
یادداشت

11 ستامبر جدید برای 
نجات  صهیونیست ها 

در اقدامی که می توان آن را مشابه 11 سپتامبر 
2001 و سیاست مظلوم نمای صهیونیست ها 
برای فرار از بازخواســت جهانی و متهم سازی 
مسلمانان دانست، منابع عبری زبان به نقل از 
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی گزارش دادند 
که 20 تــن از مفقودی های حادثه فروریختن 
مجتمــع مســکونی در فلوریــدای آمریکا، از 

ساکنان فلسطین اشغالی هستند.
 منابع خبری آمریکایی خبر دادند که ساعت 
۶ صبح روز پنجشــنبه به وقــت گرینویچ به 
دالیلی نامعلوم یک مجتمع مسکونی در ایالت 
فلوریدای آمریکا فرو ریخته اســت که در پی 

این حادثه، ده ها تن مفقود شده اند.
بر اســاس گزارش وبگاه شــبکه صهیونیستی 
»آی2۴«، وزارت خارجه این رژیم اعالم کرده 
اســت که 20 تن از افرادی که در ریزش این 
مجمتع مفقود شــده اند، »تابعیت اسرائیلی« 
دارنــد.در ادامــه این گزارش آمده اســت که 

»ماور الباز« سرکنســول تل آویــو در میامی 
در گفت و گــو با شــبکه عبر ی زبان »کان« در 
خصوص مفقودشــدگان گفته است: »روشن 
است که آن ها مقیم آمریکا بوده اند و برخی از 
خانواده هایشان در انتظار اخبار بدی هستند«. 
الزم به ذکر است حادثه 11 سپتامبر در سال 
2001 در برج های دو قلوی ســازمان تجارت 
جهانــی در واشــنگتن در حالی روی دارد که 
رژیم صهیونیستی در آســتانه محکومیت در 
نشست ضد نژادپرســتی دوربان قرار داشت. 
پــس از آن حادثه معادالت به متهم ســازی 
مســلمانان و مظلــوم نمایی صهیونیســت ها 
تغییر یافت. در مقطــع کنونی نیز ریزش این 
ســاختمان در حالی که رژیم صهیونیستی از 
بحران داخلی و ناتوانی در برابر مقاومت و عدم 
مشــروعیت رنج می برد. به عنــوان نمونه در 
یکی از چالش های رژیم صهیونیستی، افشای 
دیدار محرمانه مسئوالن موساد با نایب رئیس 
شــورای حاکمیتی انتقالی سودان باعث ایجاد 
جنجال در این کشور شد.در همین حال پس 
از اقدام مجلس ســفالی لهستان در تصویب 
قانونــی در ارتباط با امــالک، تل آویو با ربط 
دادن این اقدام به واقعه ادعایی هلوکاست، آن 

را »شــرم آور« خواند.تل آویو اعالم کرده است 
قانونی که مجلس ســفالی لهســتان آن را به 
تصویب رســانده مانع آن می شود که یهودیان 
امالکشــان را پس بگیرند و بــه افرادی که از 
واقعه ادعایی هلوکاســت نجات پیدا کرده اند، 

خسارت داده نمی شود.
از ســوی دیگر هندوراس ســفارت خود را از 
تل آویو به قدس اشغالی منتقل و پارلمان عربی 
آن را محکوم کرد و از این کشــور خواســت از 
این اقــدام مغایر با قوانین بیــن المللی عقب 
نشــینی کند.»نفتالی بنت« نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی اعالم کرد که او  به همراه »خوان 
اورالندو ارناندز« رئیس جمهور هندوراس امروز 
پنحشنبه مقر سفارت »تگوسیگالپا« را در قدس 
افتتــاح کردند.پارلمان عربــی اقدام جمهوری 
هندوراس در گشــودن ســفارت خود در شهر 
اشــغالی قدس را محکوم و تأکید کرد که این 
گام نشان دهنده نقض آشکار حقوق بین الملل 
و قطعنامه های مشــروع بین المللی است که 
همگی بر لزوم عدم تعرض به وضعیت تاریخی 
و قانونی شــهر قدس  که شهری تحت اشغال 
است، تاکید می کنند و آن را حمله آشکاری به 

حقوق مسلم مردم فلسطین برمی شمرند.

