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حذف حساب کاربری ضدایرانی از توئیتر
یک شبکه اجتماعی از توئیتر حذف شد .به گزارش ایلنا به نقل از دیلی بیست،
حساب کاربری جعلی یک شبکه رسانهای وابسته به امارات برای انتشار مطالب
علیه ایران ،قطر و ترکیه در رسانههای مختلف عمل میکرد ،از شبکه اجتماعی
توئیتر حذف شد.
بین الملل

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -0911ماهان آخرتی از تهران :شهر بازی
پارک بسیج ســال های گذشته تخریب
و قرار شــد به جای آن شهر بازی جدید
ساخته شود .از مســئوالن روابط عمومی
شهرداری منطقه چهارده تقاضا داریم درباره
ساخت و تاریخ راه اندازی شهربازی پارک
بسیج اطالع رسانی کنند)4/14( .
 -1514جوالن سگ های ولگرد در فاز سه
مارلیک برای خانم ها و کودکان مشکل ساز
شده است .از شــهردار مالرد و مسئوالنی
که مسئول رسیدگی به این گونه مسائل
هستند تقاضای رسیدگی داریم)4/14( .
 -2257یکی از نمایندگان اعالم کرد به
افرادی که ماسک نمی زنند نباید خدمات
دهند .بله حق با ایشــان است .اما جناب
نماینده لطفاً دست توی جیب مبارک تان
کنید و ماسک بخرید و به مردم بدهید آن
وقت ببینید همه ماسک می زنند .وقتی
ماسک ســیصد تومانی ســه هزار تومان
شده اســت ،همه خانواده ها قدرت خرید
ماسکی که فقط یکی دو ساعت می شود
از آن ها استفاده کرد ،بخرند و بزنند ،ندارند
نسخه نویسی خوب است به شرط آن که
نسخه ها و گفته ها با پشتوانه ریالی هم از
سوی دولت همراه باشد! ()4/14
 -2332به قول َمهــدی دربندی ،درک
و فهم و شــعور خیلی چیز خوبی اســت.
متأسفانه برخی ها ندارند .بعضی ها هنگام
گفتگو یا صحبت کردن با تلفن همراه به
اطرافشــان توجهی ندارند با الفاظ رکیک،
فحاشــی و بــی ادبی موجــب نارضایتی
اطرافیان می شوند .ای کاش همه مردم به
آن اندازه ای که نیاز به درک و فهم و شعور
واقعی دارند برسند تا کمتر شاهد فحاشی
باشیم.عرفان()4/14
 -1311روزنامــه مردمی آفتاب یزد با این
که خصوصی است علی رغم گرانی کاغذ
روزنامه را با قیمت دو هزار تومان به فروش
می رسانند که جای قدردانی دارد .امیدوارم
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی با توزیع
کاغذ به نرخ دولتی روزنامه های خصوصی
را دریابد تا آن هــا علی رغم میل باطنی
مجبور به افزایش قیمت نباشــند .اکبر از
تهران ()4/17
 -1925افتخــا ر می کنم از این که پس
از بیست و نه ســال حرف حق را نوشتم،
از محل کارم نامه آماده به خدمت گرفتم،
گرچه به دلیل این که رســمی هستم به
دســتور مدیرمحل کارم تا بازنشســتگی
ام که بهمن ماه امســال است ،حقوقم را
دریافــت میکنم .اما به کاری مشــغولم
که فرهنگی نیســت ،اما شرافت دارد و به
اصطالح نان بازوانم را می خورم .علی اکبر
از تهران()4/17
 -2015حجامت و فصد این روزها مشتریان
پر و پا قرص دارد .آیا اهدای خون بهتر است
یا حجامت و فصد؟ خوشحال می شوم وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی درباره این
موضوع اطالع رسانی کند)4/17( .
 -2216این روزها دلقک ها هم بیکارند!
شیوع بیماری کرونا باعث بیکاری دلقک ها
شده است .به عنوان نمونه دو نفر از دوستان
هنرمندم که سال ها با پوشیدن لباس هایی
کهمخصوصکارهایهنریودلقک،باعنوان
سیلورمن مقابل فست فود ،رستوران ها یا
جشن ها و مهمانی ها و عروسی ها کارهای
هنرمندانــه انجام می دهنــد و دیگران را
میخنداننداماخودشانبیشترمواقعبهدلیل
عدم پشتیبانی و بی توجهی به حرفه شان،
غمگین اند .به قول مهران خود ما دیگران را
شاد می کنیم اما خود ما غم های آشکار و
پنهان فراوانی داریم .این دو دوست عزیز که
از این طریق ارتزاق می کنند ،متأسفانه مدتی
بیکار شده اند .ای کاش دولت برای هنرمندان
بیکار چاره ای بیندیشد .علی از تهران()4/14

