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برنامه های  می دهد  نشان  پژوهش  یک  بررسی 
و  اصالحات  نمی توانند محرک  به تن هایی  توسعه 
رشد اقتصادی باشند. تجربه کشور ویتنام حاکی از 
آن است که این کشور پس از اتکای هرچه بیشتر به 
مکانسیم های بازار، اعطای آزادی عمل به واحد های 
اقتصادی محلی و به حداقل رساندن دخالت های 
دولت مرکزی در تجارت توانست در مسیر رشد و 

توسعه قدم بگذارد.
 پس از آنکه دولت این کشور تصمیمات فوق را 
اتخاذ کرد، برنامه های توسعه توانستند در هماهنگی 
بیش  تاکنون  ویتنام  کنند. کشور  نقش  ایفای  امور 
برنامه  که ۳  داشته  اقتصادی  توسعه  برنامه  از ۱۰ 
آغاز  محض  به  اما  دربرنداشته اند؛  موفقیتی  اول 
توسعه  چهارم  برنامه  اقتصادی،  جدی  اصالحات 

توانست موفقیت هایی را رقم بزند.
با توجه به اینکه عمده اهداف برنامه های توسعه 
تجربه  بررسی  است،  نشده  محقق  تاکنون  کشور 
باالیی  اهمیت  از  زمینه  این  در  موفق  کشور های 

برخوردار است.
»بررسی  گزارش  در  مجلس  پژوهش های  مرکز 
به  توسعه«  برنامه ریزی  در  ویتنام  کشور  تجربه 

بررسی ابعاد مختلف این مساله پرداخته است.
بر اساس این گزارش، ویتنام از اواخر دهه۱۹۹۰ 
میالدی که اصالحات اقتصادی را در کشور آغاز 
فراهم  برای خود  را  پایداری  اقتصادی  کرد، رشد 
کرده است. در طول ۳۰ سال گذشته، رشد اقتصادی 
آن به طور متوسط ۸/ ۶درصد بوده است. این کشور 
در سال های پس از بحران مالی بین المللی در سال 
۲۰۰۸ نیز توانست رشد اقتصادی خود را حفظ کند.
اقتصادی ۲۱  زمینه رشد  در  ویتنام  رتبه جهانی 
گذشته  سال   ۲۵ در  کشور  این  همچنین  است. 
میانگین تورم ۶درصدی را تجربه کرده است. البته 
در سال های بحران مالی جهانی، در مقاطعی این 
نرخ به حدود ۲۳درصد هم می رسید؛ در مقابل این 
کشور در برخی از سال ها تورم منفی ۲درصد را نیز 
تجربه کرده است. بررسی آمار تورم در سال های 
اخیر بیانگر این است که در ۵ سال گذشته تورم 
این کشور به ثبات رسیده و به طور نسبی همواره 

کمتر از ۵درصد بوده است.
به طور  نیز  بیکاری  نرخ  گذشته  سال   ۳۰ در 
سال های  در  و  بوده  ۲درصد  حدود  در  متوسط 
در  است.  داشته  باثباتی  وضع  نرخ  این  نیز  اخیر 
واسطه  به  اقتصاد ها  اکثر  در حالی که  سال۲۰۲۰ 
نامناسبی قرار داشتند،  بیماری کرونا در وضعیت 
ویتنام رشد اقتصادی ۹/ ۲درصدی را تجربه کرد. 
وضعیت قابل قبول اقتصاد ویتنام در حالی است که 
این کشور تجربه یک جنگ ویرانگر را در کارنامه 
خود دارد.در جنگ ویتنام، بمباران های پیوسته و 
در  کشور  این  علیه  آمریکایی  نیرو های  ویرانگر 

فاصله سال های ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۲ موجب شد تمام 
۶ شهر صنعتی ویتنام شمالی از بین بروند. بر اثر 
موادخام  توزیع  ارتباطی،  راه های  دیدن  آسیب 
تمامی  و  دید  آسیب  به شدت  مصرفی  کاال های  و 
شد.  متوقف  بزرگ مقیاس  ساخت و ساز  طرح های 
ویرانگر،  این جنگ  پایان  از  پس  سال  حدود ۱۱ 
ویتنام توانست با اعتماد به علم اقتصاد، تحوالت 

