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در حالی آمریکا به دنبال ســوء استفاده از ادعای حمله 
موشــکی به ســفارت و مراکز تحت کنترل این کشور 
در عراق اســت که ابوعلی العســکری مســئول دفتر 
امنیتــی گردان های حزب اهلل عراق فاش کرد عملیات 
شــلیک موشــک ها به مرکز مناطق مسکونی به بهانه 
هدف قرار دادن ســفارت امریکا ، هدف قرار دادن غیر 
 نظامیان بی گناه اســت که با هدایت امارات و انگلیس

 صورت می گیرد.
وی بــا صدور بیانیــه ای گفت: گروه هــای مرتبط با 
امارات و بریتانیا در این جنایت دســت دارند و پاسخی 
به حکــم دادگاه عالی فــدرال عراق اســت.حزب اهلل 
عــراق: گروه های مرتبط با امارات و بریتانیا در جنایت 
شلیک موشک ها دســت دارند. از سوی دیگر دبیرکل 
جنبــش عصائب اهل الحق عــراق تأکید کرد،حمله به 
منطقه ســبز در ایــن زمان و با همــان روش قدیمی، 
توسط نیروهای مقاومت صورت نگرفته است و سفارت 
آمریکا را هدف قرار نداده انــد. قیس الخزعلی دبیرکل 

جنبــش عصائب اهل الحق عــراق در واکنش به حمله 
راکتی  به ســفارت آمریکا در بغــداد گفت که هدف از 
این حمله، بر هم زدن وضعیت است.در همین ارتباط، 
مقتــدی الصدر رهبر جریان صدر عــراق نیز گفت که 
برخــی از »مدعیان مقاومت« ســفارت آمریکا را هدف 
قرار داده انــد و در این حمالت، غیــر نظامیان زخمی 
شــدند.الزم به ذکر است دادگاه فدرال عراق، پنجشنبه 
در پاسخ به دادخواست یکی از نمایندگان در خصوص 
نخستین نشســت پارلمان عراق، دستور تعلیق موقت 
فعالیت هیئت رئیســه پارلمان را صادر کرد. در همین 
حال یکی از رهبران کمیته هماهنگی شــیعیان عراق 
موســوم به »االطار التنســیقی« تأکید کرد که توقف 
فعالیت هیأت رئیس پارلمان، مهر تأییدی بر این است 
کهجلسه انتخاب هیأت رئیســه، به صورت غیر قانونی 
برگزار شــد.این مســئول عراقی خاطر نشان کرد: »ما 
منتظر صــدور قرار درباره تعیین تکلیف شــکایتها در 
جلسه نخســت پارلمان هســتیم... و هر تصمیمی که 

دادگاه بگیــرد، محترم بوده و برای همه طرفها الزام آور 
است«. کاظمی نخســت وزیر دولت پیشبرد امور عراق 
در ســایه آشفتگی سیاســی جاری در این کشور، این 
روزها بر میزان دیدارهای خود با سران سیاسی افزوده 
و به اعتقاد ناظران، این تحرکات برای کســب حمایت 
الزم جهت نخســت وزیری مجدد است. یک منبع آگاه 
روز چهارشنبه فاش کرد که »هوشیار زیباری« یکی از 
رهبران حزب دموکرات کردســتان عراق و وزیر خارجه 
اسبق عراق برای پست ریاســت جمهوری عراق نامزد 
خواهد شــد. در این میان وزیر امــور خارجه امریکا در 
تماس تلفنی بــا رئیس مجلس جدید عــراق انتخاب 
مجدد وی به ریاســت مجلس را تبریک گفت.بر اساس 
بیانیه رسمی دفتر اطالع رســانی رئیس مجلس عراق، 
»آنتونــی بلینکن«، وزیر امور خارجه ایاالت متحده، در 
تماس تلفنی با »محمد الحلبوسی«، انتخاب مجدد وی 
به ریاست پنجمین دور مجلس نماینده را تبریک گفت 

و برای او آرزوی موفقیت در این مقام کرد.

