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شورای  راهبردی  ارتباطات  کننده  هماهنگ 
دوگانه  رویکرد  تداوم  در  سفید  کاخ  ملی  امنیت 
بدون  ایران،  اسالمی  جمهوری  قبال  در  آمریکا 
کوچکترین اشاره به عهد شکنی واشنگتن درباره 
برجام، تهران را متهم به جدی نگرفتن مذاکرات 

احیای برجام کرد.
راهبردی  ارتباطات  کننده  هماهنگ  کربی  جان 
شورای امنیت ملی کاخ سفید روز جمعه به وقت 
محلی در حالیکه اذعان کرد که مذاکرات هسته ای 
ندارد،  قرار  آمریکا  برجام در تمرکز  احیای  برای 
در همان حال جمهوری اسالمی ایران را متهم به 
ایران  شد  مدعی  و  کرد  مذاکرات  نگرفتن  جدی 

مذاکرات را جدی نگرفته است.
ایران  که  کرد  ادعا  سفید  کاخ  ارشد  مقام  این 
مذاکرات را جدی نگرفته و این مذاکرات فعال در 

تمرکز و دستور آمریکا قرار ندارد.
شورای  راهبردی  ارتباطات  کننده  هماهنگ 
امنیت ملی ملی آمریکا همچنین با طرح اتهامات 
نزدیک  و  ایران  هسته ای  برنامه  درباره  همیشگی 
ادعایی گریز هسته ای مدعی  نقطه  به  ایران  شدن 
بر  متحده  ایاالت  جمهور  رئیس  بایدن  جو  شد 
اینکه به ایران اجازه دستیابی به سالح هسته ای را 

نخواهد داد، تاکید کرده است.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  پرایس  ند 
دوگانه  رویکرد  به  اذعان  با  ماه  دی   ۲۰ آمریکا 
دیپلماسی و فشار دولت بایدن به همراه شرکایش 
علیه جمهوری اسالمی ایران، در عین حال اظهار 

داشت که دیپلماسی در قبال ایران نمرده است.
این سخنگوی دولت بایدن در جمع خبرنگاران 
کابینه  مقامات  لفاظی های  درباره  واشنگتن  در 
بایدن  دولت  موضع  و  صهیونیستی  رژیم  جدید 
دراین خصوص گفت:آمریکا و اسرائیل در سطح 
به  هیچگاه  نباید  ایران  اینکه  بر  مبنی  استراتژیک 
سالح هسته ای دست یابد، کامال با یکدیگر اتفاق 

نظر دارند و همسو هستند.
سخنگوی وزارت خارجه دولت بایدن گفت که 
ما به صراحت نظرات مخالف خود را به اسرائیل 
ما  به  را  خود  مخالف  نظر  نیز  آن ها  و  می گوییم 

اطالع می دهند.
که  معتقدیم  ما  کرد:  اضافه  آمریکایی  مقام  این 
دیپلماسی همچنان موثرترین و بادوام ترین روشی 
است که به وسیله آن می شود از دسترسی ایران به 

سالح هسته ای به صورت کامل جلوگیری کرد.
تکرار  با  آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی 
ماه های  و  هفته ها  در  آمریکایی  مقامات  ادعا های 
اخیر گفت:، اما ایرانی ها به صورت مکرر به یک 
سپتامبر  ماه  از  کرده اند.  پشت  دیپلماتیک  توافق 
آمریکا  تمرکز  در  برجام  به  بازگشت  تاکنون 

نبوده است.پرایس سپس اذعان کرد: ما با شرکای 
از  را  نباید هیچ گزینه ای  اینکه  بر  مبنی  اسرائیلی 

روی میز حذف کنیم، موافقیم.
اظهارات  به  اشاره  با  خبرنگاری  هنگام  این  در 
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در جمع تعدادی 
از مخالفان جمهوری اسالمی ایران که او را برای 
تحت  مذاکره  عدم  و  برجام  بودن  مرده  اعالم 
فشار گذاشته بودند که بایدن در پاسخ گفته بود 
با  نمی تواند این را بگوید، خطاب به ند پرایس، 
که شما  مدعی شد  بایدن  از سخنان  تفسیر خود 
به  بازگشتی  گفت  که  مخالفید  جمهور  رئیس  با 

