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 200صهیونیست بر اثر ازدحام جمعیت در یک مراسم مذهبی کشته و زخمی شدند

شوکجدیددرآشیانهصهیونیستها

گروه بینالملل
در جریان یک جشن مذهبی در شمال
شرقی سرزمینهای اشغالی دهها نفر زیر فشار
جمعیت کشتهشدند.سازمانخدماتاضطراری
رژیم صهیونیستی (ام دی ِای) این خبر را تأیید
کرد و گفت که دهها نفر هم زخمی شدهاند.
این سازمان شمار دقیق جانباختگان را اعالم
نکرد.اما بر اساس آخرین گزارشها ،حداقل 55
نفر در این حادثه کشته و نزدیک به  150نفر نیز
زخمی شدهاند.
اصل ماجرا چه بود؟
بنیامیننتانیاهو،نخستوزیراسرائیلاینحادثه
را یک «فاجعه سنگین» توصیف کرد .تصاویر
ویدئویی منتشرشده نیز هزاران نفر را که در میان
ازدحامشدیدسعیداشتندازمحلبگریزندنشان
میدهد.مقامها حال دهها نفر از مجروحان را
وخیم گزارش می کنند.به گزارش بی.بی.سی
سازمان خدمات اضطراری در توییتی نوشت:
«ام دی ِای برای نجات جان دهها مجروح تالش
ی کندوتازمانی کهآخرینمجروحمنتقلنشده
م 
آرام نخواهیم گرفت».
گزارشهای اولیه حا کی بود که ساختمانی در
محل ریخته ،اما مقامهای ام دی ِای بعدا گفتند
که این ناشی از هجوم جمعیت بود .منابع آ گاه
در پلیس به هاآرتص گفتند که حادثه بعدازآن
ت کنندگان در مراسم
روی داد که شماری از شرک 
روی پلهها سر خوردند و باعث افتادن دهها نفر
دیگر شدند.
یک شاهد عینی به هاآراتص گفت« :در چشم
به هم زدنی اتفاق افتاد؛ مردم همینطور زمین
ی کردند.وحشتنا ک
میافتادندوهمدیگررالگدم 
بود».اخیرا نزدیک به  100هزار صهیونیست از
یهودیان ارتدکس ،برای شرکت در مراسم ساالنه
«ال گ بعومر» به کوه مرون رفتند.
به گزارشتایمزاسرائیلسازماندهندگانتخمین
زدند که  ۱۰۰هزار نفر وارد این شهر شده باشند
.این بزرگترین مراسمی است که از زمان شروع
همه گیری کرونا در این منطقه برگزار میشود.
این جشن سال پیش لغو شده بود اما عملیات

وا کسیناسیونرژیمصهیونیستیدرماههایاخیر
اجازه لغو بسیاری از محدودیتها را داده است.
مقامها گفتند که سعی کرده بودند جمعیت در
مرونرا کنترل کنندامابعدا گفتند کهنتوانستهاند
محدودیتهای همه گیری را در محل برگزاری
مراسم اعمال کنند.
انتقادمقاماتبهداشتیرژیمصهیونیستی
از نتانیاهو
مقامات بهداشتی رژیم اشغالگر قدس  ،پیشتر
به خاطر نگرانی از شیوع کرونا و گرمازدگی ،درباره
این تصمیم دولت انتقاد کرده بودند.یک مقام
وزارت بهداشت ،اسرائیلیها را ترغیب کرده بود
به کوهمرونسفرنکنندچونخطرشیوع گسترده
کرونا وجود دارد.شارون الروی-پریس سرپرست
بهداشت عمومی این وزارتخانه به کانال ۱۳
گفته بود« :درمجموع  ۳۵درصد اسرائیلیها
هنوز وا کسینه نشدهاند ،بنابراین این وضعیت
ناامن است».
در جریان بازدید نخستوزیر رژیم صهیونیستی
از محل حادثه ،سا کنانی که در محل حضور
داشتند علیه بنیامین نتانیاهو شعار دادند و او را
مسئولاینفاجعهدانستند کهیکیاز بزرگترین
فاجعههایمدنیدرتاریخاراضیاشغالیمحسوب
میشود.حاضراننتانیاهوراهو کردندوبهسمت
پلیس و هیئت همراه او ازجمله وزیر دادگستری
رژیم صهیونیستی بطری پرتاب کردند و مسیر
نتانیاهو را بستند .
اوضاع در سرزمینهای اشغالی بدتر
شده است
بدون شک ،وقوع حادثه اخیر ،آنهم درست
همزمان با بحرا نهای داخلی و سیاسی در
سرزمینهای اشغالی ،اوضاع را به ضرر این رژیم
بدتر خواهد کرد .این حادثه در حالی رخ داد که
دیوان عالی رژیم صهیونیستی ،بهتازگی مهلتی
 ۴۸ساعته را به «بنیامین نتانیاهو» ،برای تعیین
وزیر دادگستری در نظر گرفته است.
به گزارش «آ کسیوس» ،سهشنبهشب نشستی
برای تعیین وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی
برگزار شد و در این نشست تصمیم نتانیاهو برای

