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پاکس�تان: شاه محمودقریش��ی وزیر امور خارجه 
پاکستان گفت:کمک مالی آمریکا بشر دوستانه نیست 
بلکه بدهی این کش��ور به پاکس��تان است که باید در 
قبال همکاری برای مبارزه با تروریس��م و س��ایر موارد 
پرداخت می ش��د. به تازگی پنتاگون اعالم کرده 300 
میلی��ون دالر دیگر از کمک های مالی به پاکس��تان را 
قط��ع کرده و بدین ترتیب مبلغ کل حمایت های مالی 

قطع شده از پاکستان به 800 میلیون دالر رسید.

لبنان: اطالعات منتشر شده از سوی ارتش لبنان 
نش��ان می دهد که رژیم صهیونیس��تی در ماه گذشته 
می��الدی 134 بار حاکمیت این کش��ور را نقض کرده 
است. گش��تی ها و قایق های نظامی رژیم صهیونیستی 
در ای��ن مدت 23 بار از م��رز دریایی با لبنان در دریای 
مدیترانه به ط��ور غیرقانونی عب��ور کرده اند. اطالعات 
منتشر شده نشان می دهد، جنگنده های رژیم اشغالگر 

قدس نیز 41 بار حریم هوایی لبنان را نقض کردند.

عربس�تان: رادیوی CBC کانادا اع��الم کرد، 20 
دانشجوی سعودی پس از پایان موعد نهایی بازگشت شان 
به عربستان درخواس��ت پناهندگی دادند، مهلت اقامت 
آنها 31 اوت منقضی می شد. طبق اعالم رادیو کانادا، این 
دانشجویان تمایل خود را برای باقی ماندن در خاک کانادا 

ابراز و مقامات درخواست شان را بررسی می کنند.

لیبی: پلیس فرانس��ه در بیانیه ای اعالم کرد 400 
نف��ر از بازداش��تی های زندانی واق��ع در حومه جنوبی 
طرابلس از این زن��دان گریخته اند. پلیس در بیانیه ای، 
بدون مشخص کردن جرم افراد بازداشت شده در زندان 
»عی��ن زاره« اعالم کرد همزمان با تش��دید درگیری ها 
میان شبه نظامیان رقیب توانستند درب زندان را به زور 

باز کرده و از آنجا خارج شوند.

ذرهبین

داعش در افغانستان تهدیدی برای اروپا است
وزی��ر دفاع انگلیس می گوید ش��اخه ای از داعش که در افغانس��تان فعالیت 

دارد؛ تهدیدی مستقیم برای کل اروپا است. 
»گاوی��ن ویلیامس��ون« در مصاحبه با اس��کای نیوز از ل��زوم آمادگی برای 
پیشگیری از حمالت تروریستی در این کشور سخن گفت. به  گفته وی، داعش 
با هسته های ترور که در انگلیس و اروپای غربی مستقر هستند، در راستای انجام 

حمالت احتمالی، رابطه دارد.
 اگر چه مس��تنداتی درخصوص ریش��ه دواندن داعش در افغانستان وجود دارد؛ این 
نخس��تین بار است که دولت لندن از تهدید مستقیم گروه »والیت خراسان« شاخه ای از 
داعش؛ س��خن به میان می آورد. آمریکا نیز می گوید حدود 2 هزار داعشی در افغانستان 
حضور دارند که ش��مار آنها با توجه به فرار بس��یاری از عناصر داعش از عراق و س��وریه 

رو به  ازدیاد است. 

