
فعالیت اطالعاتی باکو در ادلب برای ترکیه

مرکز مطالعات خاورمیانه و آســیای میانه مکاتبات 
محرمانــه متعلق به یکی از کشــورهای درگیر در 
بحران ســوریه و به طور مشخص فعالیت های مالی 

و نظامی آن در ادلب سوریه را فاش کرد.
 این مرکز در صفحه رســمی خــود در فیس بوک 
نوشــت: اخیراً مکاتبات محرمانــه ای را در رابطه با 
دخالت برخــی از عناصر مهم جمهوری آذربایجان 
در بحران سوریه از جمله حســین ازیری، افسر و 
هماهنگ کننــده نیروهای ویــژه آذربایجان را به 
دســت آوردیم. وی مســؤول اداری و مالی گروه 
تروریســتی »لــواء المهاجرین واالنصــار« یکی از 
شاخه های گروه تروریستی هیئت تحریر الشام در 
سوریه است. مرکز مطالعاتی مذکور در گزارش خود 
اعالم کرد، ازیری مســؤول اداره امور اداری و مالی 
این گروه تروریستی اســت. او مسؤول جریان های 
مالی و سازماندهی کمپین های جمعی تامین مالی 
برای جمع آوری کمک های انســانی وارد شــده از 
ترکیه و توزیع آن در ســوریه و به طور مشــخص 
در ادلب است.در این گزارش آمده است که ازیری 
عضو نیروهای ویژه جمهوری آذربایجان و مسؤول 
تامین بودجه نیروهای مسلح روسی زبان در گروه 
تروریستی هیئت تحریرالشام در ادلب است. مرکز 
مطالعات خاورمیانه و آســیای میانــه اعالم کرد، 
اطالعات دقیق جدیــدی را درباره نقش جمهوری 
آذربایجان در تأمین مالــی و حمایت از گروه های 
تروریستی در ادلب سوریه منتشر خواهد کرد. این 
تحــرکات در حالی صــورت می گیرد که در جنگ 
قــره باغ میان باکو و ارمنســتان نیز ترکیه هزاران 
تروریست از ســوریه به این منطقه اعزام کرده بود 

که به تشدید بحران در قره باغ منجر شد.

نیمچه گزارش

گزارش

گوترش در حالی یک یار دیگر به ســمت دبیر کلی ســازمان ملل رسید که وی 
برای تصاحب این ســمت بر کشــتار کودکان یمنی و فلســطینی در تجاوزات 
ســعودی و صهیونیست ها چشم بســت و در گزارش اخیر خود آنها را از جنایت 

علیه بشریت تبرئه کرد. 
ســازمان ملل که مدعی حمایت از بشریت است خود به عامل سرکوب و جنایت 
و توجیه کشــتارها مبدل شــده که نمود آن را در رفتار این ســازمان در قبال 
یمن و فلسطین می توان مشاهده کرد. در همین چارچوب دفتر سیاسی جنبش 
»أنصــاراهلل« یمن با صدور بیانیه ای اعالم کرد: »آنتونیو گوترش« خون کودکان 
یمن را با تمدید دوران ریاســت خود در سازمان ملل، معامله کرد.، دفتر سیاسی 
جنبش »أنصاراهلل« یمــن با صدور بیانیه ای اقدام دبیرکل ســازمان ملل متحد 
در درج نام این جنبش در لیســت ناقضان حقوق کودکان را به شــدت محکوم 
کرد.ر این بیانیه همچنین آمده اســت: گوترش ثابت کرد که سازمان ملل متحد 
یک ســازمان کاماًل بی اهمیت است و کشــورهای قدرتمند از آن برای تحریف 
واقعیت ها بهره برداری می کنند. ســازمان ملل متحد به ســازمانی برای مصادره 

حقوق ملت ها تبدیل شده است.
از ســوی دیگر جنبش مقاومت اســالمی فلســطین حماس عدم درج نام رژیم 
صهیونیستی در لیست »شــرم« )لیست ناقضان حقوق کودکان( سازمان ملل را 
به شــدت محکوم کرد.جنبش مقاومت اســالمی »حماس« بیانیه ای را خصوص 
سیاست های جانبدارانه ســازمان ملل متحد از رژیم صهیونیستی صادر کرد.این 
جنبش عدم درج نام رژیم صهیونیستی در لیست »شرم« )لیست ناقضان حقوق 
کودکان( ســازمان ملل را به شــدت محکوم کرد. حماس اعــالم کرد: تازه ترین 
جنایت رژیم صهیونیستی قتل و کشتار ۶۷ کودک فلسطینی در جنگ ۱۲ روزه 
غزه و جنایات روزانه این رژیم در حق کودکان فلســطینی در کرانه باختری بود 

که سند و مدرکی کافی برای درج نام این رژیم در لیست سیاه است.

