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توافق آلمان و ایتالیا 
صدراعظ��م آلم��ان در جریان دیدار ب��ا »جوزپه 
کنته« نخست وزیر ایتالیا وعده داد که از سیاست های 
این کشور در زمینه پذیرش پناه جویان حمایت کند. 

آنگال مرکل اعالم کرده که قصد دارد با کنته در زمینه 
کاهش تعداد پناه جویانی که وارد اتحادیه اروپا می شوند، 
همکاری کند. این موضع گیری در ش��رایطی اس��ت که 
اح��زاب آلمانی به دلی��ل اختالف نظ��ر در زمینه ادامه 

سیاست های پذیرش پناه جویان دچار مشکل شده اند.

اون در پکن 
رهبر کره ش��مالی برای سومین بار در سال جاری 
به چین رفته تا در این سفر دو روزه با مقام های ارشد 

پکن دیدار کند. 
»کیم جونگ اون« برای انجام س��فری دو روزه و 
دیدار با مقام های ارشد چین به پکن سفر کرد. حضور 
کیم در پکن، س��ومین س��فر او به چین در یک سال 
گذشته و اولین سفرش به چین پس از دیدار و نشست 

اخیر او با رئیس جمهور آمریکا محسوب می شود.

اسلحه آزاد در آمریکا
براساس نتایج یک تحقیق، آمریکایی ها با جمعیت 
4 درصد کل جهان تا پایان س��ال 2017 میالدي، 46 
درصد از 857 میلیون س��الح متعلق به ش��هروندان و 

غیرنظامیان را در دنیا از آن خود کرده اند. 
تحقیق موس��وم به اس��مال آرمز سوروی که یک 
پروژه تحقیقات جهانی و مس��تقل در س��وئیس است، 
نش��ان می دهد بیش از 1 میلیارد سالح گرم در جهان 
وجود دارد ک��ه از این میان غیرنظامیان 85 درصد از 

آن را در اختیار دارند. 

دیدار پوتین و ترامپ 
کاخ ریاس��ت جمه��وری روس��یه می گوی��د دیدار 
رئیس جمهوری این کش��ور با همتای آمریکایی قبل از 
برگزاری نشست ناتو در تاریخ 20 تیر امکان پذیر نیست.

انتظار می رود ترامپ در نشس��ت تابستانه ناتو که 
11 تا 12 ماه میالدی جوالی برگزار می ش��ود، شرکت 
کند. پیشتر یک مقام ارشد دولت آمریکا و 2 دیپلمات 
آگاه به »واشنگتن پُس��ت« گفته بودند ترامپ احتماالً 
در حاشیه برگزاری نشس��ت سازمان پیمان آتالنتیک 
شمالی )ناتو( با همتای روسی خود دیدار خواهد کرد.

دوری اروپا از آمریکا
س��خنگوی دولت فرانس��ه در گفت وگ��و با یکی از 
ش��بکه های تلویزیونی اظهار داش��ت: اق��دام آمریکا در 
حبس کردن کودکان مهاجر به هیچ وجه توجیه ندارد. 
»بنجامی��ن گریوو« افزود: عملکرد آمریکا نش��ان 
می دهد که ارزش ها برای اروپا و آمریکا نقطه مشترکی 

نداشته و الگوی تمدن برای ما یکسان نیست.

اخبار

لش نشریه آمریکایی »بیزینس اینسایدر«  در گزارش��ی نوش��ت که این��ک تولید چـــــا
تریاک در افغانس��تان به میزان بیش از زمان تهاجم آمریکا 

به این کشور رسیده است.
بیزینس اینسایدر با استناد به »گزارش ویژه افغانستان« 
که اخیرا منتشره شده است، نوشت: »مبارزه با موادمخدر در 
پانزده س��ال گذشته از سوی آمریکا و شرکایش و کمک به 
دولت افغانستان، به کاهش تولید خشخاش یا تریاک در این 
کشور منجر نشده است.اگرچه دولت آمریکا خالل سال های 
2008 تا 2017 ، 8.62 میلیارد دالر به مبارزه با موادمخدر 
در افغانستان اختصاص داد، اما سوداگری موادمخدر در این 
کشور کماکان ادامه دارد و تریاک به بزرگترین صادرات این 
کشور مبدل شده و از یک و نیم میلیارد دالر به سه میلیارد 

دالر در سال های اخیر رسیده است.«
این رسانه به آسیب پذیری همسایگان این کشور چون 

ایران و رس��یدن این ماده به دیگر کش��ورهای آسیا، اروپا و 
حتی آفریقا و اقیانوس��یه از طریق دریا اشاره کرد و نوشت: 
اکثریت عمده موادمخدر تولید شده در افغانستان به آمریکا 

نمی رسد.
در بخش��ی از این گزارش آمده اس��ت: »کشت ساالنه 
خشخاش در س��ال 2001 و هنگامی که آمریکا و ائتالفش 
به افغانستان حمله کردند، در مقیاس پائینی قرار داشت اما 
خالء ناش��ی از فقدان نهادهای موثر افغانس��تانی، اثربخشی 
کاره��ای صورت گرفته را محدود کرد. در س��ال 2004، با 
وجود تالش ها و تمرکز آمریکا در مسیر مبارزه با موادمخدر 
شاهد افزایش کاشت موادمخدر در این کشور بودیم .تولید 
موادمخدر در سال 2009 تا 2010 کاهش یافت اما مجددا 
در سال 2011 کاشت خشخاش در افغانستان افزایش پیدا 
کرد و از س��ال 2013 ت��ا 2016 تولی��د موادمخدر در این 

کشور تداوم یافته و به باالترین حد رسید.