در جریان بازدید نخستوزیر رژیم صهیونیستی از محل حادثه ،سا کنانی که در محل حضور داشتند علیه بنیامین نتانیاهو شعار دادند
و او را مسئول این فاجعه دانستند
برگزیدنیکیازافرادنزدیکبهخودبرایاینسمت
باانتقادهمراهشد.براساستوافقصورت گرفته،
وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی باید از اعضای
حزب «آبی و سفید» انتخاب شود؛ همچنین
این توافق تا زمان تشکیل کابینه جدید اجرایی
میشود.براساس تازهترین گزارشها ،گانتز از
سوی نتانیاهو بهعنوان وزیر دادگستری رژیم
صهیونیستی معرفی شده است.
همزمان با این تنشها ،معترضان در «تلآویو»
علیهنتانیاهوتظاهراتبرپا کردند.افرادحاضردر
اینتظاهراتخواستاراستعفاینتانیاهوازسمت

معترضان در «جورجیا» سخنرانی بایدن را قطع کردند
معترضان به عملکرد مهاجرتی بایدن و ادامه فعالیت
بازداشتگاههای مرزی در این کشور علیرغم وعدههای
انتخاباتی رئیسجمهور آمریکا ،سخنرانی وی در ایالت
«جورجیا» به مناسبت صدمین روز حضورش در کاخ
سفیدرابهصورتموقتمختل کردند.به گزارشفارس،
سخنرانی «جو بایدن» رئیسجمهور آمریکا به مناسبت
صدمین روز حضورش در کاخ سفید در ایالت جنوبی
جورجیابهمحضشروعشدندرپیشعارهایمعترضان
قطع شد.به گزارش وبگاه خبری «هیل» ،او درحالیکه
مشغولتشکراز رأیدهندگانجورجیادر تجمعیدر شهر
«دولوث» این ایالت بود ،با فریاد معترضان که خواستار

تراژدی تلخ در جزایر قناری

تعطیلیبازداشتگاههایمخصوصنگهداریپناهجویان
در مرزهای جنوبی این کشور بودند ،مواجه شد.
آنهافریادمیزدند«همینحاال بهبازداشتپایانبده»
و «اداره اعمال مهاجرت و گمرک را تعطیل کن» ،یکی از
معترضانفریادزد«خانوادههایمامیمیرند»ویادآوری
کرد کهدرانتخابات۲۰۲۰بهبایدنرأیدادهبود.بایدنهم
کهصحبتهایشقطعشدهبود،بعدازشنیدناعتراضات،
به معترضان گفت که با آنها موافق است و نباید هیچ
زندانخصوصیایوجودداشتهباشد.سرانجامنیروهای
امنیتی معترضان را از تجمع خودرویی خارج کردند تا
بایدن بتواند به سخنرانی خود ادامه دهد.

سند کمپانی خودروی سواری پژو  405 GLX- XU7مدل  1398به شماره
انتظامی  772د  -13ایران  85به شماره موتور  124k1364196و شماره شاسی
 NAAM01CE3KK180122به نام مسعود ناروئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.
برگ سبز و سند کمپانی خودروی سواری زانتیا  SXسیتروئن مدل  1387به شماره
انتظامی  445ص  – 88ایران  45به نام رویال حبیب زاده شهمرادی به شماره
موتور  748175و شماره شاسی  S1512287165357مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است.
سند مالکیت ( برگ سبز)  ،کارت پال ک و کارت سوخت خودرو کامیونت ون
زامیاد  Z24NIبه رنگ آبی مدل  1399به نام گنگذار سرورانی به شماره انتظامی
 928ط  33ایران  95به شماره موتور  Z24821175Zو شماره شاسی ()VIN
 NAZPL140TL0559620بعلت سهل انگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.
سند کمپانی پژو  206مدل  89رنگ سفید ش ش ایران  264 -88س  33ش م
 14188073277ش شاسی  106835مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانی90Lمدل1389پال ک993ج-64ایران87موتورK4MA690D093016
و شاسی  NAPLSRALD910 -65915متعلق به زینب رضایی مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز موتورسیکلت  125سیوان مدل  1393پال ک  67573 -481موتور
 NDR125*03100646و به شماره تنه  NDR***125E9338583متعلق به جلیل
منصوری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند کمپانیپژو2008مدل1397پال ک262ج-54ایران87موتور10FjCE2382518و
شماره شاسی  NAAG1C234JD011559متعلق به بیژن سلیمی مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ کارخانهسواریپرشیامدل93دوگانه کارخانهبهمالکیتخانمزهراعلیزادهفرزند
سلیمانشمارهملی1530858836وبهشمارهشاسیNAAN2130AXEH353041و
به شماره موتور  124K0565546مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز یک دستگاه سواری پراید تیپ جی ال ایکس ای رنگ سفید روغنی مدل
1387شمارهموتور 2704190شمارهشاسیS1412287886116شمارهپال ک878
 34ب  31به نام محمدجواد نقدی کدملی  4818884782مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز و سند کمپانی و بنجاق مربوط به سواری پراید صبا جی تی ایکس مدل
 1380به رنگ سفید روغنی و شماره انتظامی  489ق  -15ایران  26و شماره موتور
 00242282و شماره شاسی  S1412280713392متعلق به آقای محمود حسن زاده
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
شناسنامه ( برگ سبز) متعلق به یک دستگاه خودروی سواری پراید تیپ  131مدل
 1399به رنگ سفید روغنی به شماره پال ک  123ج  48ایران  95به شماره موتور
 m13/6445858به شماره شاسی  NAS411100L185053بنام امیرحسین دامنی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودرو پژو سواری پارس مدل  1388به شماره پال ک  845 -72ط 37
شماره موتور  12488273958و شماره شاسی  NAAN21CA8AE419615بنام
عباس رادمهر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اینجانبعباسرادمهرمالکخودروپژوپارسبهشمارهبدنهNAAN21CA8AE419615
شمارهموتور12488273958شمارهپال ک845-72ط37علتفقداناسنادفروش
تقاضای رونوشت المثنی سند مالکیت خودروی مذکور را نموده است لذا چنانچه
احدی ادعایی در خصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای
ساری واقع در کیلومتر  5جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند
بدیهی است پس از مهلت مزبور مطالب ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند کامل و برگ سبز (شناسنامه) متعلق به یک دستگاه خودروی وانت نیسان
زامیادونبنزینیمدل1381بهرنگآبیبهشمارهپال ک794د59ایران87بهشماره
شاسی  00C85318به شماره موتور  00185456به نام رسول بیات مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مجوز حملسالحدولولساچمهزنیرویهمبهشمارهسریال2259258مدل کوسه
ساخت ترکیه و شماره بدنه  96730159متعلق به آرمان موسوی بیده فرزند مهران
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