دیپلماسی وجود ندارد؟
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ تاکید 
کرد: رئیس جمهور ابدا نگفت که دیپلماسی مرده 
ایرانی ها  که  می کند  اشاره  امر  این  به  بلکه  است 
فرصت بازگشت سریع به برجام را از بین برده اند.
خبرنگاری از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
بازگشت  ایرانی ها فرصت  پرسید، شما می گویید 
همچنین  و  برده اند  بین  از  را  برجام  به  سریع 
است،  ایران  قبال  در  ترجیحی  گزینه  دیپلماسی 
خود  تعهد  به  می خواهد  جمهور  رئیس  چگونه 
هسته ای  سالح  به  ایران  دستیابی  عدم  بر  مبنی 

دست یابد؟
در  آمریکا  اقتصادی  فشار های  به  پرایس  ند 
مدعی  و  کرد  اشاره   ۲۰۱۴ تا   ۲۰۱۲ سال های 
واشنگتن  توجه  قابل  اقتصادی  فشار های  که  شد 
میز مذاکره  پای  به  را  ایران  و متحدان غربی اش، 
ناکارآمدی سیاست  به  آورد.پرایس در عین حال 
فشار حداکثری در دولت ترامپ اشاره و ادعا کرد 
که این سیاست زمانی کارآمد است که با همراهی 

سایر شرکا باشد.

کرد  تهدید  آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی 
ایران رویکرد و مسیر خود را تغییر  تا زمانی که 
شرکا  با  ایران  علیه  اقتصادی  فشار های  به  نداده، 

ادامه خواهیم داد.
جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا نیز پیش 
از ند پرایس اعالم کرد: دولت آمریکا به صراحت 
در  ایران  با  هسته ای  توافق  که  است  کرده  اعالم 
حال حاضر در اولویت نیست، اما همچنان معتقد 
از  اطمینان  برای  راه  بهترین  دیپلماسی  که  است 

عدم دستیابی ایران به سالح هسته ای است.
با   ۱۳۹۴ سال  در  برجام  امضای  از  پس  ایران 
هدف لغو تحریم های ظالمانه، به عنوان کشوری 
و  عیب  بدون  را  خود  تعهدات  پذیر،  مسئولیت 
نقص اجرا کرد و این مساله در ۱۶ گزارش آژانس 
گرفت،  قرار  تائید  مورد  اتمی  انرژی  المللی  بین 
در  کاخ سفید  به  ترامپ  دونالد  از ورود  اما پس 
ژانویه ۲۰۱۷ )دی ماه ۱۳۹۵( و پس از چند اقدام 
مفاد  با  مغایر  مواضع  اتخاذ  با  نهایتًا  مقدماتی، 
برجام، با خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا از 
آن در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ )۸ می ۲۰۱۸(، در دو 
مرحله تحریم های ثانویه آن علیه ایران بازگردانده 

شد.
و  طرف  یک  از  توافق  این  نامتوازِن  اجرای 
تحریم های  تشدید  و  اعمال  از  ناشی  فشار های 
یکجانبه آمریکا از طرف دیگر، باعث شد تا یکسال 
درتاریخ  نهایتًا  برجام،  از  آمریکا  خروج  از  پس 
شورایعالی   )۲۰۱۹ می   ۸(  ۱۳۹۸ اردیبهشت   ۱۸
امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران تصمیماتی در 
راستای متوقف کردن گام به گام اجرای اقدامات 
داوطلبانه تعهدات هسته ای با اعطای فرصت های 

۶۰ روزه به دیپلماسی، اتخاذ کند.
ایران تا یک سال پس از خروج آمریکا از برجام 
به تمامی تعهداتش ذیل این توافق عمل کرد تا به 
کشور های اروپایی که وعده می دادند آثار خروج 
واشنگتن از توافق را جبران می کنند، فرصت دهد 
تا برای تحقق این وعده تالش کنند، اما با توجه 
به اینکه کشور های اروپایی به وعده هایشان عمل 
را  برجام  ذیل  تعهداتش  گام  چند  در  نکرده اند، 
مفاد  اساس  بر  ایران  تعهدات  داد. کاهش  کاهش 

توافق هسته ای برجام صورت گرفت.
کار  روی  از  پس  بایدن  جو  دموکرات  دولت 
آمدن در ژانویه ۲۰۲۱، اقدام یکجانبه دولت سابق 
این کشور را برای خروج از توافق ایران و گروه 
۱+۵ محکوم کرداما تاکنون دربرابر هرگونه اقدام 
معتبر برای جبران رفتار نادرست گذشته کوتاهی 
تمرکز  ایران،  داخلی  حوادث  با  همزمان  و  کرده 
از  روسیه  استفاده  اتهام  و  ناآرامی  بر  را  خود 
پهپاد های ایرانی در جنگ اوکراین قرار داده است.