افزایش تولید موادمخدر در افغانستان 
منابع خبری از هماهنگی س��ّری بین  خط رژیم های سعودی و صهیونیستی برای ســــر

احداث خط راه آهن بین عربستان و بندر حیفا خبر دادند.
 ای��ن طرح به مح��ض آنکه معامله ق��رن )طرح جدید 
س��ازش( در س��ال 2019 میالدی به اتمام برسد رسانه ای 

خواهد شد.
منابع خبری از طرحی ب��رای احداث یک خط راه آهن 
جدید که فلس��طین اش��غالی و عربستان را از طریق اردن و 
کش��ور های عرب خلیج)فارس( به یکدیگر متصل می کند و 
نامش نیز »طرح صلح منطقه ای راه آهن« اس��ت خبر داده 
بودن��د. به نظر می رس��د این طرح گام��ی در جهت عادی 
سازی شتابان روابط بین اسرائیل و کشور های اطراف عربی 
آن از جمله عربس��تان اس��ت. این خط راه آهِن منطقه ای از 
ش��هر حیفا تا بیسان در داخل سرزمین های اشغالی 1948 
میالدی ادامه خواهد داش��ت و از پل شیخ حسین که اردن 

را به فلس��طین اشغالی متصل می کند عبور خواهد کرد و از 
آنجا به شهر اربد در شمال اردن و سپس تا کشور های عرب 

خلیج)فارس( و عربستان امتداد خواهد داشت.
مذاک��رات مهمی ب��ا برخی از کش��ور های عربی که به 
نامش اش��اره نک��رد، درباره این طرح در جری��ان بوده و به 
احتمال پیشبرد این طرح بس��یار امیدوار است. »این طرح 
به تقوی��ت اردن و تبدیل آن به مرکز ترابری کمک خواهد 
ک��رد، زیرا خط راه آهن ن��ه تنها اردن را ق��ادر خواهد کرد 
که به بنادر حیفا دسترس��ی داشته باشد بلکه این کشور را 
قادر می سازد به همه کشور های عرب خلیج فارس دسترسی 
پی��دا کند و این خط راه آهن به مثاب��ه یک پل زمینی بین 
کش��ور های عربی یاد ش��ده خواهد بود و دسترسی زمینی 

آنان را به سواحل دریای مدیترانه آسان خواهد کرد.« 
خبر دیگر از فلس��طین آنکه نظامیان اش��غالگر به شهر 

طولکرم در کرانه باختری یورش بردند.

خیانت عربستان به فلسطین با راه آهن

آگهى تحديدحدود عمومى
پيرو آگهى تحديد حدود عمومى شماره 2999-96/10/02 بدينوسيله تحديد حدود 
قســمتى از امالك واقع در بخش هاى هفتگانه سيستان بر طبق ماده 14 قانون ثبت بشرح 

ذيل آگهى مى گردد:
امالك واقع در بخش يك سيستان شهر زابل

147 فرعى از 1035 – اصلى مهدى سرگزى فرزند غالم ششدانگ يك قطعه زمين به 
مساحت 68/54 مترمربع واقع درخيابان بعثت 14

27 فرعى از 1655- اصلى احمد على گنجعلى بنجار فرزند محمد نبى ششــدانگ يك 
باب منزل به مساحت 286/20 مترمربع واقع در كوچه 43 منشعبه از خيابان طالقانى

28 فرعــى از 1655- اصلى حســين نعيــم پور فرززند دلمراد ششــدانگ يك قطعه 
محوطه محصور بمساحت 331/90 مترمربع واقع در طالقانى 41

29 فرعى از 1655 – اصلى حســين نعيم پور فرزند دلمراد ششدانگ يك باب منزل 
بمساحت 254/97 مترمربع در خيابان طالقانى 41

30 فرعى از 1655- اصلى حسين نعيم پور فرزند دلمراد ششدانگ يكباب منزل به 
مساحت 374/80 مترمربع واقع در كوچه 41 منشعبه از خيابان شهيد طالقانى 

2 فرعى 1808 – اصلى عباسعلى سياسر مقدم فرزند حسن ششدانگ يك باب منزل 
بمساحت 127 مترمربع واقع در خيابان سام شرقى – سام 15

22 فرعى از 2296- اصلى محمد حســين شهركى فرزند شيرعلى ششدانگ يك باب 
منزل به مساحت 44/80 مترمربع واقع در كوچه 10 منشعبه از بلوار مدرس

2299 – اصلى مهدى جهانتيغ زاد فرزند محمد ششــدانگ يكباب منزل به مســاحت 
111/90 مترمربع واقع در كوچه كاوه منشعبه از خيابان زال 

پنجشنبه 97/4/21
امالك واقع در بخش دو سيســتان داراى پالك يك – اصلى با حق اســتفاده از مقررات 

قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن
16162 فرعى از يك اصلى على كيخايى جوان فرزند بديل ششــدانگ يك باب منزل 

بمساحت 394/69 مترمربع واقع در خيابان هيرمند شمالى 
18023 فرعى از يك اصلى ناهيد خوشرو فرزند عباس ششدانگ اعيان يك باب منزل 

به مساحت 147/40 مترمربع واقع در كوچه 24 منشعبه از خيابان پاسداران 
18315 فرعى از يك اصلى فاطمه رجب زاده فرزند حســنعلى ششــدانگ يك قطعه 
محوطه محصور به مساحت 292/50 مترمربع واقع در بخش دو سيستان شهرستان زابل 

خيابان امام خمينى شمالى 
18517 فرعى از يك اصلى گل محمد ضامن ســراوانى فرزند محمد ششدانگ يكباب 

منزل به مساحت 468/50 مترمربع واقع در بخش دو سيستان شهرستان زابل
18539 فرعى از يك اصلى حســين قوچى فرزند حسن ششدانگ يك قطعه زمين به 
مساحت 200 مترمربع واقع در بخش دو سيستان شهرستان زابل خيابان هرمند ، هيرمند 