نخستوزیری شدند.پایگاه «جروزالم پست»
مینویسد «اسرائیل هدف حمله قرارگرفته ،اما
این بار حمله از درون اسرائیل است؛ بنیامین
نتانیاهو نشان داد که برای تضعیف و تخریب
اسرائیل و حا کمیت قانون هیچ حدومرزی را
نمیشناسد».
این گزارشمیگوید«نتانیاهووعدهتصویبدوساله
بودجهرادادهبودوا کنوناز تصویبآنحتیبرای
ی کندوشایداینبدترین
یکسالهمخودداریم 
اقدامنتانیاهودرنظر گرفتهمیشد،اماآنچه کهروز
سهشنبه شاهد آن بودیم و خودداری از انتخاب

در حوالی مجمعالجزایر قناری قایقی
پیداشده کهاجساد۲۴پناهجویآفریقایی
در آن قرار داشت .سه نفر از سرنشینان
م کرده
که زنده ماندهاند گفتهاند راه را گ 
و سه هفته در دریا سرگردان بودند .یک
هواپیما تصادفا قایق را یافت.
به گزارش دویچه وله ،گم کردن مسیر
و سه هفته سرگردانی دهها پناهجوی
آفریقاییبررویآبهایمدیترانه،جان
 ۲۴سرنشین قایق را گرفت .زنده ماندن
سه نفر از مسافران نیز مدیون مشاهده

اتفاقی قایق است .خلبانیک هواپیما
آنها را دید.
جزایرقناریدر کرانههایشمالیآفریقا،
مقصداصلیاکثرپناهجویانوجنگزدگانی
است کهراهیبرایورودبهاروپامیجویند
تا کار و نان داشته باشند .این جزایر پلی
بین چهار قاره آفریقا ،آمریکای شمالی،
جنوبیواروپامحسوبمیشود.درسال
 گذشته۲۳هزارمهاجرخودرابهاینجزایر
رساندند که هشت برابر بیشتر از میزان
سال  ۲۰۱۹بود.

وزیر دادگستری ،نشان میدهد که اسرائیل از
سوی یک نفر به گروگان گرفته شده تا این یک
نفر اهداف خود را پیش ببرد».
«جروزالمپست»،دربخشدیگرینوشت«درگیری
وتنشدر کابینهطیروز سهشنبه،تهدیدیرا که
با آن مواجه هستیم نشان داد».
اوج ذلت بحرینیها
منابعصهیونیستی گزارشدادند کهبحرینبابت
کشتهشدگان حادثه سقوط جایگاه در فلسطین
اشغالی برای رژیم صهیونیستی پیام تسلیتی
ارسال کرده است.
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شکست سازمان ملل در حل مسئله قبرس
سازمان ملل متحد اعالم کرد در حال حاضر هیچ
را هحل سیاسی پایدار برای حل مشکل تقسیم
قبرس وجود ندارد .دبیرکل سازمان ملل گفت
مواضع طرفهای یونانی و ترک قبرس متفاوت
هستند اما او تا سه ماه دیگر کنفرانس دیگری
برگزار خواهد کرد.
به گزارشیورونیوز،آنتونیو گوترش،دبیر کلسازمان
ملل متحد پس از کنفرانس غیررسمی قبرس در
ژنو اعالم کرد که سازمان ملل نتوانسته است نقاط
مشترک کافی برای آغاز مذا کرات رسمی برای حل
مسئله تقسیم قبرس پیدا کند.