 -0915ملیحــه :افزایش قیمت ســکه و
دالر تأثیر منفی روی بقیه اجناس گذاشته
است .گرانی بیداد می کند و مسئوالن هم
نظاره گر آن هســتند .تا کی قرار اســت
مردم شــاهد ضعــف هــای مدیریتی و
سهل انگاری ها باشند؟()4/17
پیامهای مردمیدر صفحات 8-6-3

اف بی آی:

هر ۱۰ساعت یک پرونده
جاسوسیعلیهچینبازمیکنیم

رئیس اف بی آی اتهامات جاسوسی جدیدی
علیه دولت چین مطرح کرد .به گزارش تسنیم به
نقل از بی بی سی ،کریستوفر ری ،رئیس پلیس
فدرال آمریکا (افبیآی) میگوید این نیرو هر
 10ســاعت یک پرونده جدید ضدجاسوسی
علیــه چین باز میکنــد .او میگوید چین به
دنبال آن اســت که "تنها ابــر قدرت جهان"
شود و برای رسیدن به هدفش "به هر وسیلهای
که الزم بداند متوســل" خواهد شــد .ری که
در اندیشــکده هادســون در واشنگتن سخن
میگفت مدعی شــده دولت چیــن کارزاری
چند الیه و چند وجهــی را علیه آمریکا آغاز
کرده است .او افزود چین شروع به هدف گرفتن
شهروندان خود در خارج از این کشور شده ،از
آنها خواسته که به چین بازگردند و همچنین به
دنبال دستیابی به نتایج تحقیقات آمریکا درباره
ویروس جدید کرونا است .ری در سخنان خود
هشــدار داده" :موضوع بســیار حیاتی است".
"چین درگیر اقداماتی بسیار گسترده شده که
تمامی ارکان حکومت در پکن را به کار گرفته
و هدفش تبدیل شــدن به تنها ابرقدرت برتر
جهان است؛ آن هم به هر قیمتی که شده".

گوشه و کنار

برگزاری کالس های آموزش
قرآن کریم به صورت مجازی

کالسهــای آمــوزش قرآن کریــم منطقه
شمالشــرق با هدف پیشــگیری از شیوع
بیمــاری کرونــا و رعایت فاصلــه گذاری
اجتماعی به صورت مجازی برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله
و مخابرات نفت ایران –منطقه شمالشرق؛
ســیدوحید سیدموســوی با اعالم خبر باال
گفت :با همکاری معاونت مخابرات منطقه،
کالسهــای آموزش قرآن کریــم همکاران
از طریق تلفن کنفرانــس()IPPHONE
برگزار میگردد.
مســئول روابــط عمومی شــرکت خطوط
لولــه و مخابرات نفت منطقه شمالشــرق
افزود :درپی تعطیلــی کالسهای حضوری
آمــوزش قرآن کریم بدلیل شــیوع ویروس
کرونا ،برنامهریزیهــای الزم برای آموزش
از طریق فضای مجــازی انجام و هم اکنون
همــکاران قرآن آمــوزان مــا از این طریق
بــه آموزشهای قرآنــی ادامــه میدهند.
سیدموســوی اظهارداشــت :با اســتفاده از
پتانســیل پیام رســانهای داخلی ســعی
نمودیم تا همســران و فرزندان همکاران ما
نیز در کالسهای غیر حضوری رشــتههای
روخوانی ،روانخوانی ،تجوید و حفظ شرکت
کنند.مســئول دارالقرآن منطقه شمالشرق
نیز در این رابطــه گفت :در پایان دورههای
آموزشی ســعی خواهیم کرد برای سنجش
آموزشهای ارائه شــده ،ارزیابی متعلمین از
طریــق فضای مجازی را انجام دهیم .عباس
داللی ادامــه داد :کالسهای غیر حضوری
آمــوزش قرآن تــا زمان ریشــه کنی کرونا
ادامه داشته و همکاران عالقهمند میتوانند
بــرای ثبت نــام در این کالسهــا با روابط
عمومی تماس گرفته تا از خدمات آموزشی
دارالقرآن منطقه بهرهمند شــوند.وی اضافه
کرد :با توجه به شرایط موجود ،اوقات فراغت
تابستان فرصت مناســبی است تا همکاران
از ظرفیتهــای فضای مجازی برای آموزش
قرآن کریــم فرزندان خود اســتفاده کنند.
مسئول دارالقرآن منطقه شمالشرق درپایان
گفت :پویش "هر روز قرائت یک صفحه قرآن
کریم در فضــای مجازی" از دیگر اقدامهای
آموزشی دارالقرآن این منطقه است.