58
18580 فرعى از يك اصلى عباسعلى آفرنگان فرزند محمد ششدانگ يكباب منزل به 

مساحت 243/21 مترمربع واقع در شهر زابل فلكه امام رضا (ع) امام رضا 2
18648 فرعى از يك اصلى ماشــااهللا شيخ كلوخى فرزند محمد على ششدانگ اعيان 

يك قطعه زمين به مساحت 195 مترمربع واقع در كوچه منشعبه از خيابان سام شرقى
18714 فرعى از يك اصلى عليرضا راهدارپور فرزند على ششدانگ يك باب منزل به 

مساحت 111/51 مترمربع واقع در بلوار امام رضا
شنبه 97/4/23

18752 فرعى از يك اصلى زينب بارانى خالص فرزند مرحوم محمدعلى ششدانگ يك 
قطعه زمين به مساحت 198/96 مترمربع واقع  در كوچه 58 منشعبه از خيابان هيرمند

18758 فرعى از يك اصلى مدينه دهمره تاز فرزند حليم ششدانگ اعيان يك قطعه 
محوطه به مساحت 179/70 مترمربع واقع دركوچه 12 منشعبه از بلوار وليعصر 

18794 فرعى از يك اصلى على چهارى فرزند محمد ششدانگ يك باب منزل بمساحت 
186/44 مترمربع واقع در خيابان هامون يك

18796 فرعى از يك اصلى اسماشيرى فرزند رضا ششدانگ يك باب منزل بمساحت 
254/41 مترمربع واقع در بلوار امام رضا

18821 فرعى از يك اصلى مرتضى اميرى فرزند على اصغر ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعى به مساحت 6000 مترمربع واقع در خيابان امام خمينى شمالى 

18827 فرعــى از يك اصلى عباس آتون فرزند ابراهيم ششــدانگ اعيان يك قطعه 
زمين مزروعى واقع در اراضى سياهمرد گل آباد

18844 فرعى از يك اصلى پرويز – حسينعلى على مرتضى حاجيه فاطمه مريم فهيمه 
فرزندان محمد على شهرت همگى مسعودى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 

30476 مترمربع واقع در اراضى سياهمرد گل آباد
18845 فرعى از يك اصلى پرويز – حسينعلى على مرتضى حاجيه فاطمه مريم فهيمه 
فرزندان محمد على شهرت همگى مسعودى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 

8885 مترمربع واقع در اراضى سياهمرد گل آباد
يكشنبه 97/4/24

18892 فرعى از يك اصلى نازپرى عرب فرزند دين محمد ششــدانگ يك باب منزل 
بمساحت 282/54 مترمربع واقع در كوچه منشعبه از خيابان سام شرقى

18899 فرعى از يك اصلى حســن دهمرده كمك فرزند محمد ششــدانگ يك قطعه 
زمين به مساحت 250 مترمربع واقع در كوچه 12 منشعبه از بولوار وليعصر 

18900 فرعى از يك اصلى حســن دهمرده كمك فرزند محمد ششــدانگ يك قطعه 
زمين به مساحت 250 مترمربع واقع در كوچه 12 منشعبه از بلوار وليعصر 

18938 فرعى از يك اصلى خان بى بى پودينه فرزند مزار ششدانگ يك باب منزل به 
مساحت 265/89 مترمربع واقع در كوچه 10 منشعبه از بلوار امام رضا

18955 فرع از يك اصلى حوريه سنچولى فرزند محمد حسين ششدانگ يك باب منزل 
بمساحت 218/61 مترمربع واقع در كوچه منشعبه از جاده خراشادى

18956 فرعى از يك اصلى حوا ســراوانى فرزند حســين ششدانگ يك باب منزل به 
مساحت 194/57 مترمربع واقع در كوچه 4 منشعبه از بلوار امام رضا

دوشنبه 97/4/25
امالك واقع در بخش دو سيستان اراضى بنجار داراى پالك 2- اصلى با حق استفاده از 

مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن
3673 فرعى از 2 اصلى غالمرضا بازگير مقدم كلوخى فرزند حاجى سه دانگ مشاع از 

ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 3931/70 مترمربع واقع در بنجار
3812 فرعى از 2- اصلى غالمرضا كريمى زاده فرزند غالم ششــدانگ يك باب منزل 

بمساحت 210/60 مترمربع واقع در اراضى قريه كلوخى
امالك واقع در بخش دو سيستان اراضى اهللا آباد داراى پالك 5- اصلى با حق استفاده 

از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن ان
938 فرعى از 5- اصلى عليرضا بامرى فرزند ميرزا ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 
به مساحت29450 مترمربع واقع در بخش دو سيستان شهرستان نيمروز اراضى روستاى 

حليم شيبك

939 فرعى از 5- اصلى عليرضا بامرى فرزند ميرزا ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 
به مســاحت 8200 مترمربع واقع در بخش دو سيستان شهرستان نيمروز اراضى روستاى 

حليم شيبك اهللا آباد
سه شنبه 97/4/26

امالك واقع در بخش دو سيستان اراضى قائم آباد داراى پالك 6- اصلى با حق استفاده 
از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن

1982 فرعى از 6- اصلى حســينعلى ســنكار فرزند عباس ششــدانگ اعيان يك باب 
منزل به مساحت 294/15 مترمربع واقع در كوچه منشعبه از خيابان هيرمند شمالى

1986 فرعى از 6- اصلى مهدى كنده فرزند محمد ششدانگ يكباب منزل به مساحت 
200/10 مترمربع واقع در بخش دو سيستان شهر زابل كوچه 37 منشعبه از خيابان حافظ

1987 فرعى از 6- اصلى فاطمه يوســف زائى فرزند كمال ششدانگ يكباب منزل به 
مساحت 277/57 مترمربع واقع در بخش دو سيستان شهر زابل خيابان حافظ شمالى حافظ 