کنفرانس سهروزه قبرس با نا کامی به پایان رسید.
این کنفرانس روز سهشنبه تحت نظارت سازمان
ملل با شرکت نمایندگان قبرس جنوبی و شمالی
و همچنین یونان ،ترکیه و بریتانیا (کشورهای
ضامن صلح قبرس) در ژنو آغازشده بود .قبرس
حدود ۵۰سال است به دو قسمت شمالی و جنوبی
تقسیمشده و همه تال شها برای غلبه مشکل
تقسیم این جزیره تا کنون نا کام مانده است.
آخرین کنفرانس قبرس تحتنظارت سازمان
ملل در سال  ۲۰۱۷در سوئیس برگزار شد که آنهم
بینتیجه پایان یافت.

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای رضا فریدی بهموجب وکالتنامههای شماره  12566مورخ 1398/3/12
و  14886مورخ  1399/12/13دفترخانه  1403تهران از طرف محمدرضا و عذرا
و فاطمه و مهشید و مینا شهرت همگی امامی و خانم صدیقه غیاثی وراث
محمود امامی ،با اعالم گم شدن سند مالکیت ملک مورد آ گهی با تسلیم
استشهادیه گواهی امضاء شده ذیل شماره  35477مورخ 1399/8/12
دفترخانه168تهرانطیدرخواستوارده21390مورخ1399/8/28تقاضای
صدورالمثنیسندمالکیترانمودهاند کهمراتبدر اجرایماده120آییننامه
قانون ثبت به شرح زیر آ گهی می گردد:
–1نامونامخانوادگی:محمدرضاوعذراوفاطمهومهشیدومیناشهرتهمگی
امامی و خانم صدیقه غیاثی وراث محمود امامی مالک ششدانگ
 -2شماره پال ک  2291/1واقع در بخش پنج تهران
 -3علت گم شدن :اسباب کشی
 -4خالصه وضعیت مالکیت :سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان
به مساحت  83/23مترمربع واقع در طبقه اول قطعه دوم تفکیکی به شماره
پال کثبتی1فرعیاز 2291اصلیمفروزاز اصلیمذکور واقعدر بخشپنجتهران
بانضمامانباریقطعهدوبهمساحت12/75مترمربعباقدرالسهماز عرصهو
سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی
آنذیلثبت65895صفحه129دفترامال ک196بهشمارهچاپی280860بنام
آقای محمود امامی صادر و تسلیم شده است.
نامبرده برابر دادنامه حصروراثت شماره  9609971050800845مور خ
 1396/11/30شعبه  508مجتمع شماره  11شورای حل اختالف تهران در
تاریخ  1396/9/7فوت نموده و وراث حین الفوت وی عبارتند از :محمدرضا
(پسر) عذرا و فاطمه و مهشید و مینا (دختران) شهرت همگی امامی وخانم
صدیقه غیاثی ( زوجه متوفی) کمافرض اله
به گواهی دفتر امال ک و دفتر بازداشتی پال ک فوق در رهن و بازداشت
نمیباشد.
لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست صدور
المثنی آن مراتب اعالم تا هر کس نسبت به ملک مورد آ گهی معامله کرده
که در قسمت چهارم این آ گهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد
خودمیباشدبایدتادهروز پساز انتشار آ گهیبهثبتمحلمراجعهواعتراض
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و ا گر ظرف
مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند
معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد کرد.
نشانی ثبت محل  :خیابان شیخ هادی نرسیده به خیابان جمهوری نبش
کوچه رجب بیگی پال ک  366اداره ثبت اسناد و امال ک مولوی

چونتحدیدحدودششدانگیکبابمنزلبهپال ک729فرعیاز یکاصلیملکی
خانم زهرا بامری واقع در قطعه یک بمپور از بخش  12بلوچستان مورد تقاضای
نامبرده در تاریخ  1400/3/1راس ساعت  8صبح شروع و بعمل خواهد آمد لذا بر
حسب ماده  14قانون ثبت به مالکین و صاحبان امال ک فوق الذکر اعالم می گردد
تادر محلحضور بهمرسانندوچنانچههریکاز صاحبانامال کیانمایندهقانونی
آنهادر موقعتحدیدحدوددر محلحاضرنباشندتحدیدحدودامال کفوقبرطبق
ماده 15قانونثبتباحضور ومعرفیمجاورینبعملخواهدآمدواعتراضآنهابرابر
ماده20قانونثبتاز تاریختحدیدحدودبهمدت30روز پذیرفتهخواهدشدضمنا
برابر تبصره  2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی مواد  74و
 86آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت
ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم
و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند و در غیر اینصورت
متقاضی ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضایی
تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید در غیر
اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و
گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون
توضیح به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه دهد.
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اسالم هراسی آشکار در فرانسه