شگرفی ایجاد کند.
توسعه  برنامه های  مذکور،  گزارش  اساس  بر 
ملی پیش از دوران جهش اقتصادی این کشور به 
هماهنگی  و  تنظیم گری  ابزار های  از  یکی  عنوان 
جدید  دوران  در  است.  شده  استفاده  اقتصادی 
برنامه ها همچنان نقش مهمی در ساختار  این  نیز 
اقتصادی ویتنام  سیاسی و تصمیم گیری های کالن 
نیست  آن  معنای  به  گزاره  این  البته  کرده اند.  ایفا 
که رمز خروج ویتنام از دام فقر ۳۰ سال گذشته 
دوران  زیرا  بوده؛  توسعه  برنامه های  وجود  خود، 
پیش از جهش اقتصادی نیز این کشور دارای اسناد 
برنامه ریز ملی بوده است.مساله اصلی شکل گیری 
ایجاد یک جهش  این کشور، برای  اراده الزم در 
اقتصادی و تحول در ساختار اقتصادی بوده است 
که نقطه عطف آن موسم به »دوی موی« در کنگره 
ششم حزب کمونیست ویتنام در سال ۱۹۸۶ است. 
بر اساس تصمیم این کنگره، وان لین قدرت را در 
دست گرفت و به دبیرکلی حزب کمونیست ویتنام 
آینده  در  اقتصادی  تحوالتی  زمینه ساز  او  رسید. 
ویتنام شد.بر خالف بسیاری از اعضای حزب، لین 
از اتکا هرچه بیشتر به مکانیسم های بازار و کاربرد 

ساختار های آن، به ویژه در حوزه صادرات، حمایت 
می کرد و به شدت مخالف اتخاذ یک دستورالعمل 
انعطاف ناپذیر و از پیش تعیین شده بود. همچنین او 
خواستار آزادی عمل هرچه بیشتر واحد های اقتصاد 
دولت  دخالت های  رساندن  حداقل  به  و  محلی 

مرکزی در تجارت روزانه محلی بود.
اصالحات  برنامه  نگرش هایی،  چنین  بر اساس 
اقتصادی آغاز شد و در این راستا، ویتنام همانند 
چین اصالحات خود را با از میان بردن کشاورزی 
اشتراکی شروع کرد. همچنین تغییراتی در قوانین 
توسط  خارجی  سرمایه های  جذب  تا  شد  داده 
این کشور تسهیل شود. این تغییر و تحوالت در 
موی،  دوی  عبارتی  به  یا  مذکور،  برنامه ی  ضمن 
شامل  سیاست  این  شد.سرفصل های  پیگیری 
و  مستقیم  به طور  دستمزد ها  و  حقوق  پرداخت 
دولتی  شرکت های  نهاد های  قیمت گذاری  نقدی، 
به  تا ۱۰کارگر  استخدام  اجازه  هزینه ها،  مبنای  بر 
توقف گاه های  جمع آوری  خصوصی،  کارفرمایان 
اصالح  کشور،  داخلی  بازرسی های  و  گمرکی 
تعاونی های  حذف  خارجی،  سرمایه گذاری  قانون 
کشاورزی، حذف بیشتر یارانه های مستقیم، حذف 
کنترل قیمت ها، افزایش آزادی عمل مدیران بنگاه ها، 
تنزل ارزش پول ملی به سطح نرخ های بازار، از بین 
ایجاد  خارجی،  تجارت  در  دولت  انحصار  بردن 
بانکداری،  فعالیت های  در  خارجی  مشارکت های 
کاهش محدودیت های اعمالی بر بخش خصوصی، 
ایجاد مناطق آزاد صادراتی که در آن شرکت های 
خارجی ۱۰۰درصد مالکیت را داشته باشند، وضع 

قانون بر شرکت های سهامی، کاهش ۱۵درصدی در 
نیروی کار دولتی، و ارجاع شرکت هایی که در سال 
۱۹۷۵ در ویتنام جنوبی ملی شده بودند به صاحبان 