این جنبش مقاومت اســالمی در ادامه تأکید کرد که موضع جانبدارانه ســازمان 
ملل در قبال رژیم صهیونیســتی نه تنها مانعی در مقابل بازخواســت و مجازات 
این رژیم خواهد بود، بلکه سران این رژیم را به ارتکاب جنایات بیشتر علیه ملت 
فلسطین و نقض قوانین بین الملل تشویق خواهد کرد.گفتنی است، سازمان ملل 
متحد اخیراً ضمن خودداری از درج نام رژیم صهیونیســتی در لیســت ناقضان 
حقوق کودکان، در اقدامی عجیب نام »أنصاراهلل« یمن را در لیســت مذکور قرار 
داده اســت؛ اقدامی که واکنش های متعددی را به دنبال داشــت.در همین حال 
یک تحلیلگر و فعال سیاسی یمن با انتشار یادداشتی، اقدام اخیر دبیرکل سازمان 
ملل در نادیده گرفتن جنایات آل ســعود علیه کودکان یمن، نوشت که این یک 

رســوایی برای چنین سازمانی است زیرا به گونه ای رفتار کرد که گویی کودکان 
شهید یمن هیچ قاتلی ندارند.

»محمــد امین الحمیری« عضــو دبیرکلی حزب »الســلم و التنمیه« یمن و از 
نویســندگان و تحلیلگران سیاسی این کشور نیز با انتشــار یادداشتی در پایگاه 
خبری »انصاراهلل«، نوشــت: »جنگ خصمانه و محاصره یمن، سازمان ملل را در 
قبال جنایات مختلفی که طی ســالهای گذســته در  این کشور در سایه تداوم 

جنگ و محاصره روی داد، رسوا کرد«.
وی با تیتر کنایه آمیز، » رسوایی ســازمان ملل..کودکاِن شهید ما قاتل ندارند« 
به چشم پوشی گوترش از جنایات ائتالف سعودی در کشتار کودکان یمنی اشاره 

کرد و دلیل آن را جویا شد.
از ســوی دیگر نمایشــگاهی از عکس کــودکان غزه که در جنــگ اخیر رژیم 
صهیونیســتی به شــهادت رســیده اند، بر روی یــک خانه  ویران شــده برگزار 
شــد.انجمن فلسطینی »لو بطلنا نحلم« در شــهر خانیونس واقع در جنوب نوار 
غزه، نمایشگاهی از عکس های کودکان شهید غزه را برگزار کرد.در این نمایشگاه 
که بر روی ویرانه های منزل خانواده »السقا« برگزار شد، تصاویری از جنایت های 
رژیم صهیونیســتی، عروسک های کودکان و مجســمه های کاغذی جنگنده های 
رژیم صهیونیســتی و کلید کاغذی به عنوان نماد بازگشت آوارگان فلسطینی به 
دیارشــان، به نمایش گذاشته شد.رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه علیه غزه 
۲۹۰ نفر از جمله ۶۹ کودک، ۴۰ زن و ۱۷ ســالخورده را به شــهادت رسانده و 
بیش از ۸۹۰۰ نفر را زخمی کرد.خبر دیگر آنکه در ادامه مقاومت فلســطینی ها 
ســخنگوی ائتالف متجاوز ســعودی گفت ۱۷ فروند پهپــاد انفجاری متعلق به 
نیروهای یمن، به اهدافی در عربســتان سعودی حمله کردند.سخنگوی نیروهای 
مســلح یمن از ســرنگونی یک فروند پهپاد جاسوســی آمریکایی بر فراز استان 

»مأرب« خبر داد و گفت، ویدئوی این عملیات به زودی پخش می شود.

