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عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور فرانسه در سفری 
رســمی به فرانســه در کاخ الیزه با سران فرانسه 
دیدار کرد. حال این ســوال مطرح است که هدف 
از این سفر چه بوده و چه منافعی را طرفین دنبال 

می کنند؟
بخشــی مهمی از این سفر را در چارچوب توافقات 
نظامی و فروش تســلیحات می تــوان ارزیابی کرد. 
رویکردی که فرانســه به عنوان پــدر خوانده مصر 
) پــس از تجریه عثمانی در جنــگ اول جهانی ( 
همواره مورد تاکید داشته است و در این راه حتی به 
هشدارهای حقوق بشری نیز توجهی ندارد. سازمان 
دیدبان حقوق بشر در پی سفر عبدالفتاح السیسی 
به فرانســه با انتقاد از او، خواستار افزایش اقدامات 
بین المللی برای مقابله با نقض حقوق بشر در مصر 
و توقف روند فروش اســلحه به این کشور شد حال 
آنکه مکرون رویس جمهور فرانســه در کنفرانس 
خبری مشــترک با رئیس جمهــور مصر گفت که 
فروش اسلحه به مصر مشــروط به بهبود وضعیت 
حقوق بشــر در این کشــور نخواهد بود. دوم آنکه 
فرانســه و مصر دارای اهداف مشترکی در مدیترانه 
هستند که محور آن را نیز منابع انرژی این منطقه 
تشــکیل می دهد. طی ماه های اخیر میان ترکیه و 
کشــورهای عربی همچون امارات، سعودی و مصر 
در کنار رژیم صهیونیســتی بر ســر منابع سواحل 
لیبی و مدیترانه اختالفات شدیدی روی داده است 
در حالی که فرانســه نیز با ادعای حمایت از جناح 
مخالــف ترکیه در این روند ایفای نقش می کند. بر 
این اساس می توان گفت که بخشی از اهداف سفر 
السیسی به فرانسه در چارچوب توسعه همکاری ها 
در این حوزه صورت می گیرد تا بر میزان فشــارها 
بر ترکیه افزوده شــود. این امر زمانی بیشتر نمود 
می یابد که کشــورهایی مانند فرانسه در چارچوب 
خواســت السیســی به مخالفات با فعالیت اخوان 
المسلمین پرداخته و از سرکوب های صورت گرفته 
در مصر با سکوتشــان حمایت می کنند. البته مصر 
به دنبال جلب حمایت فرانســه در مناقشــه صد 
النهضه با کشــورهای افریقایی همچون ســودان و 
اریتره نیز می باشد. با توجه به این روندها می توان 
گفت که ســفر السیســی به فرانسه در کنار منافع 
شــخصی السیسی برای انتخابات آتی در چارچوب 
فروش تسلیحات فرانسوی و در نهایت ایفای نقش 
واحــد در مدیترانه و شــمال آفریقا صورت گرفته 
است. روندی که نتیجه آن می تواند ادامه بحران در 

آفریقا، حوزه فلسطین و غرب آسیا باشد.

گزارشنیمچه گزارش

در سالگرد انتفاضه سنگ گروه های مقاومت و نشست علمای 
مقاوت ضد رد  پذیرش هرگونه سازشکاری بر مقاومت تاکید 
و آن را حقی مشــروع و گزینه ای راهبــردی عنوان کردند. 
حماس در ســی و سومین ســالروز انتفاضه اول فلسطین 
معــروف به انتقاضه ســنگ )۸ دســامبر ۱۹۸۷( با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد، مقاومت در تمام انواع آن حقی مشروع 
و گزینه ای راهبردی اســت و آن را کنار نخواهد گذاشت.در 
ادامه این بیانیه آمده، حماس تمام تالش خود برای آمادگی 
در مقابله با اشغالگر و شکست معادالت آن و نیز آزادسازی 
اسرا را به کار خواهد بست، حال هر هزینه ای داشته باشد.این 
جنبش فلسطینی بار دیگر بر رد کامل و قاطع عادی سازی 
روابط و هماهنگی امنیتی با رژیم صهیونیستی تأکید کرد و 