شبه قاره
نقش نَُجباء در تأمین امنیت بغداد ستودنی است 

نایب رئیس الحش��د الش��عبی در دیدار با ش��یخ اکرم الکعبی از نقش بارز 
مقاومت اسالمی نَُجباء در مقابله با تروریسم به ویژه تأمین امنیت منطقه کمربند 

بغداد، تقدیر کرد. 
دبیرکل مقاومت اس��المی نَُجباء در میزبان »ابومهدی المهندس« جانشین 
سازمان بسیج مردمی عراق بود. طرفین در این دیدار ضمن بررسی اوضاع امنیتی 
کش��ور، راجع ب��ه تحوالت جاری ع��راق در حوزه های سیاس��ی اجتماعی تبادل نظر 
کردند. »شیخ اکرم الکعبی« پس از خوشامدگویی، در گفت وگو با میهمان خود بر ادامه 

همکاری مقاومت اسالمی نَُجباء با حشد شعبی در همه زمینه ها تأکید کرد. 
وی همچنین مقابله با هس��ته های باقی مانده تروریس��ت ها در مناطق آزادش��ده را 
ضروری برش��مرد. نایب رئیس الحشدالش��عبی در پایان این مالقات، پیامی را به رس��م 

یادگاری با خط خود نگاشت.

مقاومت
سرکوب گر مدعی حمایت از حقوق بشر

رژیم بحرین در حالی تصمیم به نامزدی در انتخابات ش��ورای حقوق بش��ر 
گرفته که اقدامات ضد بش��ری این رژیم در سال های اخیر بارها از سوی همین 
نه��اد س��ازمان ملل متحد مورد انتقاد قرار گرفت��ه و آل خلیفه به عنوان یکی از 

بزرگ ترین ناقضان حقوق بشر در منطقه و جهان معرفی شده است. 
بحرین با اعالم تمایل کش��ورش برای شرکت در انتخابات مربوط به عضویت 
در شورای حقوق بشر سازمان ملل که اکتبر امسال در نیویورک برگزار می شود، ادعا 
کرد: کشورهای عضو اتحادیه عرب، برخی کشورهای آسیایی و حوزه دریای مدیترانه از 

نامزدی منامه حمایت خواهند کرد. 
مقام بحرینی گس��تاخانه مدعی ش��د که هدف از این تصمیم استفاده از تجارب این 
کش��ور در زمینه حقوق بشر و پیش��برد طرح های منامه برای توسعه حقوق بشر است . 

بحرین از 14 فوریه 2011 صحنه انقالب مردمی ضد رژیم آل خلیفه است. 

خاورمیانه

داستان کنفدراسیون 

قاسم غفوری

ghassem_tg@yahoo.com

هر چند که محافل رس��انه ای جهان معطوف به س��وریه 
هستند اما مس��ئله فلسطین همچنان در صدر تحوالت غرب 
آسیاس��ت که در قالب سیاست های آشکار و پنهان در جریان 
اس��ت. هر چند که آمریکا س��عی دارد در رس��انه ها تحوالت 
سوریه و ایران را اولویت نشان دهد اما در اصل این فلسطین 

اس��ت که چارچوب طراحی آمریکا را تش��کیل می دهد. نکته 
قاب��ل توجه در ای��ن عرصه اعالم طرح کنفدراس��یون اردن و 
فلس��طین اس��ت. محمود عباس رئیس تشکیالت خودگردان 
فلس��طین اعالم کرده است که با طرح دولت »دونالد ترامپ« 
رئیس جمه��وری آمریکا برای ایجاد کنفدراس��یون با اردن و 
مبادله اراضی با رژیم صهیونیستی موافقت کرده است. عباس 
در جری��ان دی��دار با یک هیات صهیونیس��تی در دفترش در 
ش��هر رام اهلل اع��الم کرد که »جرد کوش��نر« داماد و مش��اور 
ارش��د ترامپ و »جیسون گرینبالت« فرس��تاده صلح آمریکا 
در منطقه در جریان س��فر اخیرش��ان به رام اهلل طرح سیاسی 

جدیدی را به وی ارائه کرده اند.
در نقط��ه مقابل اردن با این طرح مخالفت داش��ته اس��ت 
چنانک��ه »جمانه غنیمات« وزیر مش��اور دول��ت اردن در امور 
اطالع رس��انی اعالم کرد که ایده ایجاد کنفدراسیون میان اردن 
و کران��ه باخت��ری غیرقابل قب��ول و غیرقابل بحث اس��ت. وی 

خاطرنش��ان کرد که تشکیل کشور مستقل فلسطین در اراضی 
اشغالی سال 1۹۶۷ حق ملت فلسطین است. 