گزارش

دولتمردان کانادا در حالی ادعای حقوق بشــر ســر می دهند و با این به پرونده 
سازی علیه کشــورها می پردازند که انتشار خبر مربوط به کشف یک گور دسته 
جمعی دیگر در کانادا که احتماال شامل اجساد کودکان است، مردم این کشور را 

در بهت و حیرت فروبرده است.
کانادا که به رغم ادعای استقالل همچنان تحت سیطره و مستعمره انگلیس است 
همواره بر آن بوده تا خود را مدعی حقوق بشــر معرفی نماید حال آنکه حقایق 
درونی این کشور بیانگر نکاتی ورای این ادعاست. در حالی اخیر کانادا در اقدامی 
مغایر با اصل ازادی و حقوق بشــر، مانع از برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری 
ایران در کانادا شــده و ۴00 هزار ایرانی از رای دادن محروم شــدند که در ادامه 
رســوایی های حقوق بشری این کشور،  کشــف یک گور دسته جمعی دیگر در 
کانادا در حالی اســت که هنوز یک ماه از کشــف گور دسته جمعی کودکان در 

یکی از ایالت های این کشور نگذشته است.
بر اســاس این گزارش، مقام های رسمی اســتان »ساسکاچوان« کانادا از کشف 
صدها جســد ثبت نشده خبر داده اند که به احتمال زیاد شامل اجساد کودکان و 
خردســاالن است.یکی از اهالی بومی استان ساسکاچوان کانادا در این باره گفت: 
صدها گور بدون نام و نشــانی که احتماال بســیاری از آنها کودک هســتند، در 
نزدیکی محلی که قبال یک مدرسه شبانه روزی در منطقه کووسس بوده، کشف 
شــده است. مردم این استان معتقدند که تعداد اجساد کودکانی که قرار است از 
این گور دسته جمعی خارج شود، احتماال 3 برابر بیشتر از تعداد اجسادی خواهد 
بود که پیش از این در یک گور دسته جمعی در نزدیکی یک مدرسه شبانه روزی 

کاتولیک در ایالت بریتیش کلمبیا کشف شده است.
این روزنامه کانادایی افزود: مقام های رسمی و بومی منطقه کووسس احتماال در 
کنفرانس خبری روز پنجشنبه جزئیات بیشــتری را درباره این کشف هولناک و 
تکان دهنده ارائه خواهند داد.فدراســیون جوامع بومی مستقل کانادا نیز با انتشار 
بیانیه ای اعالم کرد: تعداد این گورهای دسته جمعی بدون هویت و نشانی، احتماال 
بیشــترین رقم در تاریخ کانادا خواهد بود.نشنال پست نوشت: بقایای اجساد این 

گورهای بدون هویت و نشــانی، در یک قبرســتان دسته جمعی که سال 1885 
میالدی ایجاد شــده، بوده است که به تدریج مدرسه شبانه روزی ماریوال ایندین 
کنترل آن را به دســت گرفته اســت. البته مدیریت این مدرســه در سال 19۶9 
میالدی به دولت کانادا و بعدا در سال 1987 به بومیان کووسس واگذار شده است. 
این مدرسه در سال 1997 میالدی تعطیل شد.کمتر از یک ماه قبل اجساد مربوط 
به حداقل 215 کودک بومی که برخی از آنها کمتر از 3 سال سن داشتند، در یک 

مدرسه شبانه روزی کاتولیک در ایالت بریتیش کلمبیا کشف شد.
در تحقیقی از آزارهای جســمی، تجاوز، ســوءتغذیه، و دیگر آزارهایی که حدود 
150 هزار کودک در آن مدارس متحمل شــدند، توصیف شده است.  آن گزارش 
همچنیــن گفته بود که هزاران کودک در زمان حضور در مدارس شــبانه روزی 
جان باختند. گمان می رود مرگ 215 کودکی که بقایای آنها به تازگی کشــف 
شــده اســت، در آن گزارش نیامده بود.»پری بلگارد«، رئیس انجمن »ملت های 
بومی« که بزرگترین سازمان حامی بومیان در کانادا است درباره این کودکانی که 