یک سفر و چند موضوع مهم

ادامه از صفحه اول:
حجــم تجارت میان دو طرف در حال حاضر
بــه  10میلیــارد دالر رســیده و در چنین
شرایطی ملت عراق اجازه نمیدهد دولت این
کشور تحت تاثیر فشارهای ایاالت متحده از
ســطح رابطه با تهران بکاهــد .عالوه بر این
موضوع نیروهــای حشدالعشــبی در عراق
نیز مطرح اســت ،جایی کــه ایاالت متحده
آمریکا خواستار خلع سالح این نیروها شده
اما مصطفی الکاظی پیام هوشــمندانهای را
فرســتاد وقتی اخیرا و بعد از حمله نیروهای
ضدتروریسم دولتی به مقر یکی از گروههای
حشد الشــعبی شــاهد بودیم نخست وزیر
عراق در پیامی به واشنگتن اعالم کرد دولت
توان خلع ســاح این نیروها را ندارد .عالوه
براین مسائلی همچون فعالیتهای گروههای
تروریســتی نظیر داعــش ،برخی اختالفات
میــان دولت مرکــزی با اقلیم کردســتان،
تجاوز نیروهــای ارتش ترکیه به بخشهایی
از خاک عراق و همچنین ناامنیهای سوریه
که میتواند تبعاتی و اثراتی را بر عراق داشته
باشــد سایر موضوعاتی است که در این سفر
مهم نخســت وزیر عراق بــه آیاالت متحده
بحث و بررسی خواهد شد.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

خبر

ماجرایتخلفیکسردفتردرپروندهاکبرطبری

در نهمین جلســه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان
این پرونده ،قاضی بابایی به موضوع تخلف یک سردفتر اسناد رسمی
در این پرونده اشــاره کرد و همچنین رییس کانون ســر دفتران در
گفتوگویی به ارائه توضیح در این باره پرداخت.
به گزارش ایسنا ،قاضی بابایی در بخشی از نهمین جلسه رسیدگی به
اتهامات اکبر طبری ،خطاب به متهم طبری گفت :اتهام بعدی شما
جعل مادی اسناد رسمی در  ۵فقره وکالتنامه و عزل وکیل تنظیمی
در دفتر خانه شــماره  ۷۱۸تهران و استفاده از این اسناد مجعول در
پرونده مصطفی نیاز آذری است؛ این اتهام را قبول دارید؟
متهم گفت :نه قبول ندارم ،واهی و ساختگی است.
قاضی اظهار داشت :شما متهم هستید در این دفترخانه  ۵فقره اسناد
وکالت و عزل وکیل را جعل کردهاید؛ توضیح دهید؟
متهم طبری گفت :وکالت من کاری بوده است.
قاضی پرسید :وکالت کاری برای چه کسی؟
متهم طبری پاسخ داد :برای همسرم.
در این میان نماینده دادستان گفت :چرا به جای همسرتان انگشت
زدید؟
متهم طبری بیان داشت :نیازآذری از خارج از کشور زنگ زد و گفت
یکی از همسایههای ملک بابلسر اذیت میکند و مدعی است ویالی
ملــک تجاوزی دارد لذا من با عجله به نزدیکترین دفتر خانه محل
کارم یعنی دفتر خانه  ۷۱۸رفتم .طی چندین نوبت به دفعات مختلف
ظرف شــش ماه ۵ ،فقره وکالت نامه با قید مهلت دو یا سه ماهه از
طرف همسرم به کارشناسان و عوامل دریافت کننده آب و گاز و برق
دادهام تــا بروند به ثبت محل و پرونده ثبت را مصدق بخواند که آیا
ادعای همسایهها درست است یا نه که همانطور که مصدق به عنوان
کارشناس دادگســتری گزارش داده ،بررسی کردند و متوجه شدند
ادعای همسایهها اشتباه است و آنها به ملک نیاز آذری تجاوز کردند.
متهــم طبری افزود :این  ۵فقره وکالتنامــه ،وکالتنامه کاری بوده و
وکالتنامه فروش نبوده اســت و موضوع وکالتنامــه نیز صرفا برای
مراجعه به ادارههای آب و گاز و برق بوده اســت؛ اگر میخواســتم
اعمال نفوذ کنم کافی بود به دادستان بابلسر زنگ میزدم .آیا نیازی
به تنظیم وکالت نامه داشتم؟
در این میان قاضی خطاب به متهم طبری گفت :پس قبول دارید که
میتوانستید اعمال نفوذ کنید؟
متهم طبری پاسخ داد :میخواستم بگویم نیازی نداشتم.
در این میان وکیل متهم طبری اشــارههایی به وی داشت که قاضی
خطاب به وکیل طبری گفت :اجازه دهید حقایق روشن شود.
متهم طبری ادامه داد :من از همســرم وکالــت نامه تام و کامل در
دفترخانه دیگری داشتم.
قاضی گفت :پس چرا وکالت نامه را به دفترخانه  ۷۱۸ارائه نکردید؟
متهم طبری مدعی شد :ارائه کردم.
قاضی اظهار داشــت :اظهارات مســئول دفترخانه  ۷۱۸در پرونده