به گزارش صفحه عربی وزارت خارجه رژیم
صهیونیستی در شبکه توییتر« ،عبداللطیف بن
راشدالزیانی »وزیرامور خارجهبحرینبرای«گابی
اشکنازی»همتایصهیونیستبابتکشتهشدگان
این حادثه پیام تسلیتی ارسال کرده است.وزیر
امور خارجه بحرین در بخشی از پیام مذکور گفته
است« :وقتی از فاجعه وحشتنا کی که به کشته
شدن۴۴نفرمنجرشد،اطالعپیدا کردم،بهشدت
اندوهگین شدم».
گرههای کور در تلآویو
در  ۷۳سالی که رژیم نامشروع صهیونیستی
تشکیلشده۲۴،بارانتخاباتپارلمانی(کنست)در
اینرژیمبرگزارشده که۱۱بارآندر۲۵سال گذشته
بوده است؛ بهعبارتیدیگر ،از سال  ۱۹۹۶تا کنون
هر کنسترژیمصهیونیستیبهطورمتوسط کمتر
از دو سال و نیم دوام آورده است.
در دو سال گذشته نیز چهار بار انتخابات پارلمانی در
اراضیاشغالیبرگزارشدهاست؛نخستینآننهمآوریل
۲۰۱۹درپیفروپاشی کابینهبنیامیننتانیاهوبرگزارشد
که نتانیاهو در تشکیل ائتالف شکست خورد.
 6ماه بعد ۱۷ ،سپتامبر  ۲۰۱۹دومین دور انتخابات در
اراضی اشغالی برگزار شد ،اما بازهم احزاب سیاسی
برای تعیین نخستوزیر و تشکیل کابینه توافق
نکردند.دوم مارس  ،۲۰۲۰سومین انتخابات پارلمانی
در اراضی اشغالی برگزار شد که نتیجه آن تشکیل
دولت اضطراری بود؛ قرار شد مقام نخستوزیری
رژیمصهیونیستیبهطور چرخشیمیانرهبرانحزب
لیکود (نتانیاهو) و ائتالف آبی و سفید (گانتز) جابه جا
شود ،اما این ایده خیلی زود شکست خورد؛ زیرا
شکاف میان احزاب صهیونیست بیش از آن بود که
تا کنون تصور میشد.
۲۳مارس۲۰۲۱چهارمینانتخاباتپارلمانیدراراضی
اشغالیبرگزارشد؛نتایجنهایی کنستبیستوچهارمبار
دیگرتکرار نتایجسهانتخابات گذشتهبودیعنیدر این
انتخاباتنیزهیچیکازاحزابوجریانهانتوانستند۶۱
کرسیپارلمانرا کسب کنندو«رووینریولین»،رئیس
رژیمصهیونیستیباردیگر«بنیامیننتانیاهو»،رامکلف
به تشکیل کابینه جدید این رژیم کرده است که البته
چشماندازی در این خصوص وجود ندارد.

آگهی تحدید حدود اختصاصی

رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران
الیاس صهبا

ترجمه
وتحلیل
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اردشیر محمودی
سرپرست ثبت اسناد و امال ک ایرانشهر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چونتحدیدحدودششدانگیکبابمنزلبهپال ک 730فرعیاز یکاصلیملکی
خانمپروینزینالدینیواقعدرقطعهیکبمپورازبخش12بلوچستانموردتقاضای
نامبرده در تاریخ  1400/3/1راس ساعت  8صبح شروع و بعمل خواهد آمد لذا بر
حسب ماده  14قانون ثبت به مالکین و صاحبان امال ک فوق الذکر اعالم می گردد
تادر محلحضور بهمرسانندوچنانچههریکاز صاحبانامال کیانمایندهقانونی
آنهادر موقعتحدیدحدوددر محلحاضرنباشندتحدیدحدودامال کفوقبرطبق
ماده  15قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد آمد و اعتراض آنها برابر
ماده20قانونثبتاز تاریختحدیدحدودبهمدت30روز پذیرفتهخواهدشدضمنا
برابرتبصره2مادهواحدهقانونتعیینتکلیفپروندههایمعترضثبتیمواد74و86
آییننامهاصالحیقانونثبتمعترضیناز تاریختسلیماعتراضبهادارهثبتظرف
مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی
الزماز مرجعمذکور اخذوبهاینادارهتسلیمنمایندودر غیراینصورتمتقاضیثبت
ظرفمدتیکماهدادخواستخودرابهمراجعذیصالحقضاییتقدیمو گواهیالزم
از مرجع مذکور را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید در غیر اینصورت متقاضی
ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم
دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض
عملیاتثبتیرابارعایتمقرراتادامهدهد.
تاریخ انتشار 1400/2/11
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اردشیر محمودی
سرپرست ثبت اسناد و امال ک ایرانشهر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل به پال ک  731فرعی از یک اصلی ملکی خانم رحم بی بی زین الدینی نژاد واقع در قطعه یک بمپور از بخش  12بلوچستان مورد تقاضای
نامبرده در تاریخ  1400/3/1راس ساعت  8صبح شروع و بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده  14قانون ثبت به مالکین و صاحبان امال ک فوق الذکر اعالم می گردد تا در محل حضور بهم
رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان امال ک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود در محل حاضر نباشند تحدید حدود امال ک فوق بر طبق ماده  15قانون ثبت با حضور و معرفی
مجاورین بعمل خواهد آمد و اعتراض آنها برابر ماده  20قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود به مدت  30روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره  2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده
های معترض ثبتی و مواد  74و  86آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی
تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند و در غیر اینصورت متقاضی ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی
الزم از مرجع مذکور را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را
دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه دهد.
اردشیر محمودی
تاریخ انتشار 1400/2/11
سرپرست ثبت اسناد و امال ک ایرانشهر
م الف -51/1400د ش 1400/2/11