آن را کودتا علیه وحدت ملی خواند.
حماس همچنین تمامی انواع عادی سازی روابط با دشمن 
صهیونیستی آنهم در این مرحله حساس را مردود دانست.
جرقه انتفاضه اول فلسطین پس از آن زده شد که یک راننده 
صهیونیستی با کامیون خود چندین کارگر فلسطینی را در 
ایســت »ایزر« زیر گرفت.طی ۷۹ ماه انتفاضه سنگ، ملت 
فلسطین براساس آمار منتشره ۱۳۷۶ شهید را تقدیم این 
انتفاضه کــرد، در حالی  که برخی آمارهای دیگر از ۱۵۰۰ 
شهید سخن می گویند و در مقابل ۹۴ صهیونیست در پی 
عملیات های انجام شده توسط گروه ها و جوانان فلسطینی 

کشته شدند.
در همین حال شیخ »نعیم قاسم«  معاون دبیرکل جنبش 
حزب اهلل لبنان در سالروز انتفاضه اول تأکید کرد رژیم  های 
عربی حاشــیه خلیج فارس هیچ گاه با فلسطین نبوده اند و 
از مقاومت آنها حمایت نکرده اند. شیخ نعیم قاسم در ادامه 

گفت: »حق ما در آزادسازی خاک ]فلسطین[، همان چیزی 
است که خداوند وعده پیروزی، عزت و کرامت در آن را به 
ما داده است«.شیخ نعیم قاسم ادامه داد: »دیگر این امکان 
وجود ندارد که کسی یا گروهی در منطقه خاکستری باشد. 
گزینه ای نیست جز اینکه یکی از ما در یکی از این دو محور 
باشد؛ مقاومت یا عادی ســازی روابط. ما با محور مقاومت 
هستیم«.همچنین »حازم قاسم« سخنگوی جنبش حماس 
فلسطین بار دیگر درباره طرح های یهودی سازی شهر قدس 

توسط رژیم صهیونیستی هشدار داد.
در این میان شورای محلی شهرک های صهیونیست نشین در 
کرانه باختری نخستین قرارداد صادرات محصوالت خود به 
امارات را با این کشــور امضا کرد. از سوی دیگر برخی منابع 
در حزب »لیکود« به یک روزنامه صهیونیســتی خبر دادند 
که نخســت وزیر این رژیم، آوی دیختر رئیس سابق سازمان 
اطالعات و امنیت داخلی موســوم به »شاباک« را به عنوان 
نامزد اصلی تصدی منصب سفیر رژیم صهیونیستی در امارات 

انتخاب کرده است.در این میان مفتی سوریه اعالم کرد که 
اگر محور مقاومت از بین برود، برخی کشــور ها برای عادی 
ســازی روابط با رژیم صهیونیستی سر و دست می شکنند. 
»شــیخ احمد بدرالدین حسون« مفتی سوریه در ششمین 
کنفرانس بین المللی اتحادیه علمای مقاومت با شعار »وعد 
الحق« کــه در بیروت، پایتخت لبنان آغاز بــه کار کرد، از 
عجله برخی کشــور های عربی برای عادی ســازی روابط با 
رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.او گفت: برخی از کشور ها برای 
عادی ســازی روابط با با کســانی که طرفدار صلح نیستند، 
خیز برداشته اند.زیاد النخاله، دبیرکل جنبش جهاد اسالمی 
فلسطین  نیز در کنفرانســی به مناسبت نخستین سالگرد 
انتفاضه اول مردم فلســطین از نزدیکی هرچه بیشتر برخی 

کشور های عربی با رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.
در این کنفرانس تاکید شــد که مقاومت با تمام توان خود 
برای تقویت قدرت نظامی، مادی، سیاســی و رســانه ای با 
همه افراد شریف همکاری خواهد کرد تا در سنگر پیشرفت 
قرار بگیرد و از فلسطین و فلسطینیان حمایت خواهد کرد.