حال این سوال مطرح می شود که طرح مذکور چیست و 
چرا اردن با آن مخالفت می کند؟ نکته قابل توجه آن است که 
طرح مذکور صرفا برای دوره ترامپ نبوده بلکه از گذشته نیز 
مطرح بوده بگونه ای که کرانه  باختری به اردن و غزه به مصر 
ملحق ش��ود با این طرح عمال واژه ای به نام فلس��طین وجود 
نخواهد داشت. حلقه تکمیلی این طرح نیز طرح آمریکا برای 
پایان دادن به فعالیت آنروا اس��ت که حق بازگش��ت آوارگان 

فلسطینی را برای همیشه منتفی می سازد. 
این جابه جایی س��رزمین ش��اید در ابت��دای امر افزایش 
قلم��رو اردن را به همراه داش��ته باش��د ام��ا در اصل موجب 
مس��ئولیت اردن در قبال میلیون فلسطینی می شود که باید 
هزینه ها و نیازهای آنها را تامین نماید. این مسئله هزینه های 
مالی، سیاس��ی و امنیتی بسیاری برای اردن به همراه دارد در 

حالی که این کشور در بحران اقتصادی به سر می برد و عمال 
ای��ن طرح به معنای نابودی اردن خواهد بود. هر چند آمریکا 
ادعا دارد که کمک های اقتصادی به اردن خواهد داش��ت اما 
ام��ان می داند که این وع��ده ای ظاهری بوده و نمی توان برای 

بلندمدت روی آن حساب باز کرد. 
نکته دیگ��ر آنها اکنون نزدیک به نیم��ی از جمعیت ۶/5 
میلی��ون نفری اردن را آوارگان فلس��طینی تش��کیل می دهند 
که با افزوده ش��دن جمعیت کرانه باختری به آن عمال تناسب 
جمعیتی اردن برهم خواهد خورد و سران این کشور گزینه ای 
جز پذیرش افزایش جایگاه سیاسی فلسطینی ها ندارد و این با 
رویه اردن مبنی بر در حاشیه بودن فلسطینی ها مغایرت دارد. 
در همی��ن ح��ال این کنفدراس��یون می ت��وان اردن را به 
منطقه ای برای جنگ فلسطینی - صهیونیستی مبدل سازد که 
با اهداف و سیاست های اردن در مغایرت بوده و لذا با هر طرحی 

که اردن را درگیر مسائل فلسطین سازد مخالفت می کند. 

یادداشت

آگهى مفقودى
بــرگ سبز(شناســنامه)  و كارت خــودرو ســوارى پرايــد مــدل 84 به رنگ سفيدشــيرى به شــماره انتظامى 
695ب29ايران 49و به شماره موتور 01332906 و شماره شاسى S1412284688274 به نام مهدى جمشيدى 

مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.  ياسوج

شناســنامه(برگ ســبز) به نام ســعيد آقا محمدى و ســند و فاكتور فروش به نام نادر فرد متعلق به خودرو 
سوارى سيستم سيتروئن تيپ زانتيا SX مدل 1385 برنگ سورمه اى-متاليك بشماره موتور 617330 و شماره 
شاســى S1512285148717 و شــماره پالك ايران 67-422 ج 45 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى 

باشد . بندرعباس

كارت ماشــين و برگ ســبز اتومبيل پژو 206SDTU5 مدل 1395 به رنگ سفيد به شماره پالك 274و82- 
ايران 99 به شــماره شاسى NAAP41FE1GJ769731 به شماره موتور 163B0261712 بنام فاطمه نادرى نيا 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. كاشان 

برگ ســبز و برگ كمپانى و تاييديه نقل وانتقال و كليه اســناد ومدارك پيكان وانت مدل 1384 پالك 72-
153و61 ش موتور11284061315 شاسى 12136506 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.مالك متعهد مى 