یکسالماندهبهانتخاباتریاست
جمهوری فرانسه ،انتشار نامۀ سرگشادۀ
گروهیاز نظامیان کهدر مورد«فرسایشو
م گسستگیوطن»،رواجاسال م گرایی!
ازه 
و حضور مهاجرین در این کشور هشدار
دادهاند!انتشار ایننامه،بهتوجنجال
بزرگیدر فرانسه ایجاد کردهاست.در این
نامهآمدهاست کها گررهبرانسیاسیدست
بهاقدامنزنند،وضعیتبهانفجارودرنهایت
به مداخلۀ نظامیان خواهد انجامید .ستاد مشترک ارتش فرانسه اعالم
کرده که امضا کنندگان این نامه بهشدت تنبیه خواهند شد.
به گزارش رادیو فرانسه ،چهارشنبهشب –  ۲٨آوریل – رئیس ستاد
مشترک ارتش فرانسه اعالم کرد که نظامیانی که نامۀ سرگشاده را امضاء
کردهاند یا ب ه کلی از ارتش اخراج خواهند شد و یا تحت مجازات سخت
قرار خواهند گرفت.امضا کنندگان اصلی نامه  ۲۲ژنرال (امیر) هستند که
بهنیروهایذخیرهتعلقدارند:یعنینظامیاننزدیکبهبازنشستگی که
در صورت لزوم به خدمت فراخوانده میشوند .به گفتۀ ستاد مشترک،
هر یک از این افراد از سوی شورای عالی نظامی احضار خواهند شد و
حکمنهاییآنهابهامضایرئیسجمهوریخواهدرسید.همچنین۱٨
سرباز یا افسر در حین خدمت نامه ر اامضا کردهاند که آنها نیز مشمول
تنبیههاینظامیخواهندشد.دوروزقبلازاینتصمیم،وزیردفاعفرانسه
اعالم کرده بود که انتشار چنین نامهای غیرقابلقبول و غیرمسئوالنه
است .ژنرال فرانسوا لوکوانتر ،رئیس ستاد مشترک نیز گفته است که
ً
امضا کنندگان «مطلقا حق استفاده از درجه و موقعیت نظامی خود را
ع گیریهای سیاسی ندارند».
در موض 
درعینحال،ژنراللوکوانتر گرایشبهراستافراطیدرارتشراتکذیب کرد
و گفت« :ارتش فقط جمهوریخواه است .ارتش سیاسی نیست».
هشت روز قبل –  ۲۱آوریل – نشریۀ «ارزشهای معاصر» که به گرایش به
ی گرایان افراطی ،شهرت دارد ،متنی را تحت عنوان «نامۀ سرگشاده
مل 
به حا کمان» منتشر کرد .نام نویسندۀ متن «سروان ژان پیر فابر ،افسر
پیشین نیروی زمینی و ژاندارمری» ذکر شده است .عالوه بر اسامی ۱۵٠٠
ً
امیر و افسر و درجهدار ،که در پایین نامه آمده ،ظاهرا جمعآوری امضا
ادامه دارد و شمار آن تا کنون به بیش از ۱٠هزار نفر رسیده است.
«موقعیت خطیری است .فرانسه در خطر
نامه چنین شروع میشود:
ِ
قرار دارد» .در متن نامه آمده است که برای نظامیان شعار «شرف و
م گسستگی
وطن»اهمیتداردوبنابراینآنهانمیتوانند«فرسایشوازه 
وطن» را شاهد باشند و سا کت بنشینند.امضا کنندگان نامه که عقاید
نژادپرستانه و غیرانسانی دارند ،از امتزاج و اختالط فرهنگی« ،تحقیر
سنن و فرهنگ ملی»یا نگاه انتقادی نسبت به گذشتۀ استعماری کشور
فرانسه شکایت دارند .بهطورکلی ،نوعی ناسیونالیسم تند و سنتی در
متن نامه مشاهده میشود.در این نامه آمده است« :اسال م گرایی و دار و
م کم گوشههاییازسرزمینماراازحیطۀقوانین
دستههایحومهنشین ک 
کشور خارج کردهاند» ...نامه با اشاره به اعتراضات خشن سال گذشته
میافزاید :در تظاهرات جلیقه زردهایی که فقط برای ابراز نومیدی به
خیابانمیآمدند ،گروهینقابداربهمغازههاهجوممیآوردندونیروهای
ی کردند .بدین ترتیب ،نیروهای دولتی ناخواسته
انتظامی را تحریک م 
به برخورد کشیده میشدند!
رشد اسالم هراسی در غرب
آمادهسازیوامضایچنیننامههایینشانمیدهد کهنهادهایامنیتیوسیاسی
فرانسهو کشورهایاروپایی،تاچهاندازهایمولداسالمهراسی،ملیگراییافراطی
،فاشیسمودیگرالگوهایمخربفکریواجتماعیدرجوامعخودبودهاند.بدون
شک ،ما ا کنون در ابتدای هزاره سوم شاهد نوعی نژادپرستی و اسالم هراسی
سیستماتیک در کشورهای مختلف اروپایی هستیم....
رادیو فرانسه