از خانواده هایشان جدا شده و مجبور به حضور در مدارس بدنامی مانند کملوپس 
می شــدند به نیویورک تایمز گفت: »شــمار زیادی از بازماندگان و خویشاوندان 
من، ســال های سال است که می گویند آدم های زیادی کشته شده اند و گورهای 

بی نشان زیادی دیده می شوند.«
اداره این مدارس را عالوه بر دولت کانادا کلیســای کاتولیک به عهده داشــت و 
بر همین اساس،»جاســتین ترودو« از کلیسای کاتولیک خواسته بود مسئولیت 
خود بابت مدیریت این مدرســه را بپذیرد و عذرخواهی کند. اما پاپ فرانســیس 
علی رغم آنکه در اولین واکنش خود به این فاجعه گفت که از این حادثه بســیار 
رنجیده و شــوکه شده حاضر نشد مســتقیماً عذرخواهی کند.کودکان بومی در 
این مدارس باید درس های دینی می خواندند و به اجبار مســیحی می شدند. آنها 
باید به اجبار به زبان انگلیســی یا فرانســه صحبت می کردند و گفته می شود که 
بعــد از فارغ التحصیلی از این مدارس، نه می توانند جذب اجتماعات خودشــان 
شــوند و نه از ســوی جریان اصلی فرهنگی در جامعه کانــادا مورد پذیرش قرار 
می گرفتند.این استعمار، اما هنوز هم میراثش را بر زندگی روزمره میلیون ها نفر از 
مردمان بومی کانادا به جا گذاشته است. نرخ باالی بیماری استرس پس از سانحه 
)PTSD(، مصرف باالی الکل، سوءمصرف مواد و خودکشی در میان بومیان یکی 

از نمودهای نسل کشی فرهنگی دولت کانادا به شمار می رود.
عالوه بر این، دولت کانادا در پس لفاظی ها و حمایت های کالمی از بومی ها همچنان 
سیاســت تبعیض علیه این اقوام اولیه را حفظ کرده است. به عنوان مثال حدود 2 
سال پیش یک نهاد دولتی در کانادا گزارش داد هنوز هم خطر مرگ یا مفقود شدن 
زنان بومی کانادا 12 برابر بیشــتر از سایر زنان است.عالونه بر این، در گزارش سال 
2018 دیده بان حقوق بشر هم با اشاره به وضعیت نابسامان بومی های کانادا تصریح 
شــده این اجتماعات مجبورند برای تهیه آب آشامیدنی خود، آب را بجوشانند. در 
این گزارش همچنین آمده است: »در کشوری که بیش از هرجای دیگر در جهان 
آب شیرین دارد، 75 درصد از ذخایر موجود دارای آلودگی هستند و جوامعی مانند 

»آتاپویدیسکات« در وضعیت اضطراری به سر می برند.«

قاسم غفوری

عــدم تحقق وعده های آمریــکا به طالبان و کارشــکنی آن در مذاکرات 
طالبان و دولت مرکزی شعله های جنگ در افغانستان را شعله ور ساخته 
اســت چنانکه   شبکه ای بی سی باتوجه به ســخنان سخنگوی طالبان 
گــزارش داد که این گروه هــم اکنون 80 درصد از افغانســتان را تحت 

کنترل خود دارد.
سهیل شاهین ســخنگوی دفتر سیاسی طالبان امارت اسالمی افغانستان 
در گفت و گو با شــبکه ای بی سی گفت که آنها هم اکنون کنترل 1۶3 
منطقه از افغانستان را در دست دارند.شاهین که همچنین عضوی از تیم 
مذاکرات طالبان در دوحه است، گفت: تنها مرکز افغانستان توسط دولت 
کابل کنترل می شود، اما مناطق اطراف آن در کنترل ما است.سخنگوی 
طالبان در ادامه مدعی شد که با احتساب مناطق تحت کنترل باید گفت 
که بیش از 80 درصد ســرزمین افغانســتان در اختیار نیروهای ما است.