گردد مسئوليت ناشى از ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد.سارى

اينجانــب حامــد عالمــه مالــك خــودرو وانــت پيــكان مــدل 86 بــه شــماره بدنــه 31644306 ش موتور 
11486049999 پالك 62-122د67 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاى رونوشت المثنى سند خودروى مذكور 
را نموده است . لذا چنانچه احدى ادعايى درخصوص خودروى فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه اى سارى 
واقع در كيلومتر5 جاده سارى به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند. بديهى است پس از مهلت مزبور مطابق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.سارى

آگهى فقدان سند مالكيت 
آقاى حمزه ســنچولى با تفويض وكالت شــماره 12984 مورخ 97/5/10 دفترخانه 347 مشــهد وكيل آقاى 
غالمعلى عسكرى طبق درخواست شــماره 8579ز-97/05/14 و برگ استشهاد 65602-97/05/14 دفترخانه 
13 زابل اعالم داشــته اند ســند مالكيت ششــدانگ اعيان يك دربند دكان با پالك 525 اصلى واقع در بخش يك 
سيســتان ذيل ثبت 3701 صفحه 94 دفتر 22 بنام نامبرده صادر و تســليم گرديده اســت و  اعالم داشــته كه بر 
اثر اسباب كشى مفقودگرديده لذا لذا با عنايت به تبصره 5 ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت امالك مصوب 
80/11/8 مراتب باستناد بند يك ماده مذكور در يك نوبت آگهى مى شود تا هركسى مدعى انجام معامله مى باشد 
از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز باين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت و 
يا سند معامله تسليم و رسيد دريافت نمايد و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسيده يا در صورت اعتراض سند 
مالكيت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل المثنى سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد 

كرد. تاريخ انتشار: روز سه شنبه 97/6/13- م الف/984
كفيل ثبت اسناد و امالك زابل

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760326002000565-1397/5/30 هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كبودر آهنگ تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى جليل زكى فرزند على بشــماره ملى 4020068267 صادره از كبودرآهنگ در سه 
دانگ مشــاع از ششدانگ يك قطعه باغ به مساحت 28257/55 مترمربع پالك 625 فرعى از 240 اصلى بخش 4 
همدان واقع در اميرآباد خريدارى بالواســطه از مالك رســمى آقاى نيازعلى عابدى محرز گرديده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. تاريخ انتشار نوبت اول:1397/6/13 - تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/6/31- م الف/114
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان كبودرآهنگ

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760326002000566-1397/5/30 هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كبودر آهنگ تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى هادى زكى فرزند على بشماره شناسنامه 14018 صادره از كبودرآهنگ در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يك قطعه باغ به مساحت 28257155 مترمربع پالك 625 فرعى از 240 اصلى بخش 4 همدان 
واقع  در اميرآباد خريدارى بالواسطه از مالك رسمى آقاى نيازعلى عابدى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند 
بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول:1397/6/13 - تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/6/31- م الف/112
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان كبودرآهنگ