روسیهتاآخریننفسمیجنگد
ادعای آمریکا درباره احیای برجام: 

بورل گفت: »بیهوده است که فکر کنیم روسیه ایرانمذاکراتراجدینگرفتهاست
کشور  این  ارتش  یا  خورده  شکست  جنگ  در 
او مدعی شد که فعال مسکو »در  ناتوان است.« 
زیادی  قدرت  هنوز  اما  خورده،  شکست  جنگ 

دارد و توانایی دارد تا به این جنگ ادامه دهد.«
کمیسیونر سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت 
ادامه  کی یف  به  سالح  ارسال  به  باید  غرب  که 
دهد و به کسانی که فکر می کنند روسیه شکست 
که  داد  هشدار  می کند،  عمل  ضعیف  یا  خورده 
را  طوالنی  جنگ های  در  پیروزی  سابقه  مسکو 

دارد.
به گزارش از خبرگزاری راشا تودی، »جوزپ 
اروپا  اتحادیه  بورل« کمیسیونر سیاست خارجی 
گفت  مادرید  در  خود  جمعه  روز  سخنرانی  در 
که  بزرگی  ملت  است،  بزرگی  کشور  »روسیه 
عادت دارد تا آخر بجنگد و سپس بهبود یابد« و 
در ادامه به حمله ۱۸۱۲ توسط ناپلئون بناپارت، 
امپراتوری فرانسه و حمله ۱۹۴۱ توسط آدولف 
هیتلر آلمان به عنوان نمونه های تاریخی این امر 

اشاره کرد.
بورل افزود: »بیهوده است که فکر کنیم روسیه 
کشور  این  ارتش  یا  خورده  شکست  جنگ  در 
او مدعی شد که فعال مسکو »در  ناتوان است.« 
زیادی  قدرت  هنوز  اما  خورده،  شکست  جنگ 

دارد و توانایی دارد تا به این جنگ ادامه دهد.«
فرا  آن  زمان  »اکنون  گفت:  او  دلیل،  همین  به 
ابزار های  با  اوکراین  تجهیز  به  که  است  رسیده 
باید  که  انجام جنگی  برای  الزم  نظامی  و  مادی 
یک  تنها  نه  را  این  او  دهیم.«  ادامه  شود،  انجام 
»جنگ تدافعی« توصیف کرد، بلکه گفت که این 
کار به اوکراین اجازه می دهد »ابتکار عمل را در 
دست بگیرد و جبهه ها را فتح کند و از آغاز یک 
حمله جدید، بسیار قدرتمند و خونین روسیه در 

چند ماه جلوگیری کند.«
بود.  غیرعادی  هیتلر  و  ناپلئون  به  بورل  اشاره 
ناپلئون رهبری یک ارتش چند ملیتی را بر عهده 
فرانسه  سلطه  تحت  اروپا  سراسر  از  که  داشت 
استخدام شده بود و به مسکو رسید، اما نتوانست 

روسیه را وادار به تسلیم کند. جنگ دو سال بعد 
پاریس  خیابان های  در  روسی  سواره نظام  رژه  با 
متحدان  هیتلر هم که توسط  یافت. تالش  پایان 
و دست نشاندگان اروپایی متعددی کمک می شد، 
روسی  سربازان  و  خورد  شکست  روسیه  علیه 