37
1988 فرعى از6 – اصلى جواد ناروئى فرزند اميرحســين خان ششــدانگ اعيان يك 
قطعه زمين به مساحت 213/28 مترمربع واقع در بخش دو سيستان شهر زابل كوچه 39 

منشعبه از خيابان حافظ 
2010 فرعى از 6- اصلى فاطمه دادى پور فرزند شــير على ششدانگ اعيان يك باب 

منزل به مساحت 546/80 مترمربع واقع در خيابان حافظ شمالى
2011 فرعى از 6 – اصلى عليرضا آرام آسا فرزند محمد امير ششدانگ اعيان يك باب 

منزل به مساحت 329/55 مترمربع واقع در خيابان حافظ شمالى
چهارشنبه 97/4/27

2022 فرعى از 6 -اصلى فاطمه فندقى فرزند يوســف ششــدانگ يك باب منزل به 
مساحت 236 مترمربع واقع در خيابان حافظ شمالى 

2024 فرعى از 6- اصلى محمد خمر فرزند عباس ششــدانگ اعيان يك باب منزل به 
مساحت 564 مترمربع واقع در بخش دو سيستان شهر زابل 40 مترى شمالى 

2025 فرعى از 6- اصلى كوثر حافضيان فرزند على ششدانگ اعيان يك قطعه محوطه 
محصور به مساحت 517 مترمربع واقع در خيابان 40 مترى شمالى 

2026 فرعى از 6- اصلى رمضان شــهريارى فرزند ابراهيم ششدانگ اعيان يك باب 
منزل به مساحت 218 مترمربع واقع در خيابان پاسداران 

2031 فرعى از 6- اصلى عباسعلى چوبى فرزند محمد على ششدانگ اعيان يك قطعه 
محوطــه محصور به مســاحت 238 مترمربــع واقع در بخش دو سيســتان اراضى قائم آباد 

روستاى دالرامى 
2032 فرعى از 6- اصلى عباسعلى چوبى فرزند محمدعلى ششدانگ اعيان يك قطعه 
زميــن مزروعى به مســاحت 3737 مترمربع واقع در بخش دو سيســتان اراضى قائم آباد 

قريه دالرامى 
2033 فرعى از 6- اصلى محمد شــريف بزى فرزند محمد امير ششــدانگ يك قطعه 

محوطه محصور به مساحت 518/11 مترمربع واقع در بخش دو سيستان خيابان حافظ 37
پنج شنبه 97/4/28

امالك واقع در بخش دو سيستان اراضى طاغذى داراى پالك 8- اصلى با حق استفاده 
از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن

1010 فرعى از 8- اصلى عباسعلى چوبى فرزند محمد على ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعى به مساحت 14788/90 مترمربع واقع در اراضى قريه طاغذى 

امالك واقع در بخش دو سيستان اراضى باالخانه داراى پالك 9- اصلى با حق استفاده 
از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن ان

2729 فرعى از 9- اصلى اســماعيل گزمه فرزند لطفعلى ششدانگ يك باب منزل به 
مساحت 36/25 مترمربع واقع در كوچه 4 منشعبه از بلوار ارتش 

2731 فرعى از 9- اصلى حســين ســنچولى فرزند غالم ششــدانگ يك قطعه زمين 
مزروعى بمساحت 10590 مترمربع واقع در اراضى باالخانه 

2737 فرعــى از 9- اصلــى على بامرى فرزند غالمعلى ششــدانگ يك قطعه زمين به 
مساحت 170 مترمربع واقع در كوچه 8 منشعبه از بلوار ارتش

2740 فرعــى از 9 – اصلى محمدرضا خوش خلق فرزند غالمعلى ششــدانگ يك باب 
منزل بمساحت 235/22 مترمربع واقع دركوچه 2 منشعبه از بلوار ارتش

شنبه 97/4/30
امالك واقع در بخش دو سيســتان اراضى اديمى شهرســتان نيمروز داراى پالك 15- 

اصلى با حق استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن
1463فرعى از 15- اصلى محمد اكبريان پودينه فرزند حســين ششدانگ يك قطعه 

زمين بمساحت 1461/25 مترمربع واقع در شهرستان نيمروز 
1464 فرعى از 15- اصلى عباس لكزى فرزند غالمحسين ششدانگ يك قطعه زمين 

مزروعى بمساحت 19100 مترمربع واقع در اديمى شهرستان نيمروز
امالك واقع در بخش دو سيستان اراضى روستاى يزدان پور داراى پالك 20- اصلى با 

حق استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن
837 فرعى از 20- اصلى نوراهللا يزدان پور فرزند محمد حســين ششدانگ يك باب 

منزل به مساحت 330 مترمربع واقع در اراضى قريه يزدان پور
838 فرعى از 20- اصلى نوراهللا يزدان پور فرزند محمد حســين ششدانگ يك باب 

منزل به مساحت 333 مترمربع واقع در اراضى قريه يزدان پور 
يكشنبه 97/4/31

امالك واقع در بخش دو سيستان اراضى روستاى لورگ باغ داراى پالك 21 – اصلى با 
حق استفاده از مقررات قانونى آب بر طبق نحوه ملى شدن آن

137 فرعى از 21- اصلى دولت جمهورى اســالمى ايران با نمايندگى مركز تحقيقات و 
آموزش كشــاورزى و منابع طبيعى سيستان ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 

309/554 مترمربع واقع در اراضى قريه لورگ باغ
امالك واقع در بخش دو سيستان اراضى روستاى گزانگورى 

پالك 32- اصلى با حق استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن
152 فرعى از 32- اصلى عيسى كيخاى مقدم فرزند محمد ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعــى به مســاحت 38803 مترمربع واقع در روســتاى گزانكورى از توابع شهرســتان 