وی افزود: دشــمن صهیونیســتی امــروزه تبدیل به یک 
همپیمان قابل قبول شده است که امت ما را با وقاحت هر 
چه تمام تر هدف قرار می دهد. این رژیم تمام ارزش های 
اخالقی و دینی و انسانی را زیر پا گذاشته است.نخاله بیان 
کرد: صهیونیست ها فکر می کنند که با تبلیغات رسانه ای 
می توانند فشــارها را کم کرده و افــکار عمومی جهانی را 
از روند یهودی ســازی قدس منحرف کنند. وی ادامه داد: 
آنچه که تشــکیالت خودگردان انجام داده فرار رو به جلو 
است؛ چنین اقداماتی دســتاوردی برای ما نخواهد داشت 

بلکه واقعیت های جدیدی را تحمیل می کند.

اتاق عملیات آمریکایی،انگلیسی 
و سعودی علیه یمن

شکســت ائتالف ســعودی در حالی هر روز نمایان تر می شــود که یک 
وب سایت یمنی از تشکیل اتاق عملیات مشترکی میان آمریکا، انگلیس و 

عربستان سعودی در استان »المهره« واقع در شرق یمن خبر داد.
وبگاه »الخبر الیمنی« گزارش کرد، آمریکا، عربستان سعودی و انگلیس اتاق 
عملیات مشترکی در استان »المهره« در شرق یمن تشکیل داده اند.این نشان 
دهنده تالش کشورهای یاد شــده برای تثبیت واقعیتی جدید قبل از آغاز 
هر روند صلح در یمن اســت تا تضمین کند که متحدان آنها در منطقه به 
دستاوردهای جنگ شش ساله علیه یمن دست پیدا کرده اند.الخبر الیمنی 
به نقل از منابع قبیله ای نوشــت، این اتاق عملیــات در فرودگاه »الغیضه« 
یعنی محل حضور نیروهای آمریکایی و انگلیسی تشکیل شده، فرودگاهی که 

عربستان سعودی از سال ۲۰۱۸ آن را به پایگاه نظامی تبدیل کرده است.
در ادامه این گزارش آمده، اقدام مذکور نشان دهنده چراغ سبز بین المللی به 
سعودی برای اشغال المهره در مجاورت دریای مکران است، جایی که ریاض 
چندین دهه اســت تالش می کند تا از طریــق ایجاد کانالی دریایی، دریای 
مکران را به عربســتان سعودی متصل کند و در نتیجه آن صادرات نفت از 
طریق دریای مکران جایگزینی برای استفاده از تنگه هرمز بدین منظور شود.
الخبر الیمنی سپس اعالم کرد، این اقدام در پی تحرکات انگلیسی-آمریکایی 
در دو سطح نظامی و سیاسی صورت می  گیرد که با اعزام نیروهای آمریکایی 

و اجرای مانورهای نظامی در سواحل این استان یمن آغاز شد و سفر »دیوید 
شــنکر« معاون وزیر خارجه آمریکا با ُعمان و عربســتان سعودی نیز به آن 
همراه شد تا با اعمال فشــار، طرف های یمنی را به کاهش عکس العمل در 
قبال تحرکات اخیر در مهمترین منطقه راهبردی یمن وادارند. از سوی دیگر، 
کاربران شبکه های اجتماعی هجمه جدیدی به »علی محسن صالح« معاون 
رئیس جمهور دولت مســتعفی یمن داشتند و وی را به مشروعیت بخشی به 

حضور خارجی در استان المهره متهم کردند.
در همین حال برخی منابع یمنی از تحرکات سازمان ملل متحد برای حل 
جزئی بحران یمن پیش از فرا رسیدن سال نو میالدی خبر دادند.»مارتین 
گریفیتس« فرســتاده ســازمان ملل در امور یمن تحرکاتــی را برای حل 
جزئی بحران یمن آغاز کرده و در همین راستا »معین شریم« معاون خود 
را برای دیدار با مســئوالن دولت هادی به ریاض اعزام کرده اســت.وبگاه 
»العربی الجدید« به نقل از برخی منابع گزارش داد که ســازمان ملل برای 
برگزاری نشســت جدید جهت رایزنی مســتقیم بین دولت هادی و دولت 
نجات ملی در سوئد پیش از آغاز تعطیالت سال نو میالدی تالش می کند تا 
بیانیه مشترک مربوط به آتش بس را بررسی و رایزنی ها درباره پرونده اسرا 
را ازســر بگیرند.بنا بر این گزارش، »محمد الحضرمی« وزیر خارجه دولت 
مستعفی یمن در دیدار با معین شریم تالش های سازمان ملل برای برقراری 
صلح در یمن و مســائل مربوط به آن را بررســی کرد.این مسئول یمنی بر 
پایبندی دولت هادی به تعامل مثبت با تالش های سازمان ملل و دستیابی 
به راه حل فراگیر و دائمی تأکید کرد و در عین حال گفت که راه حل فراگیر 
بایستی بر اساس »مرجعیت سه گانه« باشد؛ امری که طی چند سال گذشته 