قاضــی گفــت :مــن اظهــارات هنرور ســردفتر
دفترخانه  ۷۱۸را میخوانم؛ وی گفته با اصرار طبری آن
وکالت نامهها تنظیم شد؛ هر چه به وی متذکر شدم که
خالف قانون است و همسرت را بیاور ،طبری مخالفت
میکند و به او میگویم به مشکل بر میخوری و او در
جواب میگوید چه مشکلی؟! مگر کسی میتواند از تو
بپرسد؟! ما خودمان انجام میدهیم و گفت میخواهی
االن به رییســت زنگ بزنم و ابالغت را لغو کند؛ این
اظهارات هنرور مسئول دفترخانه  ۷۱۸است.
موجود است؛ بنابر این همسرتان به عنوان موکل در دفتر خانه حضور
نداشت.
متهم طبری گفت :نه حضور نداشت.
قاضی پرسید :آیا میتوان بدون حضور موکل اقدام کرد؟
متهم طبری گفت :چون ضرری به کسی نمیرساند؛ تنها کسی که
میتواند شاکی وکالت نامههای کاری باشد ،همسرم است.
قاضی گفت :موضوع جعل اسناد دولتی است.
قاضی در ادامه تصریح کرد :من اظهارات هنرور ســردفتر دفترخانه
 ۷۱۸را بــرای شــما میخوانــم؛ وی گفتــه با اصــرار طبری آن
وکالت نامهها تنظیم شد؛ هر چه به وی متذکر شدم که خالف قانون
است و همسرت را بیاور ،طبری مخالفت میکند و به او میگویم به
مشکل بر میخوری و او در جواب میگوید چه مشکلی؟! مگر کسی
میتواند از تو بپرسد؟! ما خودمان انجام میدهیم و گفت میخواهی
االن به رییســت زنگ بزنم و ابالغت را لغو کند؛ این اظهارات هنرور
مسئول دفترخانه  ۷۱۸است.
قاضی در ادامه گفت :من اظهارات کارمند دفتر  ۷۱۸را هم میخوانم؛
او گفت این کار خالف اســت و شما غیر از انگشت سبابه را بردید و
گفتید این هم انگشت.
متهم طبری در ادامه بار دیگر مدعی شد :شکایت مدعی العموم در
این زمینه وجهی ندارد و تنها شاکی ،همسرم میتواند باشد.

توقیف  ۱۹شناور در خلیجفارس
فرمانــده مرزبانــی اســتان
بوشــهر با تاکید بر برخورد
بــا شــناورهای مختلف در
آبهای خلیج فارس استان
بوشــهر گفت :در راســتای
اجــرای طــرح برخــورد با
شــناوران متخلــف و فاقد
ساماندهی ۱۹ ،فروند شناور در آبهای بوشهر
و کنگان توقیف شدند.به گزارش فارس ،سردار
ولــیاهلل رضایینژاد با تاکیــد بر رصد و پایش
آبهای ســرزمینی خلیج فارس در اســتان
بوشــهر اظهار داشــت :مرزبانــان و ماموران
دریابانی استان بوشهر در تمام سواحل استان
شــبانهروز حضوری فعالی دارند و با متخلفان
برخــورد میکنند.فرمانــده مرزبانی اســتان
بوشهر با بیان اینکه با شــناورهای بی هویت
و متخلف برخورد میشــود افــزود :صید غیر
مجاز تــرال و کفروب یکی از روشهای صید
مخرب زیستگاه آبزیان است که در این راستا
بــا صیادانی که اقدام به صیــد ترال میکنند
برخورد میشود.
وی بیان کــرد :با وجود شــناوران متخلف و
فاقد ســاماندهی که اقدام بــه انجام تخلفات
صیادی و صید غیر مجاز از نوع ترال میکنند
این فرماندهــی برخورد جدی بــا آنان را در