 

افغانســتان که طــی روزهای اخیر شــاهد درگیری های 
خونین میان دولت مرکزی و طالبان بوده اســت بگونه ای 
که برخــی از آن با عنوان فاز جدیــد درگیری ها در این 
کشــور یاد می کنند. حال این سوال مطرح است که چرا 

این درگیری ها روی داده است؟ 
در تحلیل چرایــی این وضعیت پیش از هر چیز بیان این 
نکته ضروری اســت که درگیری میان نیروهای دولتی و 
طالبان طــی دو دهه حضور نیروهــای خارجی نیز ادامه 
داشــته و این جنگ هرگز به صلح پایدار نرســیده است 
لذا درگیری های اخیر را می توان اســتمرار درگیری های 
قدیمی دانســت و نه روند جدیــدی از بحران امنیتی در 

این کشور. 
در باب چرایی تشدید درگیری ها برخی بر تاثیرات خروج 
نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانســتان تاکید داشــته و 
عنوان می دارند که این خروج زمینه ساز تقویت موقعیت 

طالبان و ســایر گروه های نظامی شــده است که وضعیت 
شکننده افغانستان را تشدید کرده است. هر چند که خال 
امنیتی ایجاد شده در این کشور را نمی توان نادیده گرفت 
اما نگاهی ریشه ای به تحوالت بیانگر حقیقتی دیگر است و 
آن اینکه آمریکا و ناتو در حالی دو دهه اشــغال افغانستان 
را رقم زدند که در این مدت از یک ســو به تعهدات خود 
برای تســلیح و آموزش نیروهای افغانستان عمل نکرده و 
صرفا با ظاهر ســازی برآن بوده تا تصویری بازسازی شده 
از ارتش افغانســتان به نمایــش گذارند اما هرگز در عمل 

چنین اقدامی را صورت ندادند. 
از ســوی دیگر آمریــکا وعده مذاکــره با طالبــان و رفع 

دغدغه های آنها را سر داده بود اما در نهایت اقدامی صورت 
نداده و طالبان همچنان در قالب یک نیروی مخالف دولت 
مرکــزی باقی ماند. با توجه به ایــن حقایق می توان گفت 
که آنچه امروز افغانســتان را با بحران مواجه کرده است نه 
خروج نیروهای خارجی بلکه خلف وعده های آمریکا و ناتو 
در تقویت ارتش افغانســتان و مذاکره واقعی با طالبان بوده 
است. رفتاری که نشان می دهد دو دهه اشغال افغانستان نه 
برای کمک به این کشــور بلکه صرفا برای منافع غرب بوده 
اســت و اکنون نیز با ایجاد فضای بحرانی و ناامنی به دنبال 
توجیه بازگشت دوباره به افغانستان می باشند که زمینه ساز 

ابعاد جدیدی از بحران در این کشور خواهد بود. 

یادداشت

راه رسیدن به صلح

جنگ افروزی نظام ســرمایه داری برای کســب منافع 
سیاســی و اقتصادی همچنان عامــل اصلی آوارگی در 
جهان اســت چنانکه آفریقا، دومین قــاره پهناور جهان 
با جمعیتــی بیــش از ۱.۳ میلیارد نفــر طبق گزارش 
کمیســاریای عالی امور پناهنــدگان با بحران آوارگان و 
پناهندگان روبه رو است به نحوی که در اوگاندا، منطقه 
ساحل و آفریقای مرکزی شرایط نگران کننده ای از این 

حیث وجود دارد.
۲۰ ژوئــن ، روز جهانــی آوارگان و پناهندگان نامگذاری 
شــده است؛ روزی که سازمان ملل متحد آن را در تکریم 
میلیون ها انسانی که به سبب جنگ و آزار و اذیت از خانه 
و کاشــانه خود آواره شــده اند نام نهاده است.  به گزارش 
کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان در زمان 
حاضر بیــش از ۸۰ میلیون آواره در جهــان وجود دارد، 
یعنی یک درصد ســاکنان زمین که در این میان، حدود 
۴۲ میلیون تن از اینها در میهن خود آواره اند، ۲۶ میلیون 
تن ناچار به ترک سرزمین های خود خود شده اند و سه و 