دادنامه
تاريخ 97/5/8- پرونده كالســه 83/97- دادنامه 290- مرجع رســيدگى: حوزه 113 شــوراى حل اختالف 
كبودرآهنگ ، خوهان: احمد مرادى فرزند نادعلى ســاكن خلعت آباد ، خوانده: اســالمعلى هژير پايدار فرزند موسى 
مجهول المكان ، خواسته: تخليه ، گردشكار: خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفيت خوانده باال تقديم داشته كه 
پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر / فوق العاده شورا بتصدى 
امضاء كننده زير تشكيل شده و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت بصدور راى 
مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص آقاى احمد مرادى فرزند نادعلى بطرفيت آقاى اسالمعلى هژير پايدار فرزند 
موسى بخواسته صدور حكم بر تخليه يك واحد منزل مسكونى واقع در روستاى خلعت آباد با اين توضيح كه خواهان 
اظهار داشت باستناد قرارداد عادى مورخه 95/10/22 يك باب اطاق و قسمت حياط جلو آن را به خوانده اجاره داده 
و با انقضاى مدت اجاره خوانده از تخليه و تحويل آن امتناع مى نمايد و به شرح خواسته تقاضاى رسيدگى دارد نظر 
به اينكه رابطه اســتيجارى مابين خواهان و خوانده به حكايت مندرجات ســند اجاره عادى ابرازى محرز و مسلم مى 
باشد و چون مدت عقد اجاره مقتضى گرديده و موجر با تقديم درخواست تخليه عدم رضايت خود را به ادامه رابطه 
استيجارى اعالم داشته و خوانده نيز بلحاظ مجهول المكان بودن عليرغم نشر آگهى در جرائد در جلسه دادرسى حاضر 
نشده و نسبت به دعوى و مستندات ان تعرضى ننموده است بنابراين خواسته خواهان مطابق با قانون بوده و مستندا 
به ماده 494 قانون مدنى و ماده 198 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به تخليه و تحويل عين 
مستاجره موضوع قرارداد عادى مورخه 95/10/22 مابين خواهان و خوانده در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد 
راى صادره غيابى و ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از آن ظرف مهلت 20 روز 

قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم عمومى حقوقى كبودرآهنگ مى باشد. م الف/103
 قاضى حوزه 113 شوراى حل اختالف كبودرآهنگ

متن آگهى اخطار متهم بنام پيمان عزتى فرزند جهانبخش 
با توجه به اينكه در پرونده كالسه ى 970308 شعبه اول دادگاه كيفرى 2 كنگاور به اتهام ترك انفاق نسبت 
به مژگان فتاحى ، مجهول المكان ميباشد و پرونده در وقت رسيدگى 1397/7/12 ساعت 10 جهت احضار متهم در 
اين شعبه به پيوست ارسال ميگردد دستور فرماييد آگهى ارسالى را براى يك نوبت در روزنامه هاى كثيراالنتشار / 
محلى استان نشر و يك نسخه از آگهى منتشره را جهت انضمام به پرونده به اين شعبه ارسال نماييد هزينه چاپ بر 

عهده ى امور مالى دادگسترى كنگاور مى باشد. 
رئيس شعبه 101دادگاه كيفرى 2 شهرستان كنگاور

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت بهنام رند فرزند ولى محمد به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 
9709987430300431 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
ولــى محمد رند در اقامتگاه دائمى خود مورخ 1374/4/6 بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- محسن رند فرزند ولى محمد به ش ش 4220250042 فرزند 2- بهنام رند فرزند ولى محمد به ش 
ش 4220357531 فرزند 3- صادق كيانى منش فرزند ولى محمد به ش ش 109 فرزند 4- فاطمه رند فرزند ولى 
محمد به ش ش 4220085025 فرزند 5- مريم رند فرزند ولى محمد به ش ش 867 فرزند 6- اكرم رند فرزند 
ولى محمد به ش ش 41 فرزند 7- محمد رند فرزند آقا به ش ش 16 پدر 8- زهرا قهرمانى منش فرزند سرخاب 
به ش ش 258 همسر 9- كتا پور فقهيان فرزند عبدالطيف به ش ش 561 مادر ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى 

باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه  تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف شهر ياسوج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى فضل اله رحمت آبادى فرزند عليداد
خواهــان آقاى على حاتمى شــكايتى به طرفيت خوانده آقــاى فضل اله رحمت آبادى فرزنــد عليداد به اتهام 
كالهبردارى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9409988374300253 شعبه 101 دادگاه 
كيفرى دو شهر كنگاور (101 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/5 ساعت 10/00 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
منشى دادگاه كيفرى شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر كنگاور