قبلی یا ورثه آن ها بود.
گزارش مرکز پژوهش ها بیان می کند با توجه به 
توسعه  ششم  برنامه  پایانی  سال  به  شدن  نزدیک 
کشور و به حاشیه رانده شدن این برنامه در مقام 
الگوی  آیا  که  است  مطرح  پرسش  این  عمل، 
توسعه  پنج ساله  برنامه های  قوانین  تدوین  کنونی 
الگوی موفقی برای نوع مداخله دولت در اقتصاد 
بود  اقتصاد کشور خواهد  بلند مدت  و ریل گذاری 
یا اینکه باید به دنبال الگویی جایگزین برای حل 
این مساله باشیم؟ با توجه به وضعیت اقتصاد کنونی 
و  اقتصادی  رشد  نرخ  کاهش  به  منجر  که  کشور 
همچنین نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 
پرسش  این  به  پاسخ گویی  است،  شده  داخلی 
اهمیت  است.دلیل  برخوردار  باالیی  اهمیت  از 
کشور  که  صورتی  در  که  است  این  نیز  مذکور 
نتواند با الگوی مناسبی از تصمیم گیری جهشی در 
سرمایه گذاری های داخلی خود ایجاد کند، در یک 
دهه آینده که ظرفیت های سرمایه گذاری گذشته نیز 
به اتمام برسد، با چالش های جدی توسعه مواجه 
خواهد شد. مقایسه برنامه توسعه ایران و ویتنام از 

این جنبه قابل توجه است.
برنامه  میان  که  تفاوت هایی  اصلی ترین  از  یکی 
توسعه ویتنام و ایران وجود دارد، تفاوت ماهوی و 
محتوایی احکام برنامه های توسعه در این دو کشور 
دنبال  ویتنام  کشور  توسعه  برنامه  در  آنچه  است. 
می شود، عمال ناظر بر مجموعه ای از جهت گیری ها 
و فعالیت های اولویت دار است که در کنار برخی 
اهداف کالن، سند برنامه این کشور را تشکیل داده 
برنامه  این در حالی است که در کشور ما  است. 
و  نامنسجم  احکام  از  بر مجموعه ای  ناظر  توسعه 
برای  فراوان  مالی  بار  با  دستگاه ها  سهم خواهی 
کشور است.در برنامه توسعه کشور ویتنام، بخش ها 
و مواد آن به صورت کلی به ۴ دسته جهت گیری، 
اهداف، فعالیت های اولویت دار و سیاست اجرایی 
و ابزار های قانونی برای هر بخش تقسیم می شود. 
در این برنامه، گزاره ها به صورت کلی و ارشادی 
راهبرد های  می کند  سعی  آنکه  مهم تر  و  است 
کند؛  دنبال  مشخص شده  حوزه های  در  را  کالنی 
اما آنچه در برنامه توسعه ایران حاکم است عمدتا 
احکام تکلیفی است.از سوی دیگر به نظر می رسد 
برنامه های توسعه در ایران، راهبرد کالن را دنبال 
نمی کنند و عمدتا به مسائل بسیار جزئی می پردازند. 
می توان گفت عدم تغییر نگاه حاکمیت نسبت به 
محتوایی  مشکالت  همچنین  و  اقتصاد  مهندسی 
به  ایران  در  توسعه  برنامه های  است  موجب شده 

اهداف خود دست نیابند.

بایدن مذاکره با سئول درباره
 »رزمایش های هسته ای مشترک« را رد کرد

راز موفقیت توسعه ویتنام

جو بایدن این موضوع را که پنتاگون با سئول 
بر سر "رزمایش های هسته ای مشترک" در حال 
سواالت  که  مساله ای  کرد؛  رد  است،  مذاکره 
کره  رئیس جمهور  زیرا  برانگیخت  را  زیادی 
جنوبی پیشتر اعالم کرده بود که این گفت وگوها 
در حال انجام است.به گزارش از راشا تودی، جو 
بایدن، رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه هنگام 
مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  تعطیالت  از  بازگشت 
رزمایش های  مذاکراتی درخصوص  آیا  اینکه  بر 
هسته ای مشترک با کره جنوبی دارد، بدون شرح 