برلین را در سال ۱۹۴۵ تصرف کردند.
متحده  ایاالت  روسیه،  برآورد های  اساس  بر 
میلیارد   ۱۰۰ تقریبًا   ۲۰۲۲ سال  در  متحدانش  و 
برای  را  تدارکات  و  مهمات  تسلیحات،  دالر 
ارتش اوکراین ارسال کردند. علی رغم این تالش 
بی سابقه، بورل روز جمعه همچنان اصرار داشت 
که غرب طرف مناقشه نیست و اتحادیه اروپا هر 
کاری که می توانست برای جلوگیری از آن انجام 
داد. رهبران سابق آلمان و فرانسه، اما علنًا اعتراف 
اروپا  میانجیگری  با  مینسک  توافقات  که  کردند 
برای  اوکراین  برای  زمان  خرید  برای  ترفندی 

آماده شدن برای جنگ بوده است.
کمیسیونر عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی 
در سالن تئاتر اصلی مادرید سخنرانی کرد، جایی 
که جایزه انجمن اقتصاد جدید ۲۰۲۲ به او اهدا 
شد. یکی از مجریان، خاویر سوالنا، سلف بورل 
سال  در  ناتو  دبیرکل  و  اروپا  اتحادیه  پست  در 
رهبری  تحت  بلوک  این  که  زمانی  بود،   ۱۹۹۹
سابق  یوگسالوی  علیه  را  جنگی  متحده  ایاالت 

آغاز کرد.
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حملهشدیداللحناردوغانبهانگلیس
ترکیه  جمهور  رئیس  اردوغان«  طیب  »رجب 
انگلیس  نظیر  کشورهایی  مردم  که  گفت 

نمی توانند سرنوشت کشورشان را تعیین کنند.
در  سخنانش  ادامه  در  ترکیه  جمهور  رئیس 
واکنش به تصویری که اخیرا مجله اکونومیست 
از وی منتشر کرده، گفت: »آنجا، مردم در خیابان 
این  کنند.  کار  نمی دانند چه  آنها  گرسنه هستند. 

فرانسه است، آن انگلستان، آن هم آلمان.«
پرتیراژترین  از  که  ـ  اکونومیست  مجله 
رسانه های انگلیس به شمار می رود ـ در شماره 
طیب  »رجب  حکمرانی  از  انتقاد  به  خود  اخیر 
پیروزهای  و  ترکیه  رئیس جمهور  اردوغان« 
از  تصویری  کشور،  این  انتخابات   در  مکررش 
او در لباس تاریخی حاکمان عثمانی را با عنوان 
»فخرالدین  کرد.  منتشر  سلطان؟«  یا  »دموکرات 
ریاست جمهوری  ارتباطات  مرکز  رئیس  آلتون« 
ترکیه نیز به طرح جلد مجله اکونومیست درباره 
نوشت:  توئیتی  در  و  داد  نشان  واکنش  اردوغان 
را  ترکیه  دموکراسی  پایان  خود  خواست  به  بنا 
تبلیغات  و  نادرست  اطالعات  رکیک،  الفاظ  با 

گستاخانه اعالم می کنند.«
دیگر  بار  مجله  این  می نویسد:  ادامه  در  او 
فکری  اساس جهل  بر  را  ترکیه  از  تصویر خود 

کسل کننده  و تکراری اش، آن هم عمدی با گفتن 
این جمله که »دوباره شروع کرده اند«، به نمایش 

گذاشت.
آلتون افزود: » شاید آن ها با تکنیک های بازاریابی 
و انتشار تیترهای افراطی و تصاویر تحریک آمیز، 
بدین شکل قادر به فروش به اصطالح مجالت 
خود شده اند، اما باید به خوانندگان یادآوری کنیم 
که این روزنامه نگاری جعلی و مبتنی بر تبلیغات 

ارزان و اطالعات نادرست است.«
رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه 
تعهد خود  بارها  ترکیه  »مردم  اینکه  به  اذعان  با 
را به دموکراسی، برابری و آزادی نشان داده اند«، 
زیادی  مصیبت های  ترکیه  سیاسی  »نظام  گفت: 
جوالی   ۱۵ شکست خورده  کودتای  جمله  از 
۲۰۱۶ که طی آن مردم خونشان را در راه حفظ 

دموکراسی فدا کردند، پشت سر گذاشته است.«

واردات گاز 
چین از روسیه 

دو برابر شد
میانه  در  دهد  می  نشان  رسمی  داده های   -
بحران اوکراین واردات گاز مایع طبیعی چین از 
روسیه در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال گذشته به 