دســتور کار خود قــرار داد.
ســردار رضایینژاد از توقیف
شــناورهای متخلــف در
آبهــای بوشــهر و کنگان
خبــر داد و تصریح کرد :در
راستای اجرای طرح برخورد
با شــناوران متخلف و فاقد
ســاماندهی ،با همکاری اداره شیالت و پایگاه
دریابانی بوشهر و کنگان ،دریابانان موفق شدند
در اجرای  3روزه طرح مذکور 19 ،فروند شناور
فاقد مدارک و متخلف در امر صید و صیادیی را
توقیف کنند .وی با اشاره به گشتهای مداوم
دریابانان در برقــراری نظم و امنیت در خلیج
فارس خاطرنشان کرد :توقیف شناوران متخلف
محدود به این طرح نبوده و در راســتای لزوم
ایجاد نظم و امنیت و نظارت بر تردد شناورها
و رصد شــناورها در ســطح حوزه استحفاظی
از ادامه فعالیت غیرقانونی شــناوران متخلف
جلوگیری خواهد شد.فرماندهی مرزبانی استان
بوشــهر تصریح کرد :دریابانان استان بوشهر با
آمادگی کامل حافــظ جان هموطنان و منابع
آبزی در دریا هستند و اجازه نمیدهند عدهای
سود جو با تخلف و صید غیر مجاز ترال و عدم
رعایــت ایمنی و مقــررات دریانوردی فعالیت
کنند.

قاضی خطاب به متهم گفت :این کار شما مصداق جعل اسناد دولتی
بود.
متهم طبری در ادامه بیان داشت :سردفتر دفترخانه  ۷۱۸که معتقد
است من برای تنظیم وکالت نامه او را تحریک کردم چرا این موضوع
را به حفاظت قوه گزارش نکرد.
قاضی گفت :هنرور به عنوان سردفتر  ۷۱۸گفته طبری معاون اجرایی
قوه و قدرت مافوق ســازمان ثبت بود و من زیر مجموعه وی بودم؛
هنرور به نزد کارمندش میرود و به او میگوید اثر انگشــت طبری
را بگیر.
متهــم طبری تصریح کرد :آیا قابل قبول اســت که یک نفر به یک
شــعبه دفترخانه برود و سندی را به نام خود کند؟ آیا آن دفتر خانه
چنین کاری میکند؟ آیا من با چاقو و اسلحه سردفتر دفترخانه ۷۱۸
را تهدید کردم؟
قاضی در ادامه اظهار داشــت :اســنادی که صادر شده بدون حضور
همســر شما و بدون اثر انگشت وی و بدون ارائه وکالت نامه از سوی
همسرتان بوده است.
این متهم مدعی شد :من وکالت نامه را ارائه دادم.
قاضی خطاب به متهم طبری گفت :شــما چرا به جای همســرتان
انگشــت زدید؟ حال آنکه این اختیار را وقتــی وکالت نامهای ارائه
نکردهاید ،نداشتید.
طبری بار دیگر مدعی شد وکالت نامه را ارائه کرده است.
قاضی از متهم پرسید :اثر انگشــت را با کدام انگشت در دفتر خانه
زدید؟
متهم طبری گفت :خودش گفت با انگشت دیگر بزن.
قاضی بیان داشت :مگر میشود با انگشت دیگر ثبت کرد.
متهم طبری گفت :من که بلد نبودم؛ من که با حقوق ثبتی آشــنا
نبودم؛ سردفتر موظف است احراز هویت کند.
قاضی اظهار داشت :او هم تخلف کرده است.
بر اســاس این گزارش ،خندانی رییس جدید کانون ســردفتران و
دفتریاران نیز ســه شنبه  ۱۷تیر  ۹۹در پاسخ به سوال ایسنا درباره
وضعیت ســردفتر متخلفی که نامــش در پرونده قاضی منصوری و
اکبر طبری مطرح است ،گفت :سردفتر متخلف به شکلی که اسناد
در دفاتر آنها من غیر حق و برخالف قوانین ،مقررات و بخشــنامهها
جابجا شده باشــد و این مالکیتها بر اساس آن تثبیت شده باشد،
نیست اما نقل و انتقاالتی که از جمله آقای طبری و دوستانشان در
دادگاه مطرح میکنند ،براساس کیفرخواست صادره دادستانی یکی
از ســردفتران نامش در این پرونده مطرح است که آن هم به عنوان
اینکه اثر انگشت کسی را باید میگرفته که ظاهرا همسر آقای طبری
بوده اســت که باید خودش میآمده و در خریــد و فروش و نقل و
انتقاالت اثر انگشت را در دفترخانه ثبت میکرده که خودشان حضور
پیدا نکرده و شخص دیگری که خود آقای طبری بوده این اثر انگشت
را در دفترخانه زده است.