جزئیات گفت: »خیر«.
علی رغم این انکار مختصر و کوتاه جو بایدن، 
جنوبی  کره  رئیس جمهوری  سوک-یول،  یون 
اخیرا به یک روزنامه محلی گفت که این کشور 
روش هایی  پیرامون  رایزنی  حال  در  آمریکا  و 
هستند تا رزمایش های هسته ای مشترکی را جهت 
کره  هسته ای  تسلیحات  و  موشک ها  به  واکنش 

شمالی انجام دهند.
رئیس جمهور کره جنوبی طی همین مصاحبه 
تعلق  آمریکا  به  تسلیحات هسته ای  بیان داشت: 
اطالعات،  اشتراک  برنامه ریزی،  اما  دارند؛ 
کره  توسط  مشترکا  باید  مانورها  و  رزمایش ها 
جنوبی و آمریکا اجرا شوند. همچنین واشنگتن 

درباره این طرح "نظری نسبتا مثبت" دارد.
دولت  سخنگوی  اون-های،  کیم  حال،  این  با 
توسط  بایدن  جو  اظهارات  گفت:  جنوبی  کره 
پرسیده  بایدن  از  و  شد  کوتاه  رویترز  خبرنگار 
با  رابطه  در  جنوبی  کره  و  آمریکا  "آیا  که  شد 
می کنند"،  مذاکره  هسته ای  جنگ  رزمایش های 
جواب  جز  چاره ای  ما  موارد  این  در  که  البته 
شرح  بدون  پایان  در  نداریم.این سخنگو  "خیر" 
کره  و  آمریکا  مقامات  کرد:  تاکید  جزئیات 
رایزنی  حال  در  رزمایش ها  این  پیرامون  جنوبی 

و گفت وگو هستند.
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هشدار روسیه درباره 
تهدیدات نظامی ژاپن

کرد،  تاکید  روسیه  خارجه  امور  وزیر  معاون 
مسکو سیاست توکیو دال بر کنار گذاشتن توسعه 
صلح آمیز و مسالمت آمیز را چالشی جدی برای 
امنیت روسیه و به طور کلی منطقه آسیا-اقیانوس 
صورت  در  که  می دهد  هشدار  و  می داند  آرام 
ادامه این روند، هیچ گزینه ای جز اتخاذ اقدامات 
نظامی  تهدیدات  منظور مسدود کردن  به  متقابل 

نخواهد داشت.
خارجه  امور  وزیر  معاون  رودنکو،  آندری   
روسیه در مصاحبه ای با خبرگزاری تاس گفت: 
ما به اجرای سریع کنار گذاشتن سیاست دیرینه 
توسط  ژاپن  مسالمت آمیز  و  آمیز  صلح  توسعه 
کشور  این  وزیر  نخست  کیشیدا،  فومیو  دولت 
و همچنین آغاز روند نظامی سازی سریع توجه 
داریم. از جمله اقدامات ملموس در راستای این 
مانورهای  برگزاری  به  می توان  ژاپن  سیاست 
شرکای  مشارکت  با  گسترده  مقیاس  در  نظامی 
روسیه،  مرزهای  نزدیکی  در  منطقه ای  غیر 
تصویب نسخه به روز شده اسناد در زمینه دفاعی 
و امنیتی با هدف ایجاد پتانسیل حمله و افزایش 

بی سابقه بودجه دفاعی اشاره کرد.
اخراج 30 هزار کارگر 

توسط کویت
رسانه های کویتی دوشنبه شب گزارش دادند 
که این کشور در سال ۲۰۲۲، قرارداد کاری ۳۰ 

هزار نفر از خارجی ها را لغو کرده است.
به گزارش تارنمای روزنامه الرأی، منابع امنیتی 
کویتی اعالم کردند که وزارت کشور کویت این 
۳۰ هزار نفر را به دالیل مختلف از جمله قضایی 

و اداری اخراج کرده است.
خارجی های  جرم  گزارش،  این  براساس 
مخدر،  مواد  مصرف  شامل  کویت  از  اخراجی 
مدت  پایان  شراب،  ساخت  سرقت،  مشاجره، 
اعالم شده  قوانین کویت  اقامت و عدم رعایت 

است.
ملیت های اخراجی از کویت شامل ۶ هزار و 
۴۰۰ هندی، ۳ هزار و ۵۰۰ بنگالدشی، سه هزار 

مصری بوده اند.
خارجی  زنان  اکثریت  گزارش  این  براساس 
هزار(؛   ۳( فیلیپین  اتباع  را  کویت  از  اخراجی 
سریالنکا )۲ هزار و ۶۰۰(؛ هند )یکهزار و۷۰۰( 

و اتیوپی )یکهزار و۴۰۰( نفر تشکیل می دادند.