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شكايت صياد صفرى بر عليه نصير نادرى فرزند فرخ به اتهام انتقال مال غير مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده كالسه 9709988316200063 شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق) 
ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/8/2 ساعت 08/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف يكماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/820
(مدير دفتر شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
به آقايان على كرمى فرزند عليخان و فرامرز اميرى فرزند محمدرضا مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالســه 9509988315500396 شــعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 جزايى سابق) ثبت 
و وقت رســيدگى مورخ 1397/8/5 ســاعت 10/00 تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود ، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م الف/833
(مدير شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم فروغ نورى فرزند نور مراد
خواهــان آقاى حميد محمدى دادخواســتى به طرفيت خوانــده آقاى 1- آرش فرهنگيــان 2- فروغ نورى به 
خواســته سرقت تعزيرى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988320000768 شعبه 
107 دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (107 جزايى ســابق) ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/7/21 ســاعت 
10/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/827
(مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم مهدى شهاليى فرزند
خواهان آقاى محمد رســول رحيمى ســياه گلى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى مهدى شهالنى به خواسته 
ايــراد صدمــه بدنى عمــدى از لحاظ جنبه عمومــى جرم مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9709988328700045 شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1397/7/15 ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/828
(مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم گودرز ضيايى فرزند بگ حسين
خواهان آقاى فرهاد ملكى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى گودرز ضيايى به خواسته خيانت در امانت مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9609988328800890 شــعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر 
كرمانشــاه (107 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/17 ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/829
(مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم غالمرضا خوشينانى فرزند عزيز
خواهان آقاى عزت اله زارع دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى غالمرضا خوشيانى به خواسته خيانت در امانت 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988604300426 شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر 
كرمانشــاه (107 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/16 ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/830
(مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق

آگهى حصر وراثت نامحدود 
به حكايت پرونده كالسه 960626 اين شورا حسين گرگيج فرزند شاه نظر اعالم نموده كه مرحوم حليم خان 
گورگيج در تاريخ 1344/03/12 فوت نموده است و وصيتنامه اى از وى باقى نمانده و ورثه حين الفوت وى را به 
شرح ذيل اعالم نموده 1- غالم سرور 2- گرگيج دهنو 3- ميرخان گورگيج زائى 4- لوله خان گورگيج زائى 5- حليمه 
گرگيج دهنو 6- شايسته گرگيج دهنو 7- خديجه گرگيج دهنو 8- دربى بى گورگيج زائى 9- نور بى بى گورگيج زائى 
10- ناز بى بى گرگيج ده نو 11- شاه بى بى گرگيج دهنو 12- ماه بى بى گرگيج دهنو فرزندان متوفى 13- سبد بى 
بى گرگيج دهنو همسر متوفى اين آگهى يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار در اجراى ماده 361 قانون 
امور حسبى مصوب 74/4/18 منتشر مى شود تا چنانچه فرد يا افرادى به درخواست مزبور معترض باشند مراتب 

اعتراض خود را حداكثر ظرف مدت يكماه به اين شورا كتبا منعكس نمايند. م الف/362
قاضى شوراى حل اختالف شعبه دو شهرستان زهك

متن آگهى
مدير دفتر محترم  اجراى احكام مدنى

شعبه اجراى احكام شوراى حل اختالف شهرستان زهك
احترامــاً پيرو ابالغيه به شــماره 9710105443800101 مورخــه 1397/05/16 
مربوط به پرونده به شــماره 9609989502500296 و شماره بايگانى پرونده 970040 

موضوع ارزيابى اموال توقيفى به شرح ذيل باستحضار مى رسد:
1- تيــر ورق 6 متــرى با جك هيدروليك جوش شــده بــه تعداد 2 شــاخه به ارزش 

برآوردى 30/000/000 ريال
2- طوقــه بلبرينــگ انتهــاى تيــر ورق هــا بــه تعــداد 1 عــدد بــه ارزش بــرآوردى 

2/000/000ريال
3- دستگاه بورينگ با گيربكس و شيلنگ فشار قوى و شاسى ريل دستگاه به تعداد 1 

دستگاه به ارزش برآوردى 50/000/000 ريال
4- موتور ديزل و هيدروپمپ با شــيلنگ فشــار قوى به تعداد 1 دســتگاه به ارزش 

برآوردى 50/000/000 ريال 
5- مخزن پمپ هيدروليك با شيلنگ فