. دولت ژاپن قصد دارد 
شــبکه بهداشت و درمان را به گونه ای تقویت کند که بتواند در وضعیتی که 

طی آن سرایت پذیری این ویروس دو برابر می شود، با آن مقابله کند.
از جملــه موارد حمایت از خانوارها در این بســته، یک بار پرداخت نقدی 
حدود ۹۰۰ دالر به افراد ۱۸ سال به پایین است. کسب و کارهایی که فروش 
آنها به دلیل این همه گیری کاهش یافته است نیز قادر خواهند بود کمک های 

مالی دریافت کنند.
تصویب این بســته حمایتی در حالی است که داده های دولت ژاپن حاکی 
از آن است همه گیری ویروس کرونا منجر به بیکاری های طوالنی مدت شده 

است.
وزارت امور داخلی می گوید شــمار میانگین ماهیانه بیکارها برای بیش از 
۱۲ ماه گذشــته حدود ۶۶۰ هزار نفر بود که این رقم ۱۸۰ هزار نفر بیشتر از 

همین دوره در سال گذشته است.
وزارت کار می گوید نظام بیمه بیکاری برای کسانیکه در اثر این همه گیری 
بیکار شــده اند، مزایای ویژه ای ارائه می دهد. اما مزایای آنها پس از ۳۶۰ روز 

تمام می شود.
دولت به کارفرمایان بطور مســتمر یارانه پرداخت کرده است تا از افزایش 
بیکاری جلوگیری کند اما از آنجائیکه این همه گیری بر اقتصاد تاثیر گذاشته، 

کسانیکه دنبال شغل هستند با پیشنهادهای کاری کمتری روبرو می شوند.

مصیبت آتش سوزی در جنگل های آمریکا
بروز جنگل سوزی در آمریکا در دو سال گذشته باعث نابودی ۲۰ درصد از 
درختان غول پیکر ســکویا  در دو سال شده که نگرانی هایی را درباره تاثیرات 

آب و هوایی برانگیخته است.
روزنامه گاردین نوشــت: آتش سوزی که در نتیجه رعد و برق پدید می آید 
باعث مرگ هزاران درخت ســکویای غول پیکر در سال جاری شده و به روند 
نابودی درختانی منجر شــده که تقریبا یک پنجم از بزرگترین درختان زمین 
را تشکیل می دهند. آتش سوزی در پارک محلی درختان سکویا و جنگل های 
اطراف آن باعث نابودی ۲ هزار و ۲۶۱ تا ۳ هزار و ۶۳۷ درخت ســکویا شــده 
است. سکویا بزرگترین درخت از نطر حجم و در حدود ۷۰ بیشه زار در امتداد 
ســمت غربی رشته کوه ســیرا نوادا قرار دارند. پیشــتر این گونه از درختان 
درباره آتش مقاوم قلمداد می شــدند اما آتش ســوزی های شدید بسیاری از 
این درختــان را نابود کرد که باعث تعجب درباره تاثیرات بحران آب و هوایی 
شده اســت. کالیفرنیا بزرگترین آتش سوزی ها را در پنج سال گذشته تجربه 
کرده اســت و این امــر باعث رکورد زنی در میزان هکتار از اراضی شــده که 
دچار حریق شــده اند. تاکنون دومین منطقه وســیع در این ایالت در ســال 
جاری آتش گرفته اســت. در بحبوحه خشکســالی سال۲۰۱۵ برای اولین بار 
جنگل های درختان ســکویا در آمریکا آتش گرفتند. دو آتش سوزی در سال 
۲۰۱۷ درختان ســکویای بیشتری را نابود کرد که هشداری برای اتفاقاتی بود 
کــه در آینده رخ می داد. تاثیرات تغییــرات اب و هوایی که از مدتها پیش از 
سوی دانشمندان پیش بینی شده بود تاکنون در مشاهدات عینی و تحقیقات 

علمی تایید شده است. 

اکونومیک

محیط زیست

آگهی احراز تصرفات، موضوع ماده 3  قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند  رسمی و ماده 13 

آئین نامه اجرائی آن مصوب 9۰/۰9/2۰ 
نظر به اینکه به استناد رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۱۰۲۶۰۰۰۵۲۰ تاریخ صدور 
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ موضوع پرونده کالسه  شماره ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۱۰۲۶۰۰۰۰۱۲ 
هیات رســیدگی کننده قانون صدرالذکر مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
 قلهک تهران، تصرفات بالمعارض خانم مهناز اسدی سوغائلو فرزند غیرتعلی 
به شــماره شناسنامه ۱۳۶ و دارای  کدملی ۶۰۳۹۹۵۸۶۳۴ صادره از کورائیم 
نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت )۸۰/۳۵ مترمربع(  هشتاد 
متر و ســی و پنج دســیمترمربع در قســمتی از پالک ثبتی ۴۸۳ فرعی از 
۴۳ – اصلــی واقع در بخش ۱۱  تهران حوزه ثبتی قلهک به نشــانی خیابان 
هروی- خیابان گلزار- کوچه ســیزدهم- پالک ۲۸ انتقالی و واگذار  شــده از 
مالک رســمی احراز شده و جهت اجرا و صدور سند مالکیت طی نامه شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۰۱۰۲۶۰۰۰۵۲۱  تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ به این اداره اعالم گردیده 
است و برای آن پالک ثبتی ۱۴۱۶۲ فرعی از ۴۳- اصلی در  نظر گرفته شده 
است. لذا به استناد ماده ۳ قانون مذکور مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی تا چنانچه  شــخص و یا اشــخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به 
موضوع صدور سند بنام متقاضی مذکور هر گونه  اعتراضی دارند ظرف مهلت 
دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی، به این اداره مراجعه و ضمن اعالم اعتراض 
و  اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به دادگاه عمومی محل وقوع ملک  تقدیم نموده و گواهی مربوطه را از دادگاه 
اخذ و به این اداره تحویل نماید. در غیر اینصورت پس از سپری  شدن مهلت 

مقرر، سند مالکیت وفق مقررات صادر خواهد گردید.  13616 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/15 

تاریخ  انتشار نوبت دوم: 1400/08/30   
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران 
 مهدی شعبانی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شفت
هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۱۲۰۰۲۰۵۳-۱۴۰۰/۰۷/۲۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــفت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم سکینه یحیی پور چوبری فرزند 
محمود شماره شناسنامه ۳۹۸۶ صادره از تهران در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب خانه و محوطه و باغ به 
مســاحت۲۰۵۶/۱۳ متر مربع که از این مقدار مساحت ۱۸۷۳/۰۳ متر مربع دارای کاربری مسکونی و مقدار مساحت ۶۶/۹۰ متر مربع در حد 
جنوبی و غربی در حریم نهر عمومی آب و مقدار مســاحت ۱۷۷/۲۶ متر مربع در حد شمالی در حریم راه عمومی قرار دارد پالک ۱۱۵۴ فرعی 
مجزی شــده از پالک ۶۲۸ بخش ۲۱ گیالن خریداری از مالکیت رســمی علی صفرنژاد )زارع صاحب نسق( محرز گردیده است، لذا به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود و در صورتی که اشــخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی 

تقدیم دادخواست طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد. 743 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/14

                 »آگهي مناقصه عمومي نوبت اول«
     شماره: 2000094839000006

        تاریخ: 1400/08/30 
شهرداري ارومیه در نظر دارد به استناد ماده ۵ آئین نامه معامالتی شهرداری و اعتبارات مصوب سال 
۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نســبت به برگزاری مناقصه عمومی به شــرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نماید. از بین شرکت های خدماتی صالحیتدار که 
مورد تایید اداره کل کار و امور اجتماعی اســتان بوده و نیز دارای طرح طبقه بندی مشــاغل از سوی آن 
اداره می باشــد دعوت به عمل می آید در مناقصه ذیل به شرح مشخصات اعالمی در این آگهی شرکت و 
به صورت الکترونیکی به صورت درصد ســود مدیریتی ارائه قیمت نمایند. الزم بذکر است کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( انجام خواهد شد. الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در 
مناقصه محقق سازند. الزم به ذکر می باشد شرکت کنندگان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند 

به سایت شهرداری ارومیه به آدرس www.urmia.ir  مراجعه فرمایند.
۱- موضوع مناقصه: تامین و بکارگیری تعداد ۶۹ نفر نیروی انسانی از قرار )پاکبان، راننده پایه یک، 

مکانیک( با رعایت مقررات اداری شهرداری و برابر قانون کار سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ 
۲- مبلغ کل مناقصه: برابر قانون کار سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

۳- مدت قرارداد: یک سال شمسی از تاریخ ابالغ قرارداد می باشد.
۴- تاریخ دریافت اســناد مناقصه: از ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخه 1400/08/30 تا ساعت ۱۴ روز 

شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ در بستر سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/30   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/2

مهدی زاده- شهردار ارومیه 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۵۲۳۱- ۱۳۹۹/۷/۲۹ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی منصوره مومنی کما مردخ فرزند محمدی به شماره ملی 
۲۶۶۸۸۱۳۵۸۱ در ششدانگ زمین مشتمل بر بنای احداثی )انباری( به مساحت ۱۴۰۱ متر مربع به شماره پالک ۲۳۲ فرعی مفروز و 
مجزی شده از پالک شماره ۲۹ فرعی از ۷۹ اصلی واقع در اشکلن بخش۲۴ گیالن ازمالکیت رسمی گل مومنی کما مردخ محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشــود و در صورتی که اشــخاصی نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 715
  تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/16
  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/30

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های

 فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۳۵۶۷- ۱۴۰۰/۶/۱۳ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محمد ولی صیادی سیدآبادی فرزند رجبعلی به شماره 
ملی ۲۶۶۸۹۳۴۸۵۰ در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت ۵۱۷/۸۵ متر مربع به شماره پالک ۲۶۹ فرعی مفروز و مجزی شده 
از پالک شماره ۵۷ فرعی از ۶۲ اصلی واقع در سیدآباد بخش۲۴ گیالن ازمالکیت رسمی رجبعلی صیادی سیدآبادی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 712
   تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/16
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/30

 شیرزاد عزیزی جوکندان

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن 
 شیرزاد عزیزی جوکندان

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت- ایرج حیدرپور  