گره ای در بحران یمن بوده و مانع حصول پیشرفت شده است.
در ایــن میان »محمد علــی الحوثی« رئیس کمیته عالــی انقالب یمن 
گفت، آمریکایی هایی اذعان کرده اند که صلح در یمن در دســت آنهاست 
نه عربستان ســعودی.وی در توییتر خود نوشــت: آمریکایی ها از طریق 
میانجی ها برای ما پیام فرستاده اند و گفته اند اگر ما با صلح موافق نباشیم 
صلحی در کار نخواهد بود حتی اگر عربستان سعودی به آن راضی باشد. 
ســفیر آمریکا تهدید به فروپاشــی ریال یمن در برابر ارزهای دیگر کرده 
و این خود دلیلی اســت بر اینکه محاصره آمریکا قاتل ملت یمن اســت. 
الحوثی نوشت، در مارس ۲۰۲۰ دولت »دونالد ترامپ« به همراه سعودی 
و امارات تصمیم به توقف کمک ها به یمن کردند و این در حالی است که 
بر اســاس قانون بین الملل، آنها مسئول کامل ارائه کمک هستند زیرا به 

یمن به عنوان یک کشور مستقل حمله و آن را محاصره کرده اند.

تروریسم، محصول اسالمی نیست 
بشار اســد رئیس جمهور ســوریه ضمن انتقاد از تخریب اسالم به بهانه 
تروریســم، تأکید کرد، به جای اینکه دین به عنوان ابزاری برای پیشرفت 
جوامع باشــد، از آن به عنوان ابزاری برای تخریب این جوامع اســتفاده 
می شود. اسد در جریان حضور در نشست فراگیری که وزارت اوقاف سوریه 
برگزار کرد، گفت که »ما شــاهدی مبنی بر رفتار مناســبی از جانب غرب 
نداریم«.»تروریســم، محصول اسالمی نیست... و سکوالریسم، هیچ ارتباطی با 
جدایی دین از حکومت ندارد«.وی با اشاره ضمنی به تحریف قرآن توسط گروههای 
تروریستی حاضر در سوریه که از آن برای توجیه حمالت خود به نهادهای حکومتی 
استفاده می کنند، گفت: »به زبان قرآن نیز حمله می شود. نمی توان این زبان را از 
جامعه سوریه جدا کرد«. اسد با بیان اینکه از زمان اشغالگری امپراتوری عثمانی، » 

خاطر نشان کرد، تروریسم، علت است، نتیجه نیست.

گزینه بایدن برای سمت وزیر دفاع آمریکا 
رســانه های آمریکا گزارش داده اند »جو بایدن«، رئیس جمهور منتخب 
آمریکا »لیولد آستین«، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا را به عنوان گزینه 
پیشــنهادی خود برای تصدی ســمت وزیر دفاع آمریکا انتخاب کرده 
است.با آنکه در ابتدا »میشل فلورنوی« گزینه اصلی بایدن برای تصدی 
این سمت به شمار می رفت بایدن برای معرفی یک فرد سیاه پوست برای 
ریاست پنتاگون تحت فشارهای فزاینده ای قرار داشت.آستین ۶۷ سال سن 
دارد و از ۳۱ ژانویه ســال ۲۰۱۲ تا ۸ مارس ۲۰۱۳ معاون رئیس ستاد مشترک 
نیروهای مســلح آمریکا بود و بعد از آن به سمت فرماندهی نیروهای تروریست 
آمریکایی در منطقه غرب آســیا منصوب شد و تا سال ۲۰۱۶ در این سمت باقی 
ماند. دوران حضور آستین در دولت »باراک اوباما«، رئیس جمهور سابق آمریکا با 

ظهور داعش در سوریه و عراق مصادف شد.