امکان ثبت چک در اینترنتبانک اقتصادنوین
فراهم شد
قابلیت ثبت،تایید،انتقال و استعالم چکهای جدید در سامانه صیاد،پس از ایجاد در اپلیکیشن
همراهنوین،در«اینترنتبانکاقتصادنوین»نیزفراهمشد.به گزارشروابطعمومیبانکاقتصادنوین،با
اعالم بانک مرکزی ج.ا.ا از ابتدای سال  1400صدور چکهای با ظاهر و مشخصات جدید مستلزم ثبت
در سامانه صیاد است .بر این اساس و در راستای تسهیل بهرهمندی هر چه بیشتر مشتریان ارجمند از
خدمات غیرحضوری،قابلیت ثبت،تایید،انتقال و استعالم چک در سامانه صیاد عالوه بر اپلیکیشن
همراهنوین دراینترنتبانک اقتصادنوین نیز فراهم شد .با عملیاتی شدن این قابلیت ،کاربران
اینترنتبانکمیتوانندبدونمراجعهبهشعبه،بهراحتیوبااستفادهاز گزینهخدمات«چک»در سامانه
اینترنتبانک ،اطالعات مربوط به چک خود را ثبت و اطالعات موردنظر را دریافت کنند.مشتریان گرامی
بانک اقتصادنوین برای استفاده از این قابلیت میتوانند پس از مراجعه به صفحه ویژه اینترنتبانک در
پورتال اطالعرسانی عالوه بر بهرهمندی از این قابلیت ،از دیگر امکانات منحصربهفرد این سامانه جامع
بهرهمند شوند.همچنین آن دسته از مشتریان بانک اقتصادنوین که پیشازاین اینترنتبانک خود را
فعال نکردهاند میتوانند نسبت به دریافت نام کاربری و رمز عبور بهصورت غیرحضوری از طریق صفحه
ثبتنام و بازیابی رمز عبور اقدام کنند.کارشناسان مرکز  24ساعته ارتباط با مشتریان بانک اقتصادنوین
به شماره  021-48031000آماده راهنمایی مشتریان در استفاده از این سامانه و پاسخگویی به سؤاالت
احتمالی هموطنان عزیز هستند.