بیش از دو برابر رسیده است.
 در حالی که کشورهای غربی به تحریم روسیه 
ادامه می دهند، داده های رسمی نشان می دهد 
واردات گاز طبیعی چین از روسیه در سال ۲۰۲۲ 
از  بیش  به  قبل  سال  در  مشابه  زمان  به  نسبت 
چین  رسد  می  نظر  به  است.  رسیده  برابر  دو 
اوکراین حمایت  برابر  در  روسیه  از  غیرمستقیم 

مالی می کند.
براساس داده های اداره گمرک چین لوله های 
گاز واردات چین از روسیه با افزایش ۲.۶ برابری 
 ۳.۹۶ به   ،۲۰۲۱ سال  در  مشابه  زمان  به  نسبت 
گاز  واردات  همچنین   ،۲۰۲۲ سال  در  میلیارد 
طبیعی با افزایش ۲.۴ برابر به ۶.۷۵ میلیارد دالر 

رسیده است.
در سال ۲۰۲۲ واردات نفت خام چین از روسیه 
میلیارد دالر  به ۵۸.۳۸  با رشد ۴۴ درصدی  نیز 
ترتیب نفت و گاز وارداتی  بدین  رسیده است. 
پکن از مسکو به ترتیب ۸.۳ و ۴۴ درصد افزایش 
داشته است. چین حجم گاز وارداتی خطوط لوله 

گاز را منتشر نکرده است.
با توجه به افزایش قیمت انرژی پس از حمله 
گذشته)۲۵  سال  فوریه  در  اوکراین  به  روسیه 
افزوده گاز طبیعی  افزایش ارزش  اسفند۱۴۰۰(، 

بیشتر از حجم آن برآورد شده است.
چین با تحریم های غرب علیه روسیه مخالف 
بوده و است و به خرید انرژی از کشور همسایه 

اش ادامه می دهد.
ماه  در  استرلیا  و  اروپا  اتحادیه   ،۷ گروه 
روسیه  خام  نفت  از  قیمتی  سقف  دسامبر)دی( 
تصویب کردند تا فشار بر مسکو را ادامه دهند. 
رئیس  پوتین  والدیمیر  اقدام  این  به  پاسخ  در 
جمهوری روسیه اواخر ماه گذشته فرمانی صادر 
کرد که به موجب آن از اول فوریه سال جاری 
به  را  ماه   ۵ مدت  به  خام  نفت  تامین  میالدی 
سقف  روسیه  خام  نفت  برای  که  کشورهایی 

قیمت تعیین کردند ممنوع کند.

جمعیت هند
 از چین جلو زد

هند که نیمی از جمعیت آن زیر ۳۰ سال سن 
آینده سریع ترین  قرار است در سال های  دارند، 
رشد اقتصادی جهان را به خود اختصاص دهد.

در حال حاضر تحلیلگران تخمین می زنند که 
جمعیت هند از چین پیشی گرفته است.

برآوردهای  طبق  بلومبرگ،  از  گزارش  به   
جمعیت   )WPR( جهانی  جمعیت  بازنگری 
این کشور آسیای جنوبی تا پایان سال ۲۰۲۲ به 
۱.۴۱۷ میلیارد نفر رسید. این مقدار اندکی بیش 
از رقم گزارش شده چین در روز سه شنبه )۱۷ 
اولین  چین  مقامات  که  است  زمانی  و  ژانویه( 

کاهش جمعیت از دهه ۱۹۶۰ را اعالم کردند.
هند که نیمی از جمعیت آن زیر ۳۰ سال سن 
آینده سریع ترین  قرار است در سال های  دارند، 
رشد اقتصادی جهان را به خود اختصاص دهد.

استفاده  برای  باید  کشور  این  نخست وزیر   
حداکثری از سود جمعیتی، برای میلیون ها نفری 
که هر سال وارد نیروی کار می شوند، شغل ایجاد 
کند زیرا هند از مشاغل کشاورزی دور می شود.