نيمروز
امالك واقع در بخش دو سيستان اراضى روستاى چرك پالك 45- اصلى با حق استفاده 

از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن
212 فرعى از 45- اصلى دولت جمهورى اســالمى ايــران با نمايندگى نيروى انتظامى 
استان سيستان و بلوچستان شهرستان نيمروز ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 4225 

مترمربع واقع در اراضى قريه چرك 
دوشنبه 97/5/1

امالك واقع در بخش دو سيســتان اراضى قريه جهانتيغ داراى پالك 97- اصلى با حق 
استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن

701 فرعى از 97- اصلى حسين ظفر طاهر فرزند غالمرضا ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعى به مساحت 16332 مترمربع واقع در اراضى قريه جهانتيغ

امالك واقع در بخش دو سيستان اراضى قريه حسن رحمان توابع روستاى اصغر داراى 
پالك 120- اصلى با حق استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن

445 فرعــى از 120- اصلــى خدا رحم براهويى فرزند نوراهللا ششــدانگ يك قطعه 
زمين مزروعى به مساحت 4271 مترمربع واقع در اراضى قريه حسن رحمان توابع روستاى 

اصغر
سه شنبه 97/5/2

امالك واقع در بخش ســه سيســتان اراضى اكبر عباس داراى پالك 13- اصلى با حق 
استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن

293 فرعى از 13- اصلى محمد حيدرى فرزند ابراهيم مقدار 4530 ســهم مشاع از 
كل ششدانگ به مساحت 24786 مترمربع واقع در اراضى اكبر عباس

امالك واقع در بخش ســه سيســتان قريه فيــروزه اى داراى پــالك 50- اصلى با حق 
استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن

2 فرعى از 50- اصلى غالمحســين كول فرزند محمد مقدار 23387/66 سهم مشاع 
از 70163 مترمربع يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 156140 مترمربع واقع در قريه 

فيروزه اى 
651 فرعــى از 50- اصلى غالمحســين كول فرزند محمد ششــدانگ يك قطعه زمين 

مزروعى به مساحت 32724 مترمربع واقع در قريه فيروزه اى 
چهارشنبه 97/5/3 

امالك واقع در بخش سه سيستان قريه ده كيخا داراى پالك 53- اصلى با حق استفاده 
از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن

424 فرعى از 53 – اصلى محســن افظلى فرزند حســين ششدانگ يك باب كلخانه و 
زمين مزروعى به مساحت 12144 مترمربع واقع در اراضى ده كيخا

امالك واقع در بخش سه سيستان قريه مالعلى داراى پالك 71- اصلى با حق استفاده 
از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن

383 فرعــى از 71- اصلــى صديقه جر فرزند محمدرضا ششــدانگ يك قطعه زمين 
مزروعى به مساحت 11680 مترمربع واقع در قريه مالعلى

امالك واقع در بخش ســه سيستان قريه كرباليى غالم داراى پالك 100- اصلى با حق 
استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن

2331 فرعى از 100- اصلى برات آفريدون فرزند ابراهيم ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعى به مساحت 3092 مترمربع واقع در قريه كرباليى غالم

2437 فرعى از 100- اصلى شــركت تعاونى مرغدارى سعادت شماره يك محمد آباد 
ششدانگ يك باب مرغدارى بمساحت 44577 مترمربع واقع در اراضى محمد آباد

پنج شنبه 97/5/4
امالك واقع در بخش سه سيستان قريه جعفرى داراى پالك 126- اصلى با حق استفاده 

از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن
268 فرعى از 126- اصلى زهرا كريمى فرزند عباســعلى ششــدانگ يك قطعه زمين 

مزروعى به مساحت 9280 مترمربع واقع در شهرستان هامون قريه جعفرى
269 فرعى از 126- اصلى زهرا كريمى فرزند عباســعلى ششــدانگ يك قطعه زمين 

مزروعى بمساحت 3125 مترمربع واقع در شهرستان هامون قريه جعفرى
270 فرعــى از 126- اصلــى زهــرا كريمى فرزند عباس ششــدانگ يك قطعه زمين 

مزروعى بمساحت 2940 مترمربع واقع در شهرستان هامون قريه جعفرى
شنبه 97/5/6

امالك واقع در بخش سه سيستان اراضى قريه تقى از توابع توتى داراى پالك 134- 
اصلى با حق استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن

736 فرعى از 134- اصلى دادخدا تقى زاده فرزند رضا ششــدانگ يك قطعه زمين 
مزروعى بمساحت 1480 مترمربع واقع در شهرستان هامون قريه تقى از توابع توتى

1643 فرعى از 134- اصلى جواد رضائى فرزند تاج محمد ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعى بمساحت 1697 مترمربع واقع در شهرستان هامون قريه تقى از توابع توتى

امالك واقع در بخش ســه سيســتان اراضى محمد آباد داراى پالك 136- اصلى با حق 
استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن

760 فرعى از 136- اصلى صغرى كوچكزايى ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به 
مساحت 22000 مترمربع واقع در اراضى محمدآباد

يكشنبه 97/5/7
امالك واقع در بخش چهار سيســتان اراضى قريه پلگى داراى پالك 17- اصلى با حق 

استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن
103 فرعى از 17- اصلى شــريف رحمت زائى فرزند ولى محمد ششــدانگ يك قطعه 

زمين مزروعى به مساحت 89460 مترمربع واقع در اراضى قريه پلگى 
104 فرعى از 17 – اصلى شــريف رحمت زائى فرزند ولى محمد ششــدانگ يكقطعه 

زمين مزروعى به مساحت 58614 مترمربع واقع در اراضى قريه پلگى
امالك واقع در بخش چهار سيستان اراضى قريه شيرمحمد داراى پالك 34- اصلى با 

حق استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن
21 فرعى از 34- اصلى عباس شهركى زاد فرزند مهر على ششدانگ يك قطعه زمين 