عدالت  حاکم  حزب  ارشد  های  مقام  از  یکی 
اردوغان در  ترکیه گفت، رجب طیب  توسعه  و 
حال بررسی "تغییر کوچکی" در تاریخ انتخابات 
ریاست جمهوری است که برای اواسط ماه ژوئن 

تنظیم شده است.
به گزارش از خبرگزاری رویترز، عمر چلیک، 

ترکیه  توسعه  و  عدالت  حاکم  حزب  سخنگوی 
سوالی  به  پاسخ  در  خبری  کنفرانس  یک  طی 
زودهنگام  انتخابات  برگزاری  احتمال  درباره 
 ۱۸ تاریخ  در  را  انتخابات  می خواهیم  ما  گفت: 
ژوئن برگزار کنیم. اما از آنجایی که این تاریخ با 
فصل تعطیالت تابستانی تداخل دارد و مردم در 
آن زمان در حال سفر هستند، باید این تاریخ را 

کمی جلوتر بیندازیم.
وی افزود: این تغییر تاریخ به معنای انتخابات 
از  نهایی  تصمیم  هنوز  بود...  نخواهد  زودهنگام 
اتخاذ نشده است و ما  سوی هیئت عالی حزب 

در حال ارزیابی آن هستیم.
ترکیه  جمهوری  ریاست  و  پارلمانی  انتخابات 
رجب  و  شود  برگزار  ژوئن   ۱۸ در  است  قرار 
طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه پیشتر گفته 
بود که انتخابات در ماه ژوئن برگزار خواهد شد.

انتخابات ریاست جمهوری ترکیه 
شاید زودتر از موعد مقرر برگزار شود

ریاست  دفتر  رسمی  وب سایت  براساس 
جمهوری اوکراین، رئیس شورای اروپا و رئیس 
میالدی   ۲۰۲۳ سال  فوریه  سوم  اروپا  کمیسیون 
اروپا  اوکراین-اتحادیه  آتی  نشست  بهمن(   ۱۴(
برگزار  کی یف  در  اوکراین  جمهور  رئیس  با  را 

خواهند کرد.
به گزارش از خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا 
اعالم کرده که هدف این اجالس مذاکره درباره 
توسعه بیشتر کمک ها به اوکراین در دوران جنگ 
با روسیه است. شارل میشل، رئیس شورای اروپا 
و اورزوال فون در الین، رئیس کمیسیون اروپا در 
این نشست همچنین درباره رویکرد اوکراین برای 

عضویت در این بلوک گفت وگو خواهند کرد.

در بیانیه دفتر ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور 
در  کی یف  و  اروپا  اتحادیه  است،  آمده  اوکراین 
مالی  و  نظامی  کمک های  درباره  نشست  این 

رایزنی خواهند کرد.
سال  در  تلفنی  گفت وگوی  نخستین  زلنسکی 
با اورزوال فون در الین برگزار  جدید میالدی را 
پویایی  با حفظ  آن دو طرف  که در جریان  کرد 
همکاری ها میان کی یف و اتحادیه اروپا در سال 

۲۰۲۳ میالدی موافقت کردند.
انتظار نشست  نتایج مورد  آنها همچنین درباره 
سوم  است  قرار  که  اروپا  اوکراین-اتحادیه  آتی 
فوریه در کی یف برگزار شود، تبادل نظر کرده و 
اقدامات مقدماتی موافقت  با سرعت بخشیدن به 

کردند.
زلنسکی و فون در الین همچنین درباره اجرای 
یک برنامه کمک مالی جدید به ارزش ۱۸ میلیارد 
یورو گفت وگو کردند. اتحادیه اروپا سال گذشته 
دوران  در  اوکراین  اقتصاد  از  حمایت  منظور  به 