غرب به دنبال زنده کردن نظم جهانی تک قطبی 
وزیر خارجه روســیه در نشست مجازی شــورای روابط بین المللی این 
کشــور گفت، کشورهای غربی، هند را برای کاستن از همکاری فناوری 
و نظامی بین دهلی نو و مســکو ترغیب می کنند و در عین حال، هند را 
برای تقابل با چین سوق می دهند. سرگئی الوروف،  وزیر خارجه روسیه 
گفت:  بی شــک، غرب تالش می کند تا نظــم جهانی تک قطبی را زنده 
کند. قطب هایی چون روســیه و چین بعید اســت که مطیع چنین روندی 
باشــند. چنین قطبی مثل هند به عنوان مثال هدف سیاســتگذاری تهاجمی و 
خشــن غرب اســت که تالش می کند تا این کشور را به ســمت بازی های ضد 
چینی،  تقویت استراتژی های هند-پاسیفیک و کاهش همکاری و شراکت نزدیک، 
اســتراتژیک و ویژه بکشاند. کشورهای غربی در حال حاضر روندهای واقع بینانه 

تحول جهانی را نادیده می گیرند.

گروه های فلسطینی در سالروز انتفاضه سنگ با رد سازشکاری تاکید کردند

مقاومت، حقی مشروع و گزینه ای راهبردی
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آگهی مفقودی
آقای ابوالقاسم حسین زاده  فرزند نور اله به شماره ملی 5209932613 مالک 
خودروی ســواری سیستم ســمند تیپ  ایکس 7 رنگ ســفید-روغنی مدل 1391 به 
شــماره موتور 12490132708 و شماره شاســی  NAACN1CM6BF757174 به 
شــماره پالک 69- 719 ن 44 بعلت فقدان اســناد فروش )ســند کمپانی و سند برگ 
سبز( تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه احدی 
ادعایــی درخصــوص خود روی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ایی ســاری 
واقع در کیلومتر5 جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدیهی است 

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

آقــای وحیــد ایلمــان فرزنــد بایــرام  بــه شــماره ملــی 5319951213 مالــک 
خــودروی ســواری سیســتم پــژو تیــپ  405 جــی ال ایکــس آی 1/8 رنــگ نقــره 
ای- متالیــک مــدل 1388 بــه شــماره موتــور 12488270270 و شــماره شاســی  
NAAM01CA6AR317434 به شــماره پالک 69-885 ن 71 بعلت فقدان اســناد 
فروش )ســند کمپانی( تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده است. 
لــذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خود روی فــوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر 
منطقه ایی ســاری واقع در کیلومتر5 جاده ســاری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه 

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

کلیه مدارک ) ســندکمپانی ،برگ ســبز و کارت (خودرو شوکاسیســتم نیسان به 
رنگ ســفید مــدل 1388به شــماره انتظامــی 936ط 34ایران49 وبه شــماره موتور 
Z24480893Z وبه شــماره شاســی  NAZLX140TNL000789وبنــام نجف پناهنده 

مفقود گردیده  واز درجه اعتبار ساقط  میباشد. یاسوج
***********************************************

برگ ســبز خودرو ســواری رنو پارس تندر مدل 1396به رنگ سفید روغنی و به 
  NAPLSRALDH1329542  و شماره شاسی R224823_K4MA690شماره موتــور

و شماره پالک62_292ص27مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط میباشد ساری
***********************************************

سند مالکیت و سند کمپانی سواری تاکسی پراید مدل 1386 به شماره پالک ایران 
 S1482286219594 62- 799 ت 52 و شــماره موتور 2062517 و شــماره شاسی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
***********************************************

کارت موتور ســیکلت پیشــتاز به شــماره انتظامی 586/12234 و شماره موتور 
NEG0956492 و شــماره شاســی NEG *** 125A8808463 مفقــود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد ساری
***********************************************