امضا توافق همکاریهای نظامی و امنیتی ایران و سوریه
وزیر دفاع ســوریه و رئیس ستاد کل نیروهای
مســلح جمهوری اســامی ایران یــک توافق
همهجانبــه در زمینه همــکاری نظامی امضا
کردند.به گزارش فارس ،پایگاه خبری شــبکه
«المیادیــن» ،گزارش داد که «علی ایوب» وزیر
دفاع ســوریه و «محمد باقری» رئیس ســتاد
کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در
گسترش همکاریهای نظامی توافق امضا

زمینه
کردند.به گزارش المیادین این توافق بر گسترش
همکاریهای نظامی و امنیتی در زمین ه فعالیت
نیروهای مسلح و ادامه هماهنگیها تأکید دارد.
خبرنــگار المیادین در این خصوص گزارش داد
توگوی امروز دو طرف اوضاع سوریه
که در گف 
و ضــرورت خروج نیروهای بیگانــهای را که به
صورت غیرقانونی وارد این کشــور شدند ،مورد
بررســی قرار دادند.علی ایوب در این خصوص
گفت« :اگــر دولت آمریکا میتوانســت ایران،
ســوریه و محور مقاومت را به زانــو در بیاورد،
یک لحظه هم درنــگ نمیکرد».ایوب در ادامه
گفت« :هر چند هزینه پایــداری باالتر برود با
این حال ،کمتر از هزینه تســلیم شدن است».
وی همچنیــن در ارتباط با تحریم آمریکا علیه
سوریه موسوم به «ســزار» گفت« :قانون سزار
با ســوریها میجنگد در تهیــه خوراک ،دارو
و غذای کودکانشــان .تالش میکنیم با تبعات

این قانون مقابله کنیم».وزیر دفاع سوریه تأکید
کرد« :اسرائیل شریک قوی [آمریکا] در جنگ
علیه سوریه است .گروههای تروریستی بخشی
از تجاوزات اســرائیلیها هســتند».او در ادامه
همچنین تأکید کرد که ارتش سوریه که از سال
 ۲۰۱۱ایستادگی کرده و ساختار سوریه را حفظ
کرده است بیشک پیروز خواهد شد.
در مقابل ،سرلشــکر باقری گفت« :سامانههای
پدافند هوایی ســوریه را در راســتای تحکیم
همکاریهــای نظامی میان دو کشــور ،تقویت
خواهیم کرد».سرلشکر باقری همچنین گفت:
«ترکیه کمــی در اجرای تعهدات خود در قبال
تفاهمات صورت گرفته در آستانه مبنی بر خارج
کردن گر وههای تروریســتی از ســوریه تأخیر
داشته اســت».محمد باقری افزود« :ترکیه باید
بداند که حل مشــکالت امنیتــیاش از طریق
مذاکره و ایجاد تفاهم با طرف ســوری صورت
میگیرد و نــه از طریق حضور نظامی در خاک
سوریه».سرلشــکر باقری همچنین تأکید کرد:
«مردم و کشــورهای منطقــه از حضور آمریکا
استقبال نمیکنند و پاسخ ما به یاوهگوییهای
آمریکا ادامه دارد».باقــری در پایان اظهاراتش
تأکید کرد« :توافق امضا شــده اراده ما را برای
همکاری مشترک در زمینه مقابله با فشارهای
آمریکا باال میبرد».