جنگ، این برنامه را تصویب کرد.
اولین  دریافت  اهمیت  بر  همچنین  زلنسکی 
بخش از این کمک مالی به ارزش سه میلیارد یورو 
اوکراین  بقای  حفظ  برای  میالدی  جاری  ماه  در 

تاکید کرد.
بعالوه، زلنسکی و فون در الین درباره اجرای 
در  شده  تخریب  مدرسه   ۷۴ بازسازی  پروژه 
اوکراین که اتحادیه اروپا یک بودجه ۱۰۰ میلیون 
یورویی را به آن اختصاص داده، تبادل نظر کردند.

ناتو: پوتین کوتاه نمی آید

رزمایش مشترک جنگنده های
 »اف-35« و »اف-15 «آمریکا و اسرائیل

استقرار  از  موقت صهیونیستی  رژیم  رسانه های 
جنگنده های  و  آمریکا  »اف-۱۵«  جنگنده های 
رژیم  این  جاسوسی  هواپیماهای  و  »اف-۳۵« 
رزمایش  اجرای  برای  »نواتیم«  هوایی  پایگاه  در 

مشترک خبردادند.
هوایی  نیروی  »اسرائیل«  تایمز  وبگاه  نوشته  به 
نظامی  تاکتیک  یک  از  بخشی  عنوان  به  آمریکا 
پایگاه های  در  خود  هواپیماهای  جابجایی  برای 
هوایی مختلف، روز دوشنبه ۶ فروند جنگنده را 
در پایگاه هوایی نواتیم در جنوب فلسطین اشغالی 
مستقر کرد.نیروی هوایی رژیم موقت صهیونیستی 
اعالم کرده که در طول استقرار این جنگنده ها در 
پایگاه هوایی نواتیم، شش فروند اف-۱۵ تمرینات 
مشترکی را با ناوگان جنگنده های رادارگریز اف-

هواپیماهای  از  اسکادران  یک  و  اسرائیل   ۳۵
داد. خواهند  انجام  استریم«  »گالف  جاسوسی 
نیروی هوایی رژیم اسرائیل هدف این رزمایش را 
تمرین عملیات در عمق خاک دشمن اعالم کرده 
است.این در حالی است که یک رسانه آمریکایی 
سامانه های  موفقیت  به  مطلبی  در  دوشنبه  روز 
اشاره  »باور-۳۷۳«  جمله  از  ایران  موشکی  دفاع 
کرد و نوشت، آزمایش جدید این سامانه کمتر از 
دو ماه پس از آن انجام شد که ایران از نسخه با 
برد توسعه یافته باور-۳۷۳ خود رونمایی و اعالم 
کرد با موفقیت یک هدف را از فاصله ۱۸۶ مایلی 

منهدم کرده است.
وبگاه »فوربز« نوشت، در این آزمایش رادار این 
سامانه یک هدف را از فاصله ۲۸۰ مایلی شناسایی 

با  و  کرد  ردیابی  مایلی   ۲۵۰ فاصله  از  را  وآن 
برد ۱۸۶  از موشک جدید »صیاد-۴« در  استفاده 
مایلی منهدم کرد. در آن برهه یکی از فرماندهان 
سامانه  این  که  کرد  اعالم  حتی  ایرانی  ارشد 

می تواند با هواپیماهای نسل پنجم مقابله کند.
این وبگاه نوشت، ایران دفاع هوایی الیه به الیه 
خود را در رزمایش نظامی »ذوالفقار- ۱۴۰۱« به 
نمایش گذاشت. سامانه »مرصاد« ساخت ایران در 
جریان این رزمایش یک پهپاد را که در ارتفاع ۲۵ 
هزار پایی خارج از حریم هوایی ایران فعالیت می 
کرد، ردیابی کرد. ایران همچنین در این رزمایش 
از پدافند هوایی کوتاه برد و ارتفاع کم »مجید« و 
سامانه های برد بلند »۱۵ خرداد« و »تالش« استفاده 

کرد.