نیم میلیون تن از کشورهای دیگر درخواست پناهندگی 
کرده اند.از این حیث، قاره سیاه، قلمرو یک هفتم جمعیت 
جهان وضعیت نگران کننده ای پیدا کرده است. هم اینک 
در قاره آفریقا حــدود ۵ میلیون نفر آواره و پناهجو دارد. 
رادیو بین المللی فرانســه روز یکشنبه گزارش کرد: اکثر 
پناهندگان در آفریقا در شــاخ آفریقا و شرق آن سکونت 
دارند و  اوگاندا با ۱.۴ میلیون نفر، بیشترین تعداد پناهجو 
را دارد. ســودان با بیش از یک میلیــون نفر و اتیوپی با 
حدود ۷۷۰ هزار نفر هم پس از اوگاندا بیشترین آوارگان 
را در خود جای داده اند.  اتیوپی عمدتا از آوارگان سومالی 
، اریتره ، سودان و سودان جنوبی میزبانی می کند.در کنار 
این مســاله آنچه حائز اهمیت است بازگشت داده شدن 
عده زیادی از مردمانی اســت که برای کار و زندگی، قاره 
آفریقا را به مقصد اروپا ترک می کنند. ســاالنه صدها نفر 
از مردم آفریقــا از طریق دریای مدیترانه تالش می کنند 
خود را به اروپا برســانند که به جز تعدادی، بقیه یا ناکام 

می مانند و یا این که غرق می شوند.

آوارگان همچنان قربانی جنگ افروزی سرمایه داری

یونان به اقدامات تحریک آمیز پایان دهد
مولــود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه با مخاطب قرار دادن یونان در 
نشســت »مجمع دیپلماســی آنتالیا« از این کشور خواست به اقدامات 
تحریک آمیز علیه آنکارا پایان دهد. این مقام ارشــد ترکیه که چند قبل 
در ســفر به آتن با مقام های یونان دیدار داشــت، در سخنرانی مجمع 
دیپلماســی آنتالیا تاکیــد کرد، یونان برای بهبود روابط دو کشــور باید 
بــه اقدامات تحریــک آمیز خود پایان دهد. دولت یونان به دلیل مشــارکت 
نماینده قبرس تُرک نشین در نشست مجمع دیپلماسی آنتالیا نماینده ای به این 
اجالس سه روزه نفرستاد و شرکت نکرد. مولود چاووش اوغلو اعالم کرد، ترکیه 
»ســازماندهی موفقی« برای برگزاری اولین نشســت سالیانه مجمع دیپلماسی 
آنتالیا ترتیب داد.وزیر خارجه ترکیه افزود: »فکر می کنم که )این نشست( برای 

برگزاری نشست هایی در چنین سطحی در آینده، مدل و الگو خواهد شد«.

تمسخر فرمانده سنتکام 
رئیس کمیته عالی انقالب یمن اظهارات فرمانده مرکز فرماندهی نیروهای 
تروریستی آمریکا در منطقه موسوم به »سنتکام« درباره مأرب و مذاکرات 
یمن را به ســخره گرفت. ژنرال »کنت مکنزی« فرمانده مرکز فرماندهی 
نیروهای آمریکایی در منطقه اخیرا بدون اشاره به کارشکنی های ائتالف 
سعودی مدعی شــده بود، دولت نجات ملی یمن خواهان نشستن بر سر 
میز مذاکره نیســت و قبل از ورود به هر مذاکره می خواهد بر »مأرب« مسلط 
شــود.این اظهارت با واکنش »محمد علی الحوثی« روبرو شد. وی در توییتر خود 
نوشــت: اظهــارات فرماندهی مرکزی آمریکا تأکید می کند آنهــا به دور از دنیای 
سیاست هستند و فقط اظهارنظر می کنند. من به تصمیم گیرندگان توصیه می کنم 
دلشان به حال مکنزی بسوزد و اطالعات سیاسی درستی درباره اتفاقات منطقه و 

راه حل های ارائه شده در اختیار وی قرار دهند.