پیامدهای دستور ترامپ مبنی بر اخراج دانشجویان خارجی چیست؟

دســتور جدید دولت ترامپ مبنی بر اخراج دانشجویان خارجی
در صــورت ثبت نام در دورههای آنالین ،احتماال دانشــگاهها را
مجبور به برگــزاری کالسهای حضوری بــدون در نظر گرفتن
خطر گســترش ویروس کرونا میکند.به گــزارش ایرنا به نقل از
لوس آنجلس تایمز ،اگر راهی بیرحمانه برای رسیدگی به مساله
مهاجرت وجود داشته باشد ،میتوان مطمئن بود که دولت ترامپ
آن را پیــدا خواهد کــرد .در مطلب درج شــده در این روزنامه
آمریکایی آمده است :آخرین فصل کتاب ترامپ با عنوان «چگونه
یک کشــور را بــه روی خارجیها ببندیم» ،یــک طرح در حال
نهایی شــدن برای دانشجویان بین المللی حاضر در دانشگاههای
آمریکایی است که یا باید در کالسهای حضوری شرکت کنند یا
کشور را ترک کنند .این در حالی است که دانشگاهها همچنان در
کش و قوس چگونگی آغاز ســال تحصیلی جدید در میانه شیوع
کرونا هســتند .در طرح جدیدی که در دستورکار دولت ترامپ
قرار گرفته اســت ،وزارت امور خارجه آمریکا برای دانشــجویانی
کــه در کالسهای آنالین حضور پیدا خواهنــد کرد ،ویزا صادر

نمیکنــد و گمــرک و حفاظــت از مرزهای آمریــکا نیز به این
دانش آموزان اجازه ورود به خاک ایاالت متحده را نمیدهد .در
این میان دانشــگاههایی هم که به صــورت ترکیبی از دورههای
آنالین و حضوری اســتفاده میکنند ،باید به دولت اطالع دهند
و اگر شــیوههای آموزشــی خود را تغییر دهنــد باید ظرف ۱۰
روز دولت را مطلع کنند .اما این نخســتین بار نیست که دولت
ترامپ نظام پناهندگی و مهاجــرت را هدف قرار میدهد؛ پیش
از ایــن نیز ترامپ و کابینهاش در تالش برای محدود کردن ورود
مهاجران به ایاالت متحده بودهانــد .دولت ترامپ پیش از این و
در راســتای تنش با دولت چین سعی کرده بود ورود دانشجویان
چینی را به کشــور محدود کند .با ایــن وجود دولت ترامپ باید
بدانــد ایــن قوانین باعــث به خطــر افتادن خود شــهروندی
ایاالت متحده و خدمات مهاجرتی این کشــور میشود .از طرفی
عدم صدور ویزا به معنای به صفر رســیدن درآمدهای حاصل از
این راه است .بنابراین دستور دولت ترامپ دو نتیجه دارد؛ به این
ترتیب که یا دانشــگاهها مجبور به برگزاری کالسهای حضوری

دیدار مدیرعامل رشکت بیمه دی با دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران

مهنــدس محمدرضا کشــاورز مدیرعامل شــرکت بیمه دی در
ساختمان ستادمرکزی میزبان دکتر سید محمد کریمی دبیرکل
سندیکای بیمه گران ایران بود.به گزارش روابط عمومی و اطالع
رســانی؛ در این دیدار ،مسائل کالن صنعت بیمه و لزوم همکاری
ســندیکایی مورد بحث و بررســی قرار گرفت.مهندس کشاورز
مدیرعامل شرکت بیمه دی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی بیمه
آگهی

با احترام ،نظر به اینکه برابر ســوابق اصالحــات ارضی میزان  9جره آب و
اراضی تابعه مزروعی مورد مالکیت ورثه آقای عبدالحسین قاسمی واقع در
کشــتخوان اله آباد پالک  2668بخش  20یزد به نام حاجی زینل رجایی
صاحب نســق منظور گردیده و نامبرده تقاضای سند اصالحات ارضی در
اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت مصوب  70/3/2به نام خود را دارد
و وراث نامبرده تقاضای انتقال آب و اراضی مشــمول را در اجرای مصوبه
مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ  70/3/2در خصوص تعیین تکلیف

ایــن مهم را موجــب ارتقای ضریب نفوذ بیمه دانســت و اذعان
داشــت ،همکاری های سندیکایی و تشــکل هایی مانند آن می
توانند زمینه ســاز ایجاد بســترهایی برای پیشبرد اهداف کالن
صنعت شود که تبعاً به ســود همه فعاالن صنعت و ذینفعان آن
ها خواهد بود .دکتر کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران نیز در
ادامه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده و در دست اقدام

امور باقیمانده قراء و مزارع مشمول قانون اصالحات ارضی به نام خود دارند،
لذا در اجرای تبصره  2مصوبه مذکور مراتب اعالم تا در صورتیکه مالک یا
مالکین یا ورثه قانونی آنها و یا هر شخص حقیقی و یا حقوقی دیگری نسبت
به پالکات موردنظر ادعائی دارند مراتب را ظرف مدت  30روز از تاریخ درج
این آگهی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردکان اعالم نمایند و در
صورت عدم وصول اعتراض نسبت به درخواست مزبور پس از مهلت مقرر
در خصوص تعیین تکلیف آب و ملک موردنظر و صدور ســند اصالحات
م .الف 106
ارضی برابر مقررات اقدام خواهد شد.