اجازه نمی دهیم پاکستان 
پناهگاه شبه نظامیان شود

وعده  پاکستان  سیاسی  و  نظامی  مقام های 
مامنی  تا  ندهند  اجازه  کشوری  هیچ  به  دادند 
به  حمله  قصد  که  شوند  تروریست هایی  برای 
پاکستان را دارند؛ گفته ای که اشاره ای مستقیم 

به افغانستان دارد.
این  آسوشیتدپرس،  از خبرگزاری  گزارش  به 
اظهارات در بحبوحه افزایش حمالت از سوی 
طالبان پاکستان که بسیاری از آنها در افغانستان 

مخفی شده اند، مطرح شده است.
حمالت صورت گرفته در سراسر پاکستان به 
افغانستان  به مرز  ویژه در شمال غرب نزدیک 

شدت گرفته است.
کمیته  نشست  پایان  در  گفته ها  این  همچنین 
شریف،  شهباز  حضور  با  پاکستان  ملی  امنیت 
منیر  عاصم  ژنرال  کشور،  این  وزیر  نخست 
مقام های  دیگر  و  پاکستان  ارتش  جدید  رئیس 

مطرح شده است.
مذکور  کمیته  دولتی،  بیانیه  این  اساس  بر 
در  تروریسم  برای  که  داد  وعده  همچنین 
شبه  با  و  داشت  خواهد  صفر  تحمل  پاکستان 
مقابله خواهد  کامل دولتی  نیروهای  با  نظامیان 
کشته  از  پس  هفته  دو  بیانیه  این  کرد.همچنین 
پاکستان  طالبان  با  مرتبط  بازداشتی  ده ها  شدن 
پاکستان  ویژه  نیروهای  توسط  حمله  یک  در 

منتشر شد.
طالبان  تحریک  به  موسوم  پاکستان  طالبان 
به  اما  شده  جدا  افغانستان  طالبان  از  پاکستان 
گذشته  سال  افغانستان  طالبان  است.  متحد  آن 
آمریکایی و  نیروهای  میالدی و در پی خروج 
ناتو بار دیگر کنترل کابل را به دست گرفته اند.

کی یف سوم فوریه میزبان اجالس
 اوکراین-اتحادیه اروپا است

مبنی  نشانه ای  هیچ  اینکه  بیان  با  ناتو  دبیرکل 
دیده  روسیه  سمت  از  جنگ  پایان  به  تمایل  بر 
حمایت  برای  باید  غرب  که  گفت  نمی شود، 

بلندمدت از اوکراین آماده باشد.
ینس استولتنبرگ، دبیرکل سازمان پیمان آتالنتیک 
گفت  بی بی سی  با  گفت وگو  در  )ناتو(  شمالی 
که حفظ اوکراین به عنوان یک کشور مستقل و 
واداشتن روسیه به مذاکره، به حمایت نظامی از 

کی یف نیاز دارد.
بسیج  اعالم  با  روسیه  که  گفت  استولتنبرگ 
عمومی نسبی در ماه سپتامبر سال گذشته، نشان 
داد که در حال حاضر قصد پایان جنگ را ندارد.
ابتکار  ماه  چندین  اوکراین  نیروهای  افزود:  وی 
عمل را در دست داشتند، اما می دانیم که روسیه 

حال  در  و  کرده  بسیج  را  زیادی  سربازان  هم 
آموزش آن هاست. این ها نشان می دهد که مسکو 
که  دارد  سعی  و  است  آماده  جنگ  ادامه  برای 

حمالت جدیدی را آغاز کند.
و  روسیه  جنگ  که  گفت  همچنین  ناتو  دبیرکل 
مذاکرات  طریق  از  زیاد  احتمال  »به  اوکراین 
پایان می یابد، اما اکنون ضرورت دارد که کی یف 

تسلیحات مورد نیازش را دریافت کند.«
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره از هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بستان آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان از 
پالک ثبتی ذیل الذکر واقع در بخش های ۹ و  ۱۸ تبریز حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
بستان آباد  محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم بدینوسیله در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود چنانچه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار نوبت اول و در روستاها  از تاریخ  الصاق در محل به مدت دو ماه اعتراض خود 
را کتبا به اداره ثبت  تسلیم  نمایند و معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مزبور به 
اداره ثبت ، باید دادخواست خود را به دادگاه محل تقدیم  و گواهی تقدیم دادخواست را به  اداره ثبت 
تحویل نمایند و دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه  می باشد و درصورتی 
دادگاه  به  تقدیم دادخواست  یا معترض گواهی  نگردد  قانونی واصل  مقرر  اعتراض در مهلت  که 
عمومی را به اداره ثبت  محل ارائه ننماید ،  طبق مقررات سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد . 