درخواست اخراج سفیر رژیم صهیونیستی از مغرب
»عبدالرحیم شــیخی بالده« رئیس جنبش »التوحید و اإلصالح« وابسته 
بــه حزب حاکم »العدالة و التنمیة« مغرب در یک جشــنواره ملی درباره 
قدس، بر ضرورت انصراف دولت این کشــور از عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی تأکید کرد.مغرب و رژیم صهیونیسستی ۱۰ دسامبر گذشته، 
توافق عادی سازی روابط دیپلماتیک را امضا کردند.شیخی گفت که نهادهای 
رسمی مغرب بایستی از توافق ســازش امضا شده با رژیم صهیونیستی خارج 
شوند.وی تأکید کرد که ایســتادگی در کنار فلسطین علیه رژیم اشغالگر اسرائیل 
تنها برای دفاع از فلسطین نیســت بلکه برای دفاع از خویش در برابر عادی سازی 
روابط با این رژیم اســت. وی تصریح کرد که اسرائیل از طریق با عادی سازی روابط 
با کشورهای ما ســعی دارد به نظام آموزشی و رسانه ای ما نفوذ کرده و به تحریف 
دانش و آگاهی و جلوه دادن روایت صهیونیستی به عنوان روایت درست روی آورد.

 آلمان: نتایج جدیدترین نظرســنجی ها نشــان 
می دهــد که اکثر مــردم آلمان بر ایــن باورند که 
آزادی بیــان آن ها در معرض خطــر قرار دارد.تنها 
۴۵ درصد از مــردم آلمان بر این باورند که آزادانه 
می توانند عقاید سیاســی خود را ابــراز کنند.این 
آمار و ارقام کمترین میزان از ســال ۱۹۵۳ تاکنون 
محســوب می شود. تنها همین چند سال پیش، دو 
ســوم از مردم آلمان بر این باور بودند که هیچ کس 
نمی توانــد مانع آن ها در ابراز عقاید خود به صورت 

آزادانه شود.

 برزیل: با گذشتن تعداد قربانیان کرونا در برزیل از 
مرز ۵۰۰ هزار نفر، هزاران معترض به عملکرد »ژائیر 
بولسونارو« رئیس جمهور که به ترامپ برزیل معروف 
است، در خیابان های این کشور تجمع کردند.هزاران 
معترضان به وضعیــت همه گیری کرونا در برزیل و 
عبور تعداد جان باختگان این کشور از مرز ۵۰۰ هزار 
نفر، روز شنبه به خیابان های دستکم ۲۲ ایالت از ۲۶ 

ایالت این کشور آمدند.

 ارمنســتان: اولین انتخابات در ارمنستان بعد 
از بحران ناشــی از جنگ سال گذشته با جمهوری 
آذربایجان بر ســر قره باغ کوهستانی، دیروز برگزار 
شــد. نیکــول پاشــینیان کفیل نخســت وزیری 
ارمنســتان برگزاری این انتخابــات را در بحبوحه 
خشــم فزاینده در این کشــور به دنبال شکســت 
ارمنســتان در جنگ با جمهوری آذربایجان بر سر 

قره باغ کوهستانی پیشنهاد داده بود.

 عربستان: عربستان سعودی ســه فرونــد پهپاد 
تهاجمی از ترکیه خریداری کرده اســت که به نظر 
می رســد از آن ها در یمن بهره ببرد.به نوشته وبگاه 
»جینز« نوع این پهپادها در گزارش ترکیه مشخص 
نشــده اســت و مقامات ترکیه و عربستان سعودی 
تاکنون واکنشی به این خبر نشان نداده اند.ترکیه دو 
نوع پهپاد بومی تولید می کند، به نام های »بیرقدار« 
و »آنکا« که در آژانــس فضایی و هواپیمایی ترکیه 
تولید می شوند و از سالح های ساخت شرکت صنایع 

نظامی »روکیتسان« استفاده می کنند.