خرید ۱۵هزار قلم تجهیزات پزشکی
توسط بانک مهر ایران
بانکمهرایراندرراستایمسئولیتاجتماعیخودو کمکبهمقابلهبا کووید،۱۹حدود۱۵هزارقلمتجهیزات
پزشكیخریداری كردودراختیاروزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشكی گذاشت.به گزارشروابطعمومی
بانکمهرایرانآئینرونماییازمشارکتبانکقرضالحسنهمهرایراندرطرحشهیدسلیمانیوزارتبهداشت،
درمان،آموزشوپزشکیدرراستایپیشگیریازشیوعبیماری كروناباحضوردكترمرتضیا كبریمدیرعامل
بانكمهرایران،حسنتلیكانیعضوهیئتمدیرهاینبانك،دكترعلیرضارئیسیمعاونبهداشتودكترسیما
ساداتالری،معاونفرهنگیدانشجوییوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشكیبرگزار شد.دکترمرتضی
ا کبری ،مدیرعامل بانک مهر ایران در این مراسم اظهار کرد :با رویكردی كه هیئت مدیره بانك مهر ایران
داشتهاند،اینبانكاز چهار سال گذشتهتا كنون كارهایقابلتوجهیدر حوزهمسئولیتاجتماعیانجام
داده است .ساخت خانه بهداشت ،ساخت مدرسه ،پرداخت تسهیالت به زنان سرپرست خانوار و خرید
وسایل آموزشی برای دانشآموزان مناطق محروم برخی از این اقدامات بودهاند .مهمترین اقدام بانك در
این حوزه سال گذشته انجام شد كه بیمه كردن ۵۰۰هزار خانه روستایی بود.وی اینطور ادامه داد :سال
گذشتهمصوبهمجمععمومیبانکبرایتخصیصمنابعحاصلازدریافتجریمهدیرکرددرحوزهمسئولیت
اجتماعی را داشتیم که همکاری با وزارت بهداشت نیز از محل منابع حاصل از جریمه دیركرد بوده است.
تصمیم گرفتیمدرحدمقدوراتخوددرحوزه كرونا كاریانجامدهیم.برهمیناساس۱۵هزارقلمتجهیزات
پزشكی خریداری و در  ۳۱استان كشور توزیع شده است .ما اقدامات خود را تا جایی كه هم ه گیری بیماری
كووید ۱۹تمامشود،ادامهخواهیمداد.ا کبریهمچنیناظهار کرد:بسیاریاز کادر بهداشتودرمان کشور
درگیراینبیماریشدهاندوممكناستمشكالتمختلفیپیدا كردهباشند۲۲۰۰.میلیاردریالتسهیالتبه
كادر بهداشتودرمانپرداختمیشود.ویابراز امیدواری کردباتالش کادر درمانپیکچهارمهمهگیری
ً
کووید ۱۹را پشت سر بگذاریم و گفت :تعداد زیادی از كاركنان شبكه بانكی نیز درگیر این بیماری شده و بعضا
شهیدشدهاند.امیدواریماقدامبانكمهرایران كمكیبه كادر درمانباشد.رئیسی،معاونبهداشتوزارت
بهداشتنیزاظهار کرد:رویکردی کهبانکمهرایراندارد،بسیارقابلستایشاست.ا گرازمنبپرسیدبهترین
ی گویمداشتنمسئولیتهایفردیواجتماعیاست.مسئولیتفردی
راهحلمبارزهبا كووید۱۹چیست،م 
ایناست كهافرادمبتالدر خانهبنشینند.مسئولیتهایاجتماعینیزاهمیتخودراداردوبایددر كنار این
موضوعدر نظر گرفتهشود.ویاینطور ادامهداد:بایداز بانکمهرایرانتشکر کرد کهدر سالروزوالدت كریم
اهل بیت این كار كریمانه را انجام داده است .نیت بانك مهر ایران خیر است و امضای این تفاهمنامه بسیار
ارزشمنداستوازدكترا كبریوهمكارانشانتشكرمیكنم.رئیسیاظهار کرد:ا کسیژنمهمتریندرمانبرای
بیمارهای کرونایی است و هنگامی که كسری ا كسیژن داشته باشیم ،به مشكل میخوریم .از این رو اینكه
بانكمهرایران كپسولهایا كسیژنرانیزدراینطرحتهیه كرده ،كارارزشمندیاست.پرداختتسهیالتاز
سویاینبانكبه كادربهداشتودرماننیزانگیزهمضاعفیبرایآنهاایجادمیكند.ویباتأ کیدبراهمیت
پیشگیری کرونانسبتبهدرمانآن گفت:طرحشهیدسلیمانی کاراصلیمادرحوزهپیشگیریودرمانسرپایی
است .این تجهیزات یکی از موارد اصلی است كه در این طرح به كمك ما میآید .برای نمونه دستگاههای
كپسولا كسیژن،پالسا كسیمتروضدعفونیكنندههایمحیط كهخریداریشدهبسیار ارزشمنداست.
ویدربارهدیگراقداماتبانکمهرایراندر حوزهمسئولیتاجتماعینیز گفت:اینکهتعدادیاز خانههای
روستاییازسویاینبانکبیمهشدهنیز کارارزشمندیاست.دکترسیماالری،معاونفرهنگیدانشجویی
وزارتبهداشتدیگرسخنراناینمراسمبود.الری گفت:بانکمهرایراندرحوزهمسئولیتاجتماعیخود
نسبتبهخریدتجهیزاتپزشکیاقدام کردهاست.اینبانكفكرخردمندانهداشته كهمنابعجمعشدهاز
محلجریمهدیركرداقساطرابهحوزهسالمتتخصیصدادهاست.الریاظهار کرد:برهمیناساسبانک
مهر ایران  ۱۳۰میلیارد ریال برای این موضوع تخصیص داده و تجهیزات پزشکی خریداری شده را در اختیار
دانشگاههایعلومپزشکیقراردادهاست.دستگاه كپسولاكسیژنومتعلقات،دستگاهضدعفونیكننده،UV
دستگاه تبسنج لیزری و دستگاه پالس ا كسیمتر اقالمی بودهاند كه از سوی این بانك خریداری شدهاند.
وی با اشاره به پرداخت تسهیالت به کارکنان حوزه بهداشت و درمان گفت ۲۲۰۰ :میلیارد ریال تسهیالت از
سویبانکمهرایرانبه کادر بهداشتودرمانپرداختمیشود.از بانكمهرایرانتشكرمیكنموامیدوارم
الگوییبرایسایربانكهاباشدتابهحوزهسالمتاهمیتدهند.