 بخش 9   تبریز حوزه ثبت ملک بستان آباد
روستای سعیدآباد پالک 94 اصلی بخش 9  تبریز 

۱-  برابر رأی شماره   ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۲۴۱۲-۱۴۰۱/۰۵/۳۰    تصرفات  مالکانه آقاي اسماعیل 
عیوب غازاني به شناسنامه شماره ۲۶۹۸ کدملي ۱۳۷۵۸۷۷۲۳۲ صادره از تبریز فرزند اکبر در ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت ۲۴۰.۶۲ مترمربع از پالک ۱۳۴۰ فرعي از۹۴ اصلي واقع در بخش ۹ تبریز
روستای ایرانق   پالک ۱۰۲   اصلی بخش ۹  تبریز

۲ - برابر رأی شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۴۰۵۴ – ۱۴۰۱/۰۸/۰۹  تصرفات   مالکانه آقاي عادل 
غالمي به شناسنامه شماره ۱۵۳ کدملي ۵۶۷۹۰۶۳۷۱۱ صادره از ورزقان فرزند مهدي در ششدانگ 

یک قطعه خانه باغچه به مساحت ۸۶۱.۱۲ مترمربع ازپالک ۱۰۲ اصلي واقع در بخش ۹ تبریز
کردکندی پالک 136 اصلی بخش 9 تبریز 

۳-برابر رأی شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۲۴۵۵ – ۱۴۰۱/۰۶/۰۱  تصرفات   مالکانه آقاي آیت احتشام 
کرد کندي به شناسنامه شماره ۲۹۵۴ کدملي ۱۷۱۸۰۶۴۵۳۵ صادره از بستان آباد  فرزند رمضان در 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۴۶۶.۷۱ مترمربع از پالک ۱۳۶ اصلي واقع در بخش ۹ تبریز
بخش ۱۹   تبریز حوزه ثبت ملک بستان آباد

روستای سارو خلیل   پالک  8   اصلی بخش 19  تبریز
۴- برابر رأی شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۲۶۰۷ – ۱۴۰۱/۰۶/۱۲  تصرفات  مالکانه   آقاي محمد 
در  عمران  فرزند  آباد  بستان  از  صادره    ۱۷۱۸۸۰۱۴۵۹ کدملي   ۵۷۰ شماره  شناسنامه  به  اسالمي 

ششدانگ یکباب خانه  به مساحت ۱۰۰۶.۷۸ مترمربع از پالک ۸  اصلي واقع در بخش ۱۹ تبریز
روستای شنگل اباد پالک 12 اصلی بخش 19 تبریز 

علي  آقاي  مالکانه   تصرفات     ۱۴۰۱/۰۷/۲۵  –  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۳۶۰۸ شماره   رأی  ۵-برابر 
اسماعیلي شنگل آبادي به شناسنامه شماره ۷۱۸ کدملي ۱۷۱۸۹۸۰۶۴۷ صادره از بستان آباد فرزند 
موالقلي در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۵۵۶.۳۸ مترمربع از پالک ۱۲ اصلي واقع در بخش 

۱۹ تبریز
روستای قره چای نقشینه پالک 94 اصلی بخش 48 تبریز 

۶-برابر رأی شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۳۱۹۷ – ۱۴۰۱/۰۷/۰۷  تصرفات  مالکانه  آقاي مصطفي 
از تهران فرزند جعفر در   به شناسنامه شماره ۰۰۱۱۷۵۹۲۹۱ کدملي ۰۰۱۱۷۵۹۲۹۱ صادره  ستاري 

ششدانگ یکباب خانه  به مساحت ۲۸۷.۹۱ مترمربع از پالک ۹۴ اصلي واقع در  بخش ۴۸ تبریز
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

عبدالرضا مالزاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بستان آباد