در همین رابطه خبرگزاری آسوشــیتدپرس بــه نقل از مقامات امریکایی 
گــزارش داد که بعد از انکه نیروهای اصلی آمریکا در ماه جوالی )تیرماه( 
افغانســتان را ترک خواهند کرد تنها شمار ۶50 نیرو برای تامین امنیت 
دیپلمات ها در این کشــور خواهند ماند. بر اساس بیانیه ای که فرماندهی 
مرکزی هر هفته در صفحه رسمی خود در توییتر اقدام به بروزرسانی آن 
می کنــد، از زمانی که »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا دســتور خروج 
نیروها از افغانســتان را صــادر کرده حدود 7۶3 محمولــه مواد با حجم 
هواپیمای C-17 از افغانستان خارج شده و حدود 1۴ هزار و 790 تجهیز 

به سازمان دفاع لجستیک برای منهدم شدن تحویل داده شده است.
فواد امان »معاون ســخنگوی« وزارت دفاع افغانســتان اما با بیان اینکه 
نیروهای امنیتی با نیروهای تروریستی در مناطق مختلف درگیر هستند، 
افزود: در بیشــتر از 15 والیت درگیرها به طور مســتمر ادامه دارد و در 

برخی روزها حتی در 20 والیت جنگ جریان دارد. 
در این میان ســخنگوی طالبان با تاکید بر اینکه در پیشروی های جدید 
این گروه علیه غیرنظامیان اقدامی صورت نگرفته، به شــیعیان اطمینان 
داد که هیچ اقدام تبعیض آمیزی علیه آن ها انجام نخواهد شــد.وی افزود: 
ما کاماًل به این موضوع توجه داشــته و اجازه نمی دهیم که مردم عادی، 
از هر قوم و مذهبی که باشند، مورد تبعیض قرار بگیرند، آن ها هموطنان 

ما هستند.
در این میان ســازمان ملل متحد از معافیــت 90 روزه مذاکره کنندگان 
طالبان به منظور پیشــبرد گفت وگوهای صلح افغانســتان خبر داد.یوناما 
معافیت ســه ماهه مذاکره کنندگان طالبان از تحریم های سازمان ملل را 
یک »اســتثنای موقت برای صلح« خوانده و در عین حال ابراز امیدواری 
کرده اســت که از این فرصت برای پیشــرفت چشمگیر در گفت وگوهای 
صلح افغانســتان استفاده شود.از سوی دیگر  وزارت دفاع افغانستان اعالم 
کرد شهرستان های سیدکرم و احمدآباد والیت پکتیا و شهرستان اندخوی 
والیت فاریــاب در نتیجه  عملیات نیروهای امنیتــی و دفاعی، از طالبان 
پس گرفته شده اســت. شهرستان های سیدکرم و احمدآباد والیت پکتیا 
و شهرســتان اندخوی والیت فاریاب از وجود طالبان پاکســازی شده و 
نیروهای امنیتی و دفاعی درحال پیش روی هســتند. نکته قابل توجه در 
تحوالت افغانستان آن اســت که آمریکا تاکنون از اجرای توافق دوحه با 
طالبان خودداری کرده که زمینه ســاز تشــدید درگیری ها شده است. 
آمریکا با ایجاد جنگ داخلی در افغانســتان به دنبال توجیه بازگشــت و 
ادامه اشــغال این کشور و اســتمرار بحران در منطقه است تا از آن علیه 
ایران، روســیه و چین بهــره گیرد در حالی که همزمان به دنبال فشــار 

جهانی به پاکستان برای دادن پایگاه نظامی به آمریکاست. 

اخبار ضد و نقیض از کنترل طالبان بر 80 درصد افغانستان

هشدار رهبر شیعیان بحرین 
رهبر شــیعیان بحرین با انتقاد از نقش برخی از علما در دفاع از عتبات 
مقدســه و مســجد االقصی گفت: برخی علمای اسالمی با سکوت خود 
از اقدامات رژیم صهیونیســتی حمایت می کنند. آیت اهلل شیخ عیسی 
قاســم در پیامی تصویری به همایش بین المللی »نبرد سیف القدس؛ 
محور مقاومت و دفاع از مسجد االقصی« ، افزود: چیزی جز خدا مقدس 
نیســت و هیچ کس و هیچ چیزی تقدس ندارد مگر آنچه که به خدا منصوب 
می شود مانند پیامبر و کتاب خدا و کعبه و مسجدالحرام و مسجد االقصی و نیز 
مســاجدی که بر اساس تقوا بنا شده اند. رهبر شیعیان بحرین اظهار داشت: این 
نسبت به مقدسات دینی حق است اما علما چه وظیفه ای دارند؟ آنها که خود را 
علما نام می نهند و بر سفره های خوان پادشاهان و ظالمان نشسته اند  نسبت به 

این امور عکس العملی نشان نمی دهند. 