مزروعى به مساحت 30036 مترمربع واقع در قريه شيرمحمد
102 فرعى از 34- اصلى عباس شهركى زاد فرزند مهرعلى ششدانگ يك قطعه زمين 

مزروعى به مساحت 1816 مترمربع واقع در قريه شيرمحمد
دوشنبه 97/5/8

امالك واقع در بخش چهار سيســتان اراضى قريه مالحسين داراى پالك 40- اصلى با 
حق استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن

139 فرعــى از 40- اصلــى بگم ناجى حســى آبادى فرزند عباســعلى ششــدانگ يك 
قطعه زمين مزروعى به مساحت 21264 مترمربع واقع در اراضى قريه مالحسين از توابع 

شهرستان زهك
امالك واقع در بخش چهار سيستان اراضى كمك داراى پالك 45- اصلى با حق استفاده 

از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن
550 فرعى از 45- اصلى نورعلى دهمرده قلعه نو فرزند غالمعلى ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعى به مساحت 28146 مترمربع واقع در اراضى كمك از توابع شهرستان زهك

سه شنبه 97/5/9
امالك واقع در بخش پنج سيستان شهر زهك روستاى قلعه نو داراى پالك 5- اصلى با 

حق استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن
1116 فرعى از 5- اصلى شــريف رحمت زائى فرزند ولى محمد ششــدانگ يك قطعه 

زمين مزروعى به مساحت 34000 مترمربع واقع در روستاى قلعه نو بخش جزينك 
1117 فرعى از 5- اصلى شــريف رحمت زائى فرزند ولى محمد ششــدانگ يك قطعه 

زمين مزروعى به مساحت 97060 مترمربع واقع در روستاى قلعه نو بخش جزينك
چهارشنبه 97/5/10

امالك واقع در بخش شش سيستان اراضى دهنو سردار داراى پالك 25- اصلى با حق 
استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن

995 فرعى از 25- اصلى امير مراد قلى فرزند باالج ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 

به مساحت 9920 مترمربع واقع در اراضى دهنو سردار
996 فرعى از 25- اصلى امير مراد قلى فرزند باالج ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 

به مساحت 109630 مترمربع واقع در اراضى دهنو سردار
امالك واقع در بخش شش سيستان اراضى قريه دهنو ميلك داراى پالك 45- اصلى 

با حق استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن
220 فرعــى از 45- اصلــى دولت جمهورى اســالمى ايران با نمايندگى ســازمان جهاد 
كشــاورزى استان سيستان و بلوچستان ششــدانگ يك قطعه محوطه كارگاهى به مساحت 

20274/50 مترمربع واقع در اراضى قريه دهنو ميلك 
پنجشنبه 97/5/11

امالك واقع در بخش شش سيستان اراضى قريه حاج حسين شامير داراى پالك 49 – 
اصلى با حق استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن

125 فرعى از 49- اصلى رحمان ريگى فرزند اكبر ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 
بمساحت 86190 مترمربع واقع در بخش شش سيستان اراضى قريه حاج حسين شامير

امالك واقع در بخش شش سيستان اراضى قريه ده عليخان شيرعلى خان داراى پالك 
52 – اصلى با حق استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن

146 فرعــى از 52- اصلى عزيزاهللا ملكى نيا فرزند محمد عظيم ششــدانگ يكقطعه 
زمين مزروعى بمساحت 14856 مترمربع واقع بخش شش سيستان اراضى قريه عليخان 

شيرعلى خان
امالك واقع در بخش شش سيستان اراضى قريه خمرمنديالن داراى پالك 55- اصلى 

با حق استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن
159 فرعــى از 55- اصلى غفور رودينى فرزند پيرمحمد ششــدانگ يك قطعه زمين 
مزروعــى بمســاحت 13200 مترمربع واقع در بخش شــش سيســتان اراضــى قريه خمر 

منديالن
امالك واقع در بخش شــش سيســتان اراضى قريه جهان آباد سفلى داراى پالك 69- 

اصلى با حق استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن
102 فرعــى از 69 – اصلــى بهمن براهوئى مالدار فرزند جمعه ششــدانگ يك قطعه 
زمين مزروعى بمســاحت 57092 مترمربع واقع بخش شــش سيستان اراضى قريه جهان 

آباد سفلى
107 فرعى از 69- اصلى بهمن براهوئى مالدار فرزند جمعه ششدانگ يكقطعه زمين 
مزروعى بمســاحت 26595 مترمربع واقع بخش شــش سيســتان اراضى قريه جهان آباد 

سفلى
250 فرعى از 69- اصلى بهمن براهوئى مالدار فرزند جمعه ششــدانگ يكباب منزل 

بمساحت 3807 مترمربع واقع بخش شش سيستان اراضى قريه جهان آباد سفلى
شنبه 97/5/13

امالك واقع در بخش شش سيستان اراضى قريه پسندخان داراى پالك 81- اصلى با 
حق استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن

48 فرعى از 81- اصلى محمد رحمانزائى فرزند شــاه محمد ششدانگ يك باب منزل 
بنضمــام يك قطعه زميــن مزروعى بمســاحت 12000 مترمربع واقع در قريه پســندخان 

شهرستان هيرمند
49 فرعى از 81 – اصلى محمد رحمانزائى فرزند شاه محمد ششدانگ يك قطعه زمين 

مزروعى بمساحت 17000 مترمربع واقع در قريه پسندخان شهرستان هيرمند
50 فرعى از 81- اصلى محمد رحمانزائى فرزند شاه محمد ششدانگ يك قطعه زمين 

مزروعى بمساحت 16000 مترمربع واقع در قريه پسندخان شهرستان هيرمند
51 فرعى از 81- اصلى محمد رحمانزائى فرزند شاه محمد ششدانگ يك قطعه زمين 