آگهی

بدون در نظر گرفتن خطر گســترش ویروس کرونا میشــوند یا
اینکه دولت ترامپ رویه ضدمهاجرتی خود را ادامه دهد و درآمد
پرسود حاصل از ثبت نام دانشجویان خارجی را نادیده بگیرد .به
گفته موسســه آموزش بین المللی ،ثبت نام دانشجویان خارجی
در دانشــگاههای ایاالت متحده حــدود  ۳درصد کاهش یافته و
از  ۹۰۳هزار نفر در ســال تحصیلی ۲۰۱۵-۱۶به  ۸۷۲هزار نفر
در ســال تحصیلی  ۲۰۱۸-۱۹رسیده است .در خصوص ثبت نام
دانشجویان تازه وارد نیز این کاهش  ۱۰درصدی بوده به گونهای
که ثبت نام دانشــجویان جدید الــورود از  ۳۰۰هزار و  ۷۴۳نفر
در ســال  ۲۰۱۵-۱۶به  ۲۶۹هزار در سال تحصیلی ۲۰۱۸-۱۹
رســیده اســت .این موسســه با اســتناد به آمار و ارقام بخش
بازرگانی به درآمدی که دانشجویان خارجی برای اقتصاد آمریکا
در سال  ۲۰۱۸آوردهاند ،اشــاره و آن را  ۴۵میلیارد دالر عنوان
کرده است .لذا ترامپ باید به جای فشار آوردن به اقتصاد کشور،
اقدامات انسانی در پیش گیرد و باتوجه به تغییرات بنیادینی که
کرونا بر نظام آموزشی تحمیل کرده ،استثنائاتی قائل شود.
سندیکا ،اظهار داشت :شرکت های بیمه می توانند با استفاده از
ظرفیــت هایی که همکاری های ســندیکایی ایجاد می کند و با
بهره گیری از فضای تعاملی این بخش ،موضوعات و چالش های
مهم صنعت را پیگیری و برنامه ریزی کنند .برنامه ریزی هایی که
می توانند با تکیه بر خردجمعی راهکارها و راه حل های مفیدی
را با اشتراک تجربیات در اختیار همه اعضا بگذارد و افق روشنی
را برای صنعت بیمه که بخش تاثیرگذار و الینفک اقتصاد کشور
است ترسیم نماید.

با احترام ،نظر به اینکه برابر سوابق اصالحات ارضی میزان 24جره آب و اراضی
تابعهمزروعیموردمالکیتورثهآقایمحمدرضافخرالدینیواقعدرکشتخوان
الــه آباد پالک  2494بخش  20یزد به نام حاجی حســن رجایی صاحب
نسق منظور گردیده و نامبرده تقاضای سند اصالحات ارضی در اجرای مصوبه
مجمع تشخیص مصلحت مصوب  70/3/2به نام خود را دارد و وراث نامبرده
تقاضای انتقال آب و اراضی مشــمول را در اجرای مصوبه مجمع تشخیص
مصلحت نظام مورخ  70/3/2در خصوص تعیین تکلیف امور باقیمانده قراء

و مزارع مشــمول قانــون اصالحات ارضی به نام خود دارنــد ،لذا در اجرای
تبصره  2مصوبه مذکور مراتب اعالم تا در صورتیکه مالک یا مالکین یا ورثه
قانونی آنها و یا هر شــخص حقیقی و یا حقوقی دیگری نسبت به پالکات
موردنظــر ادعائی دارند مراتب را ظرف مدت  30روز از تاریخ درج این آگهی
به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردکان اعالم نمایند و در صورت عدم
وصولاعتراضنسبتبهدرخواستمزبورپسازمهلتمقرردرخصوصتعیین
تکلیف آب و ملک موردنظر و صدور سند اصالحات ارضی برابر مقررات اقدام
م .الف 105
خواهد شد.