حمله گسترده یگان پهپادی یمن به عربستان 
یحیی سریع ســخنگوی نیروهای مســلح یمن اعالم کرد: دهها پهپاد 
جنگنده قاصف کی 2 ، مرکز فرماندهی و پایگاههای آموزشــی و سایر 
مراکــز نظامی عربســتان را به دقت هدف قرار دادنــد. وی افزود: این 
عملیات به کشــته و زخمی شــدن بیش از ۶0 مزدور متجاوز از جمله 
برخی فرماندهان و شماری از افسران سعودی منجر شد.نیروهای ارتش 
یمــن و کمیته های مردمی اســتان الجوف نیز طی عملیاتــی بر برخی از 
پایگاههای مزدوران متجاوز سعودی در غرب پادگان الخنجر در صحرای الجوف 
تســلط یافتند. برخی منابع نظامی اعالم کردند این عملیات به کشته و زخمی 
شــدن شمار زیادی از مزدوران منجر شده اســت. مقاومت یمن موجب شده تا 
در نهایت تیم لندرکینگ فرســتاده آمریــکا در امور یمن اذعان کند  که آمریکا 

جنبش انصاراهلل را به عنوان یک طرف قانونی در یمن به رسمیت می شناسد.

تجاوز ناو انگلیسی به آب های روسیه با موافقت آمریکا 
در پی تجاوز ناو جنگی انگلیس به آب های سواحل کریمه، »ماریا زاخارووا« 
ســخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت یقین دارد این اقدام بدون موافقت 
آمریکا انجام نشده است. وی در ادامه به این مسئله اشاره کرد که سرویس 
مطبوعاتی کاخ سفید و پنتاگون به خبرنگاران توصیه کرده اند در خصوص 
این اقدام ناوشکن انگلیسی در دریای سیاه از لندن سوال کنند. این دیپلمات 
نوشت: چرا اینچنین است؟ ناوشکن انگلیسی همچنان به منظور آماده سازی برای 
تمرینات نظامی »نسیم دریا« که تحت فرماندهی آمریکا برگزار می شود، در بخش 
شمال غربی دریای سیاه بود. وی افزود: کارشناسان آمریکایی خاطرنشان می کنند 
که واحد عملیات های ویژه آمریکا، انگلیس و اوکراین مشغول آموزش  بر روی کشتی 
در زمان این حادثه بودند. در چنین شرایطی، غیرممکن است که عبور مسالمت آمیز 

ناوشکن انگلیسی از سوی برادر بزرگتر )آمریکا( موافقت نشده باشد. 

اصلی که بیان نشد 

لیبی پس از گذشــت 10 سال از ســرنگونی قذافی 
در تجاوز ناتو به این کشــور، می گــذرد که همچنان 
با جنگ و کشــتار اجین اســت. در این میان دومین 
کنفرانس برلین با حضور عبدالحمید دبیبه نخســت 
وزیر و نجــال المنقوش وزیر امور خارجه لیبی، وزرای 
امور خارجه ترکیه، روســیه، سوئیس، تونس، فرانسه، 
ایتالیا، امــارات متحده عربی، مصــر، انگلیس، هلند، 
الجزایر، چین، جمهــوری دموکراتیک کنگو، اتحادیه 
اروپا، اتحادیه آفریقا ، کشــورهای عضو اتحادیه عرب 
و نمایندگان ارشــد این  کشــورها برگزار شد. در این 
کنفرانــس بر اصولی همچون خروج نیروهای خارجی 
از لیبی و نیز برگزاری انتخابات در این کشــور تاکید 
شــد. حال این سوال مطرح اســت که این ادعاها تا 
چه میزان قابلیت اجرایی شــدن دارنــد.؟ نگاهی به 
تحوالت لیبــی از 2011 تاکنون نشــان می دهد که 
عمال این کشــور میدان نبرد میان کشورهای منطقه 
ای و فرامنطقه ای شــده و هر کــدام به دنبال منافع 
بیشــتر بویژه منابع نفتی آن است. این رویکرد عمال، 
لیبی را به میدان جنگ مبدل ســاخته که هیچ آینده 
روشــنی نمی توان برای آن متصور بــود بویژه آنکه 
ســاختار قبیله ای لیبی بر این امر دامن زده است. بر 
این اســاس تحقق اهداف ادعای نشست برلین دور از 
انتظار می نماید چرا که بخش عمده ای از بحران لیبی 
برگرفته از رقابت میان حاضران در نشســت است که 
هیچ کدام حاضر به عقب نشــینی و یا پایان دادن به 
مداخالتشان در لیبی نمی باشند. استمرار این وضعیت 
یعنــی ادامه جنگ در لیبی و چند پاره شــده آن در 
حالی که نشســت هایی مانند لیبــی صرفا به گرفتن 