مزروعى بمساحت 10000 مترمربع واقع در قريه پسندخان شهرستان هيرمند
يكشنبه 97/5/14

امالك واقع در بخش شش سيستان اراضى روستاى شغالك از توابع شهرستان هيرمند 
داراى پالك 90- اصلى با حق استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن

128 فرعى از 90- اصلى شركت تعاونى كشتارگاه صنعتى اتحاد 6093 پروتئين غنى 
سرزمين سيستان ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى بمساحت 37800 مترمربع واقع در 

بخش شش سيستان اراضى روستاى شغالك
امالك واقع در بخش شش سيستان اراضى قريه خمر داراى پالك 132- اصلى با حق 

استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن
746 فرعى از 132- اصلى رســول ســارانى فرزند عبداهللا ششدانگ يكقطعه زمين 

مزروعى بمساحت 4144 مترمربع واقع بخش شش سيستان اراضى قريه خمر
امالك واقع در بخش شــش سيســتان اراضى قريه ابراهيم آباد مرادقلى داراى پالك 

148- اصلى با حق استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن
7 فرعــى از 148- اصلى غالم على مرادقلى فرزند محمد ششــدانگ يك قطعه زمين 

مزروعى بمساحت 114000 مترمربع واقع در روستاى ابراهيم آباد مرادقلى
دوشنبه 97/5/15

امالك واقع در بخش شش سيستان اراضى قريه برج ميرگل داراى پالك 176- اصلى 
با حق استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن

349 فرعى از 176- اصلى خاورميرى فرزند محمد ششــدانگ يكقطعه يك باب منزل 
بمساحت 529 مترمربع واقع در بخش شش سيستان اراضى قريه برج ميرگل 

امالك واقع در بخش شش سيستان اراضى قريه نمرودى داراى پالك 179- اصلى با 
حق استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن

126 فرعى از 179 – اصلى بى بى جان بزى فرزند عليخان ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعى بمساحت 90  هزار مترمربع واقع بخش شش سيستان اراضى قريه نمرودى

امالك واقع در بخش شش سيستان اراضى قريه ميرزا محمد داراى پالك 232- اصلى 
با حق استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شدن آن

1 فرعى از 232- اصلى مصطفى ســنچولى فرزند ارســالن ششدانگ يكقطعه محوطه 
بمساحت 35380 مترمربع واقع بخش شش سيستان اراضى قريه ميرزامحمد

سه شنبه 97/5/16
در محل شــروع و به عمــل خواهد امد لذا به موجب مــاده 14 قانون ثبت به صاحبان 
امالك فوق الذكر اعالم تا در روزهاى تعيين شــده در محل حضور بهم رســانند در صورت 
عدم حضور صاحبان امالك باال و يا نماينده قانونى آنها بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حدود 
اظهار شــده از طرف مجاورين بعمل خواهد آمد و اعتراض مجاورين نيز برابر ماده بيســت 
قانــون ثبــت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى ظرف مدت ســى روز پذيرفته خواهد 
شد ضمنا برابر تبصره ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترضى ثبتى مصوب 
سال 1372- اعتراض به متقاضيان ثبت و تحديد حدود موضوع مواد 16و20 قانون ثبت 
وماده 86 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مى باشــد توســط معترض ظرف مدت ســى روز از 
تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى با تقديم دادخواست رسمى اعتراض به مراجع ذيصالح 
قضايى صورت پذيرد و گواهى الزم را از دادگاه محل وقوع ملك اخذ و رسيد دريافت نمايند 

واال حق او ساقط خواهد شد. م الف/590
تاريخ انتشار: چهارشنبه 1397/3/30

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان زابل

ضمن تاکید بر لزوم مقاومت مقـــاومـت گروه فرادید 
در براب��ر متج��اوزان، علم��ای تهامه ب��ا برگزاری 
نشس��تی اوضاع ش��هر بندری الحدیده را بررسی 
کردن��د و دفاع از یمن را برای کس��انی که قادر به 

حمل سالح هستند واجب دانستند.
علمای تهامه برای بررس��ی اوضاع و تحوالت 
یمن و بخصوص ساحل غربی، نشستی در الحدیده 
برگزار کردند. علمای شرکت کننده در این نشست 
ب��ا صدور بیانیه ای، جهاد را برای همه کس��انی که 
قادر به در دس��ت گرفتن س��الح هس��تند، واجب 
دانس��تند و تاکید کردند یمن و ملت این کشور از 
سه سال پیش تاکنون با تجاوز خارجی روبروست 
و امارات و عربس��تان س��عودی هم از آن حمایت 
می کنن��د. ه��دف از این تجاوز هم اش��غال یمن و 

غارت ثروت های آن است. 
در این بیانیه تاکید شده است مردم یمن حق 
دارند با هر وسیله و به هر شیوه قانونی از خود دفاع 
کنند. علما همچنین خواس��تار تحریم رسانه هایی 
شدند که سعی در دروغ پراکنی دارند و پیروزی های 

خیالی و توهمی را تبلیغ می کنند. 
شیخ جبری ابراهیم حسن عضو انجمن علمای 
یمن گف��ت: علمای تهامه از هم��ه می خواهند به 
ریس��مان الهی چنگ بزنند و وحدت خود را حفظ 
کنند و روحیه همزیس��تی و تس��امح و تساهل را 
تقویت کنن��د و اختالفات طایف��ه ای و مذهبی را 
کنار بگذارند. شیخ محمد فایز عضو انجمن علمای 
یم��ن گفت: علمای یمن و همه مردم این کش��ور 
از کوچ��ک و ب��زرگ از الحدیده دف��اع می کنند و 
متجاوزان نیز در نهایت باید دس��ت از سر الحدیده 
بردارند. ش��یخ منص��ور علی الحلب��ی دیگر عضو 

انجمن علمای یمن نیز گفت: متجاوزان شکس��ت 
خواهند خورد و یمن پیروز است. 