 افغانســتان: رییس دفتر سیاســی طالبان در 
قطر، در یادداشتی نوشت: گروه طالبان می خواهد 
به جنگ چهل ســاله و تمــام عوامل آن پایان  دهد 
و برای رســیدن به این هدف، توافقنامه  قطر امضا 
شــد .  »مال عبدالغنی برادر«، رییس دفتر سیاسی 
طالبان در قطر، گفت که افغانســتان به جای نظام 
 غیرمتمرکز، به یک نظام مســتحکم اســالمی نیاز 
دارد . گروه طالبان می خواهد به جنگ چهل ســاله و 
تمام عوامل آن پایان  دهد و برای رســیدن به این 

هدف، توافقنامه  قطر امضا شد . 
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 اداره اوقــاف و امور خیریه شهرســتان دماونــد در نظر دارد یک 
قطعه زمیــن مزروعی از موقوفه رجبعلی مهدیانی در دماوند - ولیران 
با مســاحت 13460/55 متر مربع را از طریــق مزایده با پایه مزایده 
به مبلــغ 269/211/000 ریال برای مدت یکســال به اجاره واگذار 
نماید، پیشــنهاد دهندگان می بایســتی 10% مبلغ اجاره بهاء ســالیانه 
را بــا اخذ قبض واریزی از واحد حســابداری این اداره اقدام و قبض 
مربوطه را به همراه پیشــنهاد و کپی مدارک شناســایی خود به آدرس 
دماوند جــاده کمربندی اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان دماوند 
تحویــل فرمائیــد. آخرین مهلت ارســال تقاضــا تا پایان وقــت اداری 
روز شــنبه مــورخ1400/04/19- تاریخ مزایده روز یکشــنبه مورخ 
1400/04/20راس ســاعت 10 صبــح- داوطلبان مــی توانند جهت 
کســب اطالعات بیشتر به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند 
مراجعه و یا با شــماره تلفن هــای 76322267 و 76322667 تماس 

حاصل فرمایند ./15191310

آگهی مزایده نوبت اول

امیر حسین روان- رئیس اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان دماوند

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای سید احمد حسینی با ارائه استشهادیه شماره 50455-1400/3/27 تنظیمی 
دفترخانه 49 آمل طی درخواست شماره 1400/80952-1400/3/27 تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی 020243 یک و نیم)1/5( دانگ مشاع از شش دانگ که دارای حق 
شرط است پالک شماره 246 فرعی از 59 اصلی واقع در بخش دو ثبت آمل که در صفحه 
136 جلد 74 ذیل شماره 35427 ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شده را نموده 
اســت که دراجرای ماده 120اصالحــی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر این آگهی 
در یــک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله 
یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی 
اعتــراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله بــه اداره ثبت محل ارایه 
و رســید دریافــت نمایند . چنانچه پــس از اتمام مدت مقرر اعتــراض ارائه نگردد یا در 
صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات 

اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.م/الف
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل-فیض اله ذبیحی

آگهی ابالغ ماده 18 آیین نامه اجرا
شماره پرونده:139604010067000758/2بدین وسیله به خانم صغری اکبری 
ولوجائی به شــماره ملی 2090625694 و آقای ســیف اله نیری ولوجائی ابالغ می شــود 
که بانک رفاه کارگران شعبه بلوار امام رضا ساری به استناد سند رهنی شماره 18159 
مورخ 93/11/15 جهــت وصول مبلغ 792.327.252 ریال تا تاریخ 1396/09/01 به 
انضمام خســارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تســویه کامل بدهی طبق مقررت 
علیــه شــما اجراییه صــادر نموده و پرونــده اجرایی بــه کالســه 140000018 در این 
اداره تشــکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1400/03/11 مامور، شــما در محل اقامت 
به شــرح متن ســند حضور نداشتید و ابالغ واقعی میسر نشــده است، لذا بنا به تقاضای 
بســتانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقــط یک مرتبه در یکی از روزنامه 

های کثیراالنتشــار محلی آگهی می شــود و چنانچه ظرف مــدت ده روز از تاریخ این آگهی 
کــه روز ابالغ محســوب می گردد نســبت بــه پرداخت بدهــی خود اقــدام ننمایید مورد 
وثیقه مندرج در ســند رهنی فوق با تقاضای بســتانکار پــس از ارزیابی از طریق مزایده 
فروخته و از حاصل فروش آن طلب بســتانکار و حقوق دولتی اســتیفا خواهد شد.)تاریخ 

انتشار:1400/03/31(.م/الف
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی میاندورود