عکس یادگاری و ژست های بشر دوستانه می گذرد.
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هیات موضــوع قانون تعییــن و تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آییــن نامه قانون 
تعییــن و تکلیــف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمان های فاقد 

سند رسمی 
برابر رای شماره 8005198 برابر کالسه 2477/ 96 تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک تنکابن تصرفات مالکانه 
بالمعارض مالکیت متقاضــی آقای / خانم احد نورزاده به کدملی 
1601419422 صادره از هشــترود فرزند خیراله ششــدانگ 
یــک قطعــه زمین مشــتمل بر ســاختمان به مســاحت 916/58 
مترمربــع دارای پــالک فرعی از پــالک 110 اصلی بخش 4 واقع 
در قریه باالشــیرود خریداری شده از مالک رسمی لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود 
تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض 
برثبــت خود را بــه مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در 
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشــارنوبت اول : 1400/4/5  تاریخ انتشــارنوبت 

دوم : 1400/4/19 
شناسه آگهی 1153143

 هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

هیات موضــوع قانون تعییــن و تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آییــن نامه قانون 
تعییــن و تکلیــف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمان های فاقد 

سند رسمی 
برابــر رای شــماره 8006966 برابــر کالســه 2029/ 99 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات 
مالکانه بالمعــارض مالکیت متقاضی آقای / خانم پروین مصدقی 
به کدملی 5069153323 صادره از عجب شیر فرزند مهدیقلی 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 300 
مترمربع دارای پالک فرعی از 339 پالک 7 فرعی از 118 اصلی 
بخــش 3 واقع در قریه رودپشــت علیا خریداری شــده از مالک 
رســمی لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشــاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض 
دادخواســت اعتــراض برثبت خــود را به مرجــع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشــارنوبت اول : 1400/4/5  تاریخ انتشــارنوبت 

دوم : 1400/4/19 
شناسه آگهی 1153089

  هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

آگهــی موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

کالســه  پرونــده   -  139960312004007348 بشــماره  هیــات  برابــررای 
1398114412004000376 خانــم ســعیده ســیدی فرزند عراز بردی ایشــان به 
شــماره شناســنامه 681 گنبــد و کد ملــی 2031546899 در ششــدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 177.72 مترمربع جدا شــده ازتمامت پالک ثبتی 
1/4906-اصلی واقع در گنبدکاووس خیابان بالل حبشــی بخش 10 حوزه ثبتی گنبد 
خریداری ملک مع الواســطه از اســماعیل قورچای )مالک رســمی( لذا به منظور اطالع 
عمــوم ایــن آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود که اشــخاص نســبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند ازتاریخ انتشــار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظــرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را بــه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 8324 
دوم:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ   1400/03/22 اول:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 

1400/04/05
رضا سارانی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس

آگهی افراز بر طبق ماده 17 آئین نامه اجراء 
بدینوســیله بــه اطالع کلیه مالکین مشــاعی پــالک 162 فرعــی از 61 اصلی واقع 
در چشــمه اعالء دماوند میرساند که طبق درخواســت آقای محسن چراغی وارده شماره 
2394 مورخه 1400/03/11 تقاضای افراز قدر السهم مالکیت خود را در پالک مزبور 
از این اداره نموده از آنجائیکه ایشــان نتوانسته اند آدرس دقیق سایر ملکین مشاعی 
را جهــت انجام عملیات افراز ملک مورد تقاضای خود به اداره ثبت دماوند معرفی نماید 
لــذا مراتب بدینوســیله به اطالع می رســاند کــه روز بازدید از محل وقــوع ملک مورد 
افراز روز یک شنبه مورخ 1400/04/27ساعت 8/30 تعیین گردیده ، از کلیه مالکین 
مشــاعی پالک موصوف دعوت بعمل می آید که در روز و تاریخ و ســاعت تعیین شده در 
محل این اداره حضور بهم رســانند تا وفق مقررات نســبت به مورد تقاضای فوق اقدام 
گردد . ضمنا این آگهی در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی، منتشر 
و تاریخ انتشار آگهی مزبور که تاریخ ابالغ به کلیه مالکین مشاعی پالک موصوف محسوب 
، و پس از گذشــت مدت ده روز ، عملیات افراز بشــرح فوق وفق مقررات ادامه خواهد 

یافت. 7084
سیدمهردادصفائی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی ابالغ
ایــن جانــب ســید مجتبــی اســداله زاده بهنمیری فرزنــد ســیدعلی کدملی 
4989798155 مالک شــش دانگ یک قطعه زمین 220 متری واقع در سرخرود 
خیابان پردیس پشــت زمین اســکیت کوچه اول شرقی دو راست پالک دوم سمت 
چپ داخل کوچه مطابق اســناد رســمی وکالتی از ســال 95 و اســناد عادی مبایعه 
نامــه ای و بــرگ خالصــه معامالت و مطابــق آراء محاکــم منجمله شــعبه 19 دادگاه 
تجدیدنظر استان مازندران در کالسه پرونده 9609982011300255 و پرونده 
مطروحه در شــعبه دوم دادگاه بخش ســرخرود تحت کالســه بایگانی 9901108 
می باشــد حالیه مراتب در روزنامه کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا به اطالع عموم 
برســد تا چنانچه هر شــخصی مدعی می باشــد با اســناد و مدارک بــا تلفن همراه 
09111119817 تماس حاصل نماید یا به محکمه حقوقی و کیفری بخش سرخرود 
مراجعه نماید تا با اســناد و مدارک موجود پاســخ گوی ایشــان باشم . بدیهی است 

مدت زمان مراجعه یک ماه از تاریخ انتشار آگهی می باشد.م/الف

آگهی مفقودی
برگ ســبز ســواری پراید مدل 1391 به رنگ مشکی متالیک به شماره موتور 
4605770 و شــماره شاســی S1412291092789 و شــماره پــالک ایــران 76-

955ق 16 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.ساری
***********************************************************

کارت ماشــین سواری ســمند مدل 1399 شــماره پالک ایران62-127ط31 
 NAAC91CE5LF708674 شاســی  شــماره   124K1534988 موتــور  شــماره 

مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد.ساری
***********************************************************

اینجانب خدیجــه محمدپور درزی نقیبی مالک خودرو پژوTU3-206 شــماره 
بدنــه NAAP03EE3KJ30H309 شــماره موتور 182A0066077 شــماره پالک 
ایران72-427م41 به علت فقدان اســناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند 
خودروی مذکور را نموده است . لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خودروی فوق 
دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ساری واقع در کیلومتر5 جاده ساری به 
نکا جنب شــرکت شــمالیت مراجعه نمایند. بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. ساری
***********************************************************

پــالک وســیله نقلیــه موتورســیکلت سیســتم زال تــوس تیــپ 150cc  به 
رنــگ نارنجی مدل 1395 به شــماره موتــور 0150N3N202396 و شــماره بدنه  
N3N -*** 150Z9562149 به شماره پالک 79627- ایران596 متعلق به محمد 
رحیم آشــوری نام پدر حاجی محمد به شماره ملی 4860219678 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. گنبد

یک گور دسته جمعی دیگر در کانادای مدعی حقوق بشر کشف شد      

حقایقی تلخ از مستعمره رژیم سلطنتی انگلیس