از سوی دیگر رئیس شورای عالی سیاسی یمن 
تاکی��د کرد س��ازمان ملل باید نقش خ��ود را برای 
کاستن از شدت بحران انس��انی در یمن که تجاوز 
به این کشور مسبب آن بوده است، ایفا کند. مهدی 
المشاط در دیدار مارتین گریفیتس فرستاده سازمان 
مل��ل به یمن، بر حمای��ت از تالش های وی در این 
خص��وص تاکید کرد. در این دیدار همچنین اوضاع 
انس��انی فاجعه باری که تجاوز به یم��ن و محاصره 
اعمال ش��ده بر این کشور در سال های اخیر،مسبب 
آن بوده اس��ت همچنین نقشی که سازمان ملل در 
این خصوص باید ایفا کند، بررس��ی شد. سخنگوی 
دبیرکل س��ازمان ملل اعالم ک��رد که درپی تهاجم 
ائتالف سعودی به بندر الحدیده در یمن بیش از 26 

هزار نفر از خانه و کاشانه خود فرار کرده اند.
اس��تفان دوژاریچ س��خنگوی دبیرکل سازمان 
ملل به خبرنگاران گفت که ح��دود 5200 خانواده 
یا حدود 26 هزار نفر در نتیجه حمالت عربس��تان و 
امارات متحده عربی به منطقه الحدیده از محله های 
خ��ود فرار کرده و آواره ش��ده اند. نیروهای وابس��ته 
به رئیس جمهور مس��تعفی یمن ب��ا حمایت ائتالف 
س��عودی - اماراتی چهارش��نبه گذش��ته در ادامه 
عملیات موس��وم به »پیروزی طالیی« جهت اشغال 
ف��رودگاه الحدیده و بنادر آن، تالش جدیدی را آغاز 

کردند که البته شکس��ت سختی خورده و بخشی از 
نیروهای ائتالف در سه منطقه در حلقه محاصره قرار 
گرفته اند. ائتالف تجاوز عربس��تان از دیروز فردوگاه 
این اس��تان را به طور دیوان��ه واری هدف حمله قرار 
داده است. عضو دفتر سیاسی جنبش انصاراهلل یمن 
گفت: مبارزان یمنی توانستند خطوط امداد نیروهای 

ائتالف متجاوز را در ساحل غربی قطع کنند.
محم��د البخیتی عضو دفتر سیاس��ی جنبش 
انص��اراهلل تاکید کرد که ائتالف متجاوز س��عودی 
ابتدا توانس��ت در امتداد خط س��احلی دستاوردی 

کسب کند اما مبارزان یمنی به منطقه ساحل وارد 
ش��دند و با شجاعت تمام به رغم کمبود تجهیزات 
توانستند جلوی این تجاوزگری را بگیرند. مبارزان 
یمنی همچنین توانس��تند خطوط امداد نیروهای 
ائت��الف متج��اوز را قطع کنند. ای��ن نیروها اینک 
تحت محاصره قرار گرفتن��د و تحرکات آنها طبق 
نیازهای نظامی نیس��ت بلکه فقط برای کسب یک 

دستاورد رسانه ای است.
 البخیتی خاطرنش��ان کرد ک��ه تاکتیک های 
دش��من تاکتیک های اشتباه است زیرا سبب شد تا 

خسارت های گسترده ای را متحمل شود. همچنین 
تمرکز آنها بر منطقه س��احل سبب شد تا ارتش و 
کمیته های مردمی در جبهه های دیگر مانند جبهه 
حرض و الجوف و نجران و دیگر جبهه ها پیش��روی 
کنند. وی در پاس��خ به اظه��ارات انور قرقاش وزیر 
امارات��ی مبنی بر اینکه ارتش و کمیته های مردمی 
در الحدیده روزهای آخر خود را سپری می کنند و 
اینک زمان مذاکره نیس��ت بلکه زمان عقب نشینِی 
بدون پیش شرط است، گفت: این اظهارات نابخردانه 
است و آنها از 4 سال پیش تاکنون با همین منطق 
سخن می گویند و از تکرار این دروغگویی ها از این 
قبیل و اش��غال الحدیده شرم نمی کنند و همچنان 
به پیروزی نظامی امید بستند در حالی که هیچ گاه 

به این پیروزی دست نخواهند یافت.
 ی��ک منب��ع نظامی اع��الم کرد ک��ه نیروهای 
مقاومت یمن موفق شدند انبار تسلیحات متجاوزان 
را در جنوب منطقه الدریهمی واقع در استان الحدیده 
ه��دف قرار داده و منهدم کردند. وی در ادامه افزود: 
این انبار تسلیحاتی در آتش می سوزد و به دنبال آن 
چندی��ن انفجار به وقوع پیوس��ت. نیروهای ارتش و 
کمیته های مردمی یمن پیشتر از قطع شدن خطوط 
امدادی م��زدوران در مناطق الدریهمی و المجلیس 

واقع در ساحل غربی خبر داده بودند.
عضو هیأت مذاکره کننده انصاراهلل یمن تاکید 
کرد ک��ه تجاوز به یمن س��اخته دس��ت آمریکا و 
انگلیس است و این 2 کشور تالش می کنند کنترل 
کامل س��واحل یمن و گذرگاه های آبی را به دست 
بگیرند. »سلیم المغلس« عضو هیأت مذاکره کننده 
انصاراهلل یمن در گفت وگو با المیادین گفت: آمریکا 
و انگلیس به دنبال آن هستند که سیطره بر سواحل 

یمن و گذرگاه های آبی را تکمیل کنند.

ضمن تاکید بر حمایت از مقاومت در برابر ائتالف سعودی صورت گرفت

تاکید علمای تهامه بر دفاع از الحدیده
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