 سازمان ملل انتظار داشت که این نقطه عطف 
بر اساس  اما  اواخر سال جاری محقق شود  در 
 ۱.۴۲۳ به  هند  جمعیت  ژانویه،   ۱۸ گزارش 
میلیارد نفر رسیده است. تخمین دیگری، آخرین 

عدد را برای هند ۱.۴۲۸ میلیارد نشان می دهد.
 اقدام دولت در سال گذشته برای دوره خدمت 
سال  چهار  به  هند  مسلح  نیروهای  در  سربازان 
شغل  ایجاد  برای  دولت  بر  فشار  دهنده  نشان 
داده های  اساس  بر  بود.  آنها  هزینه  پرداخت  و 
منتشر شده توسط اداره ملی آمار چین، جمعیت 
چین در سال ۲۰۲۲ نسبت به یک سال قبل ۸۵۰ 

هزار نفر کاهش یافته است.
 سازمان ملل تخمین می زند که بیش از نیمی 
از افزایش پیش بینی شده در جمعیت جهان بین 
کشور  در هشت  تنها   ۲۰۵۰ تا   ۲۰۲۲ سال های 
پاکستان،  نیجریه،  هند،  اتیوپی،  مصر،  کنگو، 

فیلیپین و تانزانیا متمرکز باشد.

جریمه یک میلیون 
دالری ترامپ

و  ترامپ  دونالد  آمریکا  در  فدرال  دادگاه  یک 
یکی از وکالیش را به پرداخت نزدیک به یک 
میلیون دالر غرامت به هیالری کلینتون محکوم 

کرد.
گاردین،  روزنامه  وبسایت  گزارش  به 
انتخابات  نامزد  کلینتون،  هیالری  پیشتر 
ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا از دونالد ترامپ، 
کرد  شکایت  کشور  این  سابق  رئیس جمهوری 
دالری  میلیون  یک  غرامت  دریافت  خواستار  و 
پرونده  در  که  شد  قضایی  هزینه های  برای 
در  ادعایی  توطئه  برای  او  از  ترامپ  شکایت 

انتخابات ۲۰۱۶ صرف کرده بود.
تازه ترین  از  نشان  پرونده  این  حکم  صدور 
با  که  شخصی  دارد؛  ترامپ  حقوقی  شکست 
سیلی از تحقیقات جنایی و مدنی مواجه است. 
بعضی از وکالی ترامپ هم به دلیل دفاع از او 

در دادگاه، تحقیق و بازجویی شده اند.

سبک  به  شناور  رستورانی  ونزوئال  در 
که  شده  افتتاح  "آلتوم"  نام  به  دبی  رستوران های 
باورنکردنی  ارتفاعات  به  جرثقیل  با  را  مشتریان 
می رساند. رستورانی که مردم محلی می گویند بدون 

شک پول حاصل از پولشویی پشت آن است.
 پس از انکار رژیم مادورو درباره وجود طبقه ای 
به  معموال  که  دولت  با  مرتبط  ونزوئالیی های  از 
آنان "اِنچوفدوس" گفته می شود یعنی افرادی که 
به دولت وصل شده اند با طرح تحریم و مسدود 
شدن حساب های بانکی آنان در خارج از ونزوئال 
به  توانمند  قدیمی  نخبگان  از  متشکل  گروه  این 
نشان  نوآوری  خود  از  باید  پوپولیست ها  همراه 
می دادند.به گزارش از نشنال اینترست؛ این گروه 
با همراهی به اصطالح ضد امپریالیست ها ناگهان 
با دالری سازی دوفاکتوی اقتصاد ونزوئال همراه 
شدند. پس از این رخداد نه تنها افتتاح غیرمنتظره 
شعبه برند فراری در کاراکاس رخ نداد بلکه پس 
از تحمل کمبود شیر، شکر و کاغذ توالت توسط 
مردم طبقه برخوردار از ثروت از بسیاری از اقالم 

اساسی زندگی برخوردار شدند.
وضعیت ایجاد شده تغییری اساسی در اداره امور 
به  تا  از فساد است.  نیست. ونزوئال کماکان مملو 
امروز کمبود بنزین و آب وجود دارد. اکثریت قریب 

به اتفاق ونزوئالیی ها زیر خط فقر زندگی می کنند.
مهاجران  تعداد  که  زمانی  حتی  وجود،  این  با 
و  سوریه  کشور های  پناهجویان  با  ونزوئالیی 
که  ونزوئالیی  هزاران  باشد  مقایسه  قابل  اوکراین 
مجبور به زندگی فالکت بار خود شده اند می توانند 
وجد  به  زندگی  در  جزئی  و  خفیف  پیشرفت  با 
است  الزم  وضعیت  درست  ارزیابی  برای  بیایند. 
روابط اجتماعی در داخل کشور با صداقت و بدون 