برگ سبز سواری پژو داخلی مدل RD مدل 1382 به رنگ طوسی روشن روغنی 
به شــماره شاسی 0082125504   و شماره موتور 22368225839  و شماره پالک 

ایران 38-781 س 82 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد ساری
***********************************************

شناسنامه مالکیت سواری بنز به شماره پالک ایران 33-296 ن 33 به نام نشاط 
کوالئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد ساری

***********************************************
مــدرک فــارغ التحصیلــی ســاناز خلعتبری لیماکــی فرزند شــجاع الدین شــماره 
شناســنامه 2270013069 صادره رامسر در مقطع کارشناسی رشته تاریخ صادره از 
واحد دانشگاهی آزاد تنکابن مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد.از یابنده تقاضا می 
شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن به نشانی ولی آباد-دانشگاه 

آزاد تنکابن ارسال نماید./نوبت دوم- ساری
***********************************************

125CC- سه برگ سندکمپانی )کارخانه( موتور سیکلت سیستم زمرد کویر تیپ
Cdi برنــگ قرمز مــدل 1395 بشــماره موتور 124N2Z212794 و شــماره شاســی 
N2Z *** 125Z9540769 و شــماره پالک ایران 839-12155 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
***********************************************

بــرگ سبز)شناســنامه( ســندکمپانی )ســند فاکتــور فــروش( خــودرو ســواری 
سیســتم پــژو تیپPARS-XU7برنــگ مشــکی متالیک مــدل 1398 بشــماره موتور 
124K1304108 و شــماره شاسی NAAN01CE6KH504522 و شماره پالک ایران 
84- 658ج75به نام ســید محمد رضا سجادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد . بندرعباس
***********************************************

برگ ســبز ســواری وانت پیکان مدل 1390 شــماره پالک ایران 36-546م55 
شــماره موتور 11490053716 شماره شاسی NAAA36AAXBG255026 به نام 

امیر ایزی فرزند رضا مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
***********************************************

آگهــی موضوع مــاده 2 قانون و آئین نامه اجرایی الحاق موادی به قانون ســاماندهی و 
حمایت از تولید و عرضه مسکن 

برابر رای شــماره 701 مــورخ 1399/8/19 هیات موضــوع قانون الحاق موادی 
به قانون ســاماندهی و حمایت از تولید و عرضه مســکن مســتقر در اداره ثبت اسناد 
و امــالک کهریزک تصرفات مالکانه و بالمعارض آقا / خانم محمد عزیزیان شــریف آباد 
فرزند علی به شــماره شناســنامه 755 کدملی / شناسه ملی 6649898368 صادره 
از شــهرری در 6 دانگ به مساحت 499 مترمربع به شماره پالک از 81 اصلی واقع در 
تبائین کهریزک خریداری و متصرف از مالک رســمی ناصــر قهرمانی محرز گردیده لذا 
به منظور اطالع مردم و باســتناد ماده قانون و آئین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به 
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مراتب یک نوبت در روزنامه محلی 
یا کثیراالنتشــار آگهی مــی گردد لذا در صورت اعتراض ظرف مــدت 20 روز از تاریخ 
الصاق با انتشار آگهی مراتب دادخواست را به مرجع قضایی ظرف مدت 1 ماه تقدیم و 
گواهی ارائه نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف/932
محمد حسین طاهر طلوع دل - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کهریزک

                  
آگهی افراز بر طبق ماده 17 آئین نامه اجراء

بدینوســیله به اطالع کلیه مالکین مشــاعی پالک 1458 فرعی از 59 اصلی واقع 
در احمدآباد می رساند که

طبق درخواست آقای سعید محمدی ناصح وکیل آقای مجید اسدیان وارده شماره 
11480 مورخــه 1399/07/27تقاضای افراز قدر الســهم مالکیــت خود را در پالک 
مزبور از این اداره نمود. از آنجائیکه ایشان نتوانسته اند آدرس دقیق را جهت انجام 
عملیــات افــراز ملک مورد تقاضای خود به اداره ثبت دماونــد معرفی نماید لذا مراتب 
بدینوســیله به اطالع می رســاند که روز بازدیــد از محل وقوع ملک مــورد افراز روز 
دوشــنبه مورخ 1399/10/15 ســاعت 10 تعیین گردیده ، از کلیه مالکین مشــاعی 
پــالک موصوف دعوت بعمل می آید که در روز و تاریخ و ســاعت تعیین شــده در محل 
این اداره حضور بهم رسانند تا وفق مقررات نسبت به مورد تقاضای فوق اقدام گردد 
. ضمنا این آگهی در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشــار محلی ، منتشــر و 
تاریخ انتشار آگهی مزبور که تاریخ ابالغ به کلیه مالکین مشاعی پالک موصوف محسوب 
، و پس از گذشت مدت ده روز ، عملیات افراز بشرح فوق وفق مقررات ادامه خواهد 

یافت.6934
عابدین نوری شیرازی- سرپرست ثبت اسناد و امالک دماوند

به رغم ادعاهای نیروهای ائتالف آمریکا و ناتو که خود را ناجی 
افغانستان معرفی می کنند، نتایج تحقیقاتی دانشگاه »براون« 
در مورد تلفات غیر نظامیان در جنگ افغانســتان نشان می 
دهد که میزان مرگ غیرنظامیان افغان در حمالت آمریکا به 

این کشور بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.

در تحقیقاتی که توســط واحد »پروژه هزینه های جنگ« 
دانشــگاه براون انجام شد مشخص گردید که میزان مرگ 
غیرنظامیان افغان در حمالت آمریکا به این کشــور ۳۳۰ 
درصد افزایش یافته اســت.از زمانی که واشنگتن سیاست 
خــود در افغانســتان را تغییر داده و حمــالت خود را به 
طالبان شدت بخشید، مرگ غیرنظامیان افغان در حمالت 
هوایی انجام شــده توســط ایاالت متحده و متحدانش در 

افغانستان به طرز چشمگیری افزایش یافت.
تعداد غیرنظامیانی که ســاالنه در حمــالت هوایی ایاالت 
متحده و متحدانش کشــته می شــوند، بــا ۳۳۰ درصد 
افزایش به ۷۰۰ غیرنظامی در سال ۲۰۱۹ رسیده؛ در این 

سال )۲۰۱۹( تعداد غیرنظامیان کشته شده در افغانستان 
بیشــترین تعداد از ســال ۲۰۰۱ یعنی زمــان آغاز حمله 

آمریکا و متحدانش به این کشور بوده است.
در همین رابطه سازمان ملل نیز در گزارشی درباره جنگ 
افغانستان اعالم کرد که در دهه گذشته در افغانستان ۳۲ 
هزار غیر نظامی کشته و ۶۰ هزار نفر نیز زخمی شده اند.

در همین حال همزمان با شیوع کرونا، افغانستان اعالم کرد 
میزان فقر در ســال ۹۹ به بیش از ۴۰ درصد رســیده و ۱۵ 
میلیون نفر در این کشــور زیر خط فقر هســتند.بر اساس 
یافته های این اداره، میزان بیکاری در ســال جاری با وجود 
همه گیری ویروس کرونا، نسبت به سال های گذشته کاهش 

یافته اســت. با آنکه فقر و بیکاری روز به روز دامنگیر مردم 
افغانستان شــده است، اما بررسی اداره آمار این کشور نشان 
می دهد که در سال جاری نسبت به سال های گذشته بیکاری 
کاهش یافته اســت.همچنین این اداره خاطر نشان کرده که 
کودکانی که کارهای سخت و طاقت فرسا انجام می دهند به 
۱۷.۷ درصد رسیده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته 
است. پیش از این رییس جمهور افغانستان در برنامه توزیع 
کمک های دولتی گفته بود که ۹۰ درصد مردم افغانستان زیر 
خط فقر زندگی می کنند.  این در حالی اســت که آمریکا و 
ناتو در زمان اشغال افغانستان در سال ۲۰۰۱ ادعای زندگی 

اقتصادی خوب را به مردم افغانستان داده بودند. 

   آمار هولناک تلفات 

 غیر نظامیان افغانستان 
در حمالت آمریکا