آگهی حصر وراثت
آقــای رضــا مهدی تبار شــورکی فرزنــد کاظم به شــرح درخواســتی که به شــماره 
1/0000073 این شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشــته که شــادروان آمنــه خاتون مهدی تبار شــورکی فرزند حاجی آقا شــماره 
شناســنامه2 صادره بابلســر درتاریخ 1399/3/28 در شهرستان بابلسر  بدرود زندگی 
گفتــه، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-رضا مهدی تبار شــورکی فرزند 
کاظم شــماره ملی 4989216865 متولد 1328/3/3 همســر متوفی2-فرح ناز مهدی 
تبار شــورکی فرزند رضا شــماره ملی 4989498909 متولــد 1350/7/1   3-منوچهر 
مهــدی تبــار شــورکی فرزنــد رضــا شــماره ملــی  4989519809 متولــد 52/6/15   
4-فرزانه مهدی تبار شورکی فرزند رضا شماره ملی  4989552652 متولد 55/1/15   
5-رقیه مهدی تبار شــورکی فرزند رضا شماره ملی  4989638913 متولد 60/1/13   
6-صابر مهدی تبار شــورکی فرزند رضا شماره ملی  4989867841 متولد 67/11/1 
همگی فرزندان متوفی والغیر، اینک شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبــور را یک نوبت آگهی می نماید تاهرکــس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی 
نزد او می باشــد ازتاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهی صادر 

خواهد شد.م/الف
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بابلسر-علی اکبر رضانژاد قادی

قاسم غفوری

وقتی آقای دبیر کل جنایات رژیم صهیونیستی و سعودی را برای حفظ مقام نادیده می گیرد 

معامله خون کودکان با تمدید کرسی ریاست 

در ادامه افشای رفتارهای بحران ساز سیستماتیک حاکم 
بر کانادا علیه رنگین پوســتان، تصویــر پلیس مونترال 
کانادا در حالیکه روی گردن یک نوجوان سیاهپوســت 
 زانــو زده بــود، موجــی از اعتــراض را در این شــهر 

به راه انداخت.
این ویدیو که هفته گذشــته گرفته شــده است، نشان 
می دهد پلیس حین بازداشــت یک نوجوان سیاهپوست 
روی گلوی او زانو زده است.فرانتس بنجامین سیاستمدار 
اهل کبک می گوید: یک پســر نوجوان، ۱۴ یا ۱۵ ساله، 
در حالیکه دستانش از پشت بسته شده و با صورت روی 
زمین خوابانده شــده است، هیچ گونه خطری نمی تواند 
ایجاد کند.وی می گوید این ویدیو او را شــوکه کرد. بعد 
از ماجرای جورج فلوید، این نوع واکنش ها، نباید اجازه 
بروز داشته باشند.راوی گزارش: این ویدیو، یک بازداشت 

دیگر را نشان می دهد که آن روز صورت گرفت.
پلیس مونترال می گوید یک مدرسه محلی آن ها را خبر 
کرد تــا درگیری را مهار کنند و یکــی از نوجوانانی که 

بازداشت شد، شوک دهنده و دیگری اسپری فلفل همراه 
داشت.پلیس می گوید: ما سرگرم بررسی حادثه هستیم. 
ما فقط نمی توانیم بــه ویدیو اتکا کنیم. این ویدیو فقط 

یک بعد ماجرا را نشان می دهد.
مادر یکی از این نوجوانان گفت پســرش در درگیری که 
پلیس برای آن خبر شــد، دخالت نداشــته و او اکنون 
ترسیده اســت.یک فعال حقوق سیاهپوستان می گوید: 
چرا آن ها فکــر می کنند می توانند ایــن کار را بکنند؟ 
ما ســابقا این برخورد ها را داشــتیم، اما فکر می کردیم 
بعــد از جورج فلوید این برخورد هــا دیگر هرگز صورت 
نمی گیرنــد. اما انــگار اوضاع فرقی نکرده اســت.راوی 
گزارش: زانو گذاشتن بر گردن مظنون در پلیس مونترال 
ممنوع نیست. اما شــهردار این شهر سال گذشته اقدام 
غیرالــزام آوری را معرفــی کرد تــا آن را متوقف کند و 
اعالم کــرد این آخرین راه چاره باید باشد.شــهردار: ما 
باید بدانیم چه اتفاقی افتاده و چرا از این روش استفاده 

شده است.

خشونت پلیس کانادا علیه سیاهپوستان