ایمان تزلزل ناپذیر به نظریه توسعه بررسی شود.
انتظار نارضایتی  این بدان معناست که به جای 
از رژیم، امید به سقوط آن یا وقوع انقالب قریب 
الوقوع باید به شکلی واقع بینانه وضعیت را بررسی 
از هم گسسته ونزوئال  اپوزیسیون  از  انتقاد  کنیم. 
بازیگران  رویکرد  تغییر  مورد  در  نظر  اظهار  و 
خارجی در قبال ونزوئال ممکن است معتبر باشند. 
با این وجود، این موارد بدون کاوش عمیق تر در 
مورد این که مردم ونزوئال چه احساسی نسبت به 
وضعیت امروز کشورشان دارند کافی نخواهد بود.
راننده تاکسی ای ونزوئالیی می گوید برادرزاده اش 
پس از اعتراضات سال ۲۰۱۲ سه ماه را در زندان 
نبود.  معترضان  جزو  اصال  که  حالی  در  گذراند 
بود و گارد  بازداشت خودسرانه  این  او می گوید 
زاده اش ۴ هزار  برادر  آزادی  برای  ملی ونزوئال 

دالر خواسته بود. او می گوید زمانی که مادر این 
پسر جوان برایش در زندان قوطی ذرت برده بود 
زندانبانان قوطی را با مدفوع انسان پر می کردند تا 

آن جوان را تحقیر کنند.
او اکنون از نظر روانی دچار آسیب شده است. 
همراه  "ترس  اکنون  می گوید  تاکسی  راننده  این 
از  تغییر"  حال  در  شرایط  با  سازگاری  به  نیاز  با 
شدت تظاهرات عمومی در ونزوئال کاسته است. 
او می گوید کسانی که ادعا می گویند اوضاع بهتر 

شده از پیش برخوردار از امتیازاتی بوده اند.
او می گوید موسسات تجاری اخیرا ساخته شده 
برای تعداد کمی از افراد منتخب جذاب هستند، 
زیرا یک ونزوئالیی معمولی باید هفته ها کار کند 
نیازش را خریداری کند. او  بتواند اقالم مورد  تا 
می گوید اگر شرایط بهتر شده بود هزاران نفر تمام 
وسایل زندگی شان را نمی فروختند تا در شرایطی 

ناامن از کشورشان فرار کنند.
ونزوئال  متروپولیتن  دانشگاه  دانشجوی  یک 
زیباتر  بخش  مرسدس"  "الس  اکنون  می گوید 
و رستوران های خوب  زندگی شبانه  با  کاراکاس 
تبدیل به منطقه پولدار های ونزوئال شده است. او 
می گوید:"این منطقه همیشه روشن است با صد ها 
رستوران تازه تاسیس شده و کلوب های شبانه ای 
که با تقلید از سبک کلوپ های شبانه میامی ساخته 
شده اند. اینجا مرکز سرمایه داری ونزوئال است"

درونزوئالیدالریشدهچهمیگذرد؟

شهرداری صفادشت در نظر دارد برابر بودجه مصوب شورای اسالمی شهر، پروژه مندرج 
در جدول ذیل را از از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

از  یکی  به  مناقصه  در  شرکت  نامه ۱-سپرده  ضمانت  گردد:  ارائه  ذیل  های  روش 
بانکی معادل مبلغ فوق که در مدت ۹۰ روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز 

فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب ۳۱۰۰۰۰۲۳۸۶۰۰۵ نزد بانک ملی
۲-نفرات اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب 

ضبط خواهد شد.
۳-متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت ۱۴:۳۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ جهت 

دریافت دریافت اسناد مناقصه به سامانه الکترونیک دولت )ستاد( مراجع نمایند.
در  مناقصه  در  شرکت  نامه  ضمانت  گذاری  بار  بایست ضمن  می  کنندگان  ۴-شرکت 
سامانه ستاد نسبت به تحویل اصل ضمانت نامه تا پایان وقت اداری تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ 

به آدرس: صفادشت- جنب فرهنگسرای بعثت- شهرداری صفادشت اقدام نماید.
۵- در صورت بروز هرگونه تناقض در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد مالک عمل 

سامانه ستاد خواهد بود.
شهرداری  معامالت  عالی  کمیسیون  در   ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ مورخ  در  رسیده  ۶-پیشنهادات 

مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد.
۷-هزینه درج آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.