گــزارش
پشت پرده حمالت موشکی ادعایی به سفارت آمریکا آشکار شد

پیوند امارات و انگلیس علیه عراق
اهداف یک بازی تکراری 

طی روزهــای اخیر بــار دیگر ادعای حمله موشــکی 
بــه پایگاه های آمریکا در عراق مطرح شــده و همچون 
گذشــته نیز انگشــت اتهام آمریکایی ها و رســانه های 
نزدیک بــه آنها بــه مقاومت عراق و البتــه جمهوری 
اســالمی ایران معطوف شــده اســت. حال این سوال 
مطرح است که چرا چنین رفتار نخ نما شده ای از سوی 
آمریکایی ها صورت می گیرد؟ پاســخ به این پرسش را 
در تحوالت داخلــی عراق و البته برخی حاشــیه های 
منطقــه ای  می توان یافت. در داخل عراق از یک ســو 
آمریــکا به دنبال تعیین تکلیف بــرای پارلمان و دولت 
جدید عراق اســت و از سوی دیگر طراحی ادامه حضور 
و دور زدن طــرح پارلمــان مبنی بر خــروج نیروهای 
آمریکایی را در سر می پروراند. طرح ادعاهای ساختگی 
علیه مقاومت عراق مولفه ای است که از یک سو پنهان 
کننده دخالت آمریکا در روند سیاســی عراق است و از 
سوی دیگر بهانهای می شود تا واشنگتن به بهانه مقابله 
با تهدیدات نظامی و امنیتی ادامه حضور را توجیه نماید 
چنانکه در کنار نیــروی رزمی خبرها از اعزام نیروهای 
متشاری این کشور به عراق حکایت دارد. در همین حال 
آمریکایی ها زنجیره ای از اقدامات را علیه ایران همزمان 
با مذاکرات وین در پیش گرفته اند که بخشی از آن نیز 
متهم سازی ایران به دخالت های بحران ساز در منطقه 
است. ادعای کشف جاسوسان و حمالت سایبری ایران 
علیــه آمریکا و متحدانش و نیز ادعای حمالت ایران به 
مراکز نظامی آمریکا از ابعاد  این ســناریوی نخ نما شده 
اســت که با هدف تاثیرگذاری بر مذاکرات اجرا می شود 
در حالی که همزمان نیز با ادعای نزدیک بودن بســته 
شــدن پنجره مذاکره سعی در گرفتارسازی ایرانیان در 
اشتباه محاســباتی و امتیاز دادن، دارند. و نکته پایانی 
آنکه ایــن حمالت ادعایی همزمان با دومین ســالگرد 
شهادت سرداران مقاومت شهید سپهبد قاسم سلیمانی 
و ابومهدی المهندس در حمله تروریستی آمریکا صورت 
می گیــرد که محور آن را نیز مدعی گرفتن انتقام خون 
سرداران مقاومت اســت تا به زعم خود از انتقام گیری 

گسترده ایران جلوگیری نمایند. 

یادداشت

سید مهدی لنکرانی 

آگهی موضوع مــاده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

نظــر به دســتور مواد 1و3 قانــون تعیین تکلیف وضعیــت اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی 
کــه در هیأت موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی آمل 
مــورد رســیدگی و تصرفات مالکانــه و بالمعارض آنان محــرز و رأی الزم 

صادرگردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در بخش نه ثبت آمل -دهستان لیتکوه

52-اصلی)قریه در مه کال سفلی(
4759 فرعــی شــهرداری آمــل در ششــدانگ یک قطعــه زمین به 
مساحت 218/79 مترمربع که یک سهم مشاع از نه سهم عرصه موقوفه 
است ، صورت جلسه توافق فی مابین شهرداری و برادران بیک مهدوی

، لــذا به موجب ماده 3 قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی 
در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در 
شهرها منتشر و در روستاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نماینــد. معترض باید 
ظــرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت 
محــل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه اســت و در صورتــی که اعتراض در مهلــت قانونی واصل 
نگــردد یا معتــرض، گواهی تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 
سندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر 
ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه 
ثبتــی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیأت پــس از تنظیم اظهارنامه 
حــاوی تحدیــد حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتــی و تحدید حدود به 
صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت 
و فاقد ســابقه تحدید حدود،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت 

اختصاصی منتشر می نماید .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/25

شناسه آگهی 1252103
فیض اله ذبیحی-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده)نوبت دوم ( 
 شــرکت  بــذر افشــان کویــر )ســهامی خــاص(  شــماره ثبــت 25 شناســه ملــی 

10860276517
با توجه به حد نصاب نرســیدن نوبت اول جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده شرکت بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت بذر افشان کویر دعوت میگردد 

تا درجلسه  
 عمومــی عــادی بطور فوق العاده شــرکت که در روزپنج شــنبه  مورخ 11/07/ 
1400ســاعت 18 عصر در محل مرکز اصلی  شرکت واقع در میامی - روستای محمد 

آباد   برگزار میگردد حضور بهم رسانند .
دستور جلسه

1-انتخاب مدیران 
2- انتخاب بازرسین

 انتشار 1400/10/25
 از طرف هیئت مدیره شرکت

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی قائم شهر 

نظربه دســتور مــواد 1 و 3 قانــون تعیین تکلیف وضعیــت اراضی و 
ســاختمانهای فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 ،امالک متقاضیانی 
کــه در هیات موضوع مــاده یک قانون مذکور مســتقر در واحدثبتی قائم 
شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه وبال معارض آنان محرز و رای الزم 

صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی میگردد: 
امالک متقاضیان واقع در قریه کفشگرکال 25 اصلی بخش 16

17863 فرعی بنام دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی وزارت 
آموزش و پرورش به شناسه ملی 14000290195 نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شــده اســت به مساحت 1506/51 
مترمربع خریداری بدون واسطه از آقای حاج رمضان رحیمی مالک رسمی 
لــذا بــه موجب ماده 3 قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد سند رســمی وماده 13 آئین نامه مربوطه این اگهی در 
دو نوبــت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتشــار 
درشهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی، رای هیات الصاق تا 
در صورتیکه اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شــده اعتراض داشته باشند 
بایــد از تاریخ انتشــار اولین اگهی ودر روســتاها از تاریخ الصاق در محل 
تــا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم ورســید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت 
بــه تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل نمایدو گواهــی تقدیم 
دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد کــه دراین صورت اقدامات 
ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعی دادگاه اســت ودر صورتی که اعتراض 
در مهلــت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 
می نماید وصدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت 
.بدیهی اســت برابر ماده 13 ائین نامه مذکور درمورد قســمتی از امالکی 
که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده، واحــد ثبتی با رای هیات پس از 
تنظیــم اظهارنامــه حاوی تحدیدحــدود، مراتب رادر اولیــن اگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک 
در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی تحدید حدود 

را به صورت اختصاصی منتشر می نماید . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/25

شناسه آگهی 1250440
 رحمت سلمانی قادیکالئی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین دارای پالک 10 
فرعی از 237 اصلی واقع در روستای ابراهیم آباد اراضی کشاورزی کالمیان بخش 4 
ثبتی میامی به شــماره دفتر الکترونیک 139620329013000312 تحت مالکیت 
خانم شکوه نعیمی فرزند عین اله صادر و تسلیم گردیده است مالک مذکور برابر دو 
برگ استشهاد ادعا نموده که سند مالکیت به علت جابجایی مفقود گردیده و تقاضای 
صدور ســند مالکیت المثنی را نموده اســت لــذا مراتب برابر تبصــره 1 ماده 120 
آئیــن نامه قانون ثبت یکبار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا 
هرکس نســبت به صدور سند مالکیت المثنی اعتراض دارد و یا مدعی انجام معامله 
با ســند مذکور می باشــد و یا سند مالکیت اولیه در دســت وی است مراتب را کتبا 
ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی با ارائه اصل سند معامله یا سند مالکیت به 
اداره ثبت اسناد و امالک میامی اعالم و رسید دریافت نماید در غیر این صورت پس 
از انقضــاء مدت قانونی ســند مالکیت المثنی وفق مقررات صادر خواهد شــد. تاریخ 

انتشار 1400/10/25
حمیدرضا حسین پور- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان میامی

آگهــی قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر 

نظربه دســتور مــواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی 
امــالک   20/9/1390 مصــوب  رســمی  ســند  فاقــد  وســاختمانهای 
متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد 
ثبتی نوشــهرمورد رســیدگی وتصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز 
ورای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.

 امــالک متقاضیان واقع در قریه شــکریکال پــالک 18 اصلی بخش 
1 قشالقی

1844 فرعــی آقــا/ خانــم ایوب مال صالحــی فرزند کمال نســبت 
به ششــدانگ یک قطعه زمین بــا بنای احداثی به مســاحت 160/49 

مترمربع خریداری بدون واسطه / با واسطه از کمال مال صالحی
 لــذا به موجــب ماده 3 قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
وســاختمانهای فاقد ســند رســمی ومــاده 13 آئین نامــه مربوطه این 
آگهــی در دونوبت بــه فاصلــه 15 روز از طریق ایــن روزنامه محلی / 
کثیراالنتشــار درشــهرها منتشرو در روســتاها عالوه بر انتشار آگهی ، 
رای هیــات الصاق تا درصورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده 
اعتراض داشــته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریــخ الصاق در محل تا دو ماه اعتــراض خود را به ثبت محل وقوع 
ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم داد خواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت 
ودر صورتــی کــه اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگــردد یا معترض 
گواهــی تقدیم داد خواســت به دادگاه عمومی محــل ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت 
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی اســت برابر ماده 13 
آئیــن نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبــال اظهار نامه ثبتی 
پذیرفته نشــده ،واحــد ثبتی با رای هیــات پس از تنظیــم اظهار نامه 
حــاوی تحدید حــدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتــی و تحدید حدود 
به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان 
ثبت و فاقد ســابقه تحدیدحدود ،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/25

شناسه آگهی 1249646
صفر رضوانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی فقدان 
بدینوســیله  اعالم مدرک فارغ التحصیلی  اینجانب محسن شریعتی فرزند 
محمد حســن شــماره ملی 0242610 458 صادره از شاهرود رشته مهندسی 
عمران مقطع کارشناســی شــماره دانشــجویی920679045 از دانشگاه آزاد 
شــاهرود ورودی ســال تحصیلــی 92 مفقود گردیــده واز درجه اعتبار ســاقط 

میباشد. شاهرود
انتشارنوبت اول :1400/09/24 
 انتشارنوبت دوم  :1400/10/9

 انتشارنوبت سوم  :1400/10/25

سونامی گرسنگی ارمغان اشغالگری افغانستان 

پیامدهای 20 سال اشغال افغانستان همچنان ادامه دارد چنانکه یکی از مقامات ارشد 
"برنامه جهانی غذا ســازمان ملل" )WFP( در مصاحبه با آسوشیتدپرس هشدار داد 

که افغانستان با "سونامی گرسنگی" روبرو است.
بیش از 22 میلیون نفر در افغانســتان با "کمبــود مواد غذایی" و بیش از ۸ میلیون 
شهروند در این کشور در "معرض گرسنگی" قرار دارند.فقدان کمک به همراه بحران 
همه گیری ویروس کرونا و خشکســالی، این کشــور را به ســمت "تورم شدید" و 
"کمبود منابع غذایی" ســوق داده اســت. کاخ ســفید اعالم کرد که آمریکا کمک 
جدیدی به ارزش بالغ بر ۳0۸ میلیون دالر به عنوان کمک بشردوستانه به افغانستان 
اختصاص داده اســت؛ کمکــی که از اکتبــر 202۱ مجموع کمک هــای آمریکا به 
افغانســتان و پناهجویان این کشور را به رقم تقریبا ۷۸2 میلیون دالر رسانده است. 

البته این بیشــتر در حد ادعا باقی مانده و در عمل اجرایی نشــده اســت. مری-الن 
مک گرورتی، این مقام ارشــد در "برنامه جهانی غذا ســازمان ملل" توضیح داد که 
افغانســتان به ۴.۴ میلیارد دالر و این ســازمان حدود 2.۶ میلیارد دالر برای حداقل 
کاری که باید در ســال 2022 در افغانستان انجام شود، احتیاج دارند.تحریم ها علیه 
طالبان، صدها میلیون دالر از منابع مالی بین المللی را که دولت بر آن تکیه می کرد، 
قطع کرده اســت. میلیاردها دالر از دارایی افغانستان در خارج از کشور مسدود شده 
و ارتباط سیســتم بانکی افغانستان تا حد زیادی با جهان قطع شده است. در نتیجه، 
دولت تا حد زیادی قادر به پرداخت حقوق مردم نیســت و بدین ترتیب اقتصاد این 
کشور از بین رفته است. در این میان دبیر کل سازمان ملل متحد با هشدار به بحران 
انســانی گسترده و بی سابقه در افغانســتان از آمریکا و بانک جهانی خواست تا اموال 
مســدود شده دولت افغانستان را برای نجات جان میلیون ها شهروند در آستانه مرگ 
این کشــور، آزاد کنند.گوترش ادامه داد: عملکرد بانک مرکزی افغانستان باید شامل 
حفظ و مسیری برای آزادسازی مشروط ذخایر ارز خارجی افغانستان مشخص شود. 