۸- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۱۶۵۲۹۶۴۵۰ امور قراردادها تماس 
حاصل نمایید.

آگهی مناقصه عمومی
 شماره 2001095653000046 

محمدعلی کریمی - شهردار صفادشت

مبلغ سپرده به مبلغ پروژه به ریالشرح پروژهردیف
درصد تهاترریال

اجرای کوریدور گلخانه ۱
۸۰%۱۹/۰۲۶/۱۰۰/۰۰۰۹۵۱/۳۰۵/۰۰۰مکانیزه آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1401

مطابق مواد ۱۱ و ۱۲ قانون ثبت و ماده ۵۹ آئین نامه اجرایی قانون ثبت تقاضای ثبت پذیرفته شدگان در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ به منظور اطالع عموم 
مراتب در تاریخ های معینه ذیل آگهی می گردد:

بخش یک –شهر تنکابن پالک یک اصلی
۱( آقای هادی جوهی، ششدانگ اعیان یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۲۱۸.۵۸ مترمربع پالک  ۶۸۳۸ فرعی از یک اصلی بخش یک تنکابن با رعایت 

اجاره نامه اداره اوقاف تنکابن
۲( خانم نزهت لطفی، ششدانگ اعیان یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۶۱۲.۶مترمربع قسمتی از قطعه ۲۰۸ تفکیکی دارای پالک ۹۷۷۴ 

فرعی از یک اصلی بخش یک ثبت تنکابن با رعایت مفاد اجاره نامه اداره اوقاف و امور خیریه تنکابن
۳(آقای عیسی منتظری، ششدانگ اعیان یک قطعه زمین مشتمل بر بنا و اشجار به مساحت ۳۹۰.۶۵ مترمربع بر روی عرصه قطعه ۴۳۲ تفکیکی دارای پالک 

۹۷۸۹ فرعی از یک اصلی واقع در شهر بخش یک ثبت تنکابن با رعایت مفاد اجاره نامه اداره اوقاف
۴(  آقای حمیدرضا طوبائی، ششدانگ اعیان یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۲۴۰ متر مربع قسمتی از قطعه ۴۲۳ تفکیکی دارای پالک ۹۸۴۰ فرعی از 

یک اصلی واقع در شهر بخش یک ثبت تنکابن با رعایت مفاد اجاره نامه اداره اوقاف
مرتع چالو پالک 34 اصلی بخش 2

آقای هرمز جوادی زاده، ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۷۳۰ مترمربع به استثناء ۳۰ متر مربع مساحت بستر نهر داخلی دارای پالک ۱۷۳ فرعی 
از ۳۴ اصلی واقع در مرتع چالو دهستان نشتا بخش ۲ ثبت تنکابن

مرتع خور دینار سرا پالک 46 اصلی بخش 2
۱(آقای یوسف محمدپور، ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مشجر مشتمل بر بنای قدیمی به مساحت ۹۱۶.۳۰ مترمربع دارای پالک ۳۹۸ فرعی از 

۴۶ اصلی بخش دو ثبت تنکابن واقع در مرتع خور دینارسرا
چنانچه اشخاصی نسبت به تقاضای مندرج در این آگهی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت ۹۰ روز درخواست خود 
را به این اداره تسلیم نمایند و ظرف مدت یک ماه به مراجع ذیصالح تقدیم بنمایند و هرگاه بین متقاضی و دیگری قبل از انتشار این آگهی دعوی در 
مراجع قضایی اقامه شده باشد معترض بایستی گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل بدهد که در این صورت اقدامات ثبت شده موکول 
به ارائه حکم قطعی داده است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را 

ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. این آگهی در ۲نوبت به فاصله ۳۰ روز منتشر می گردد.
شناسه آگهی: ۱۴۴۳۸۱۰-تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱.۱۱.۰۲- تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱.۱۲.۰۲
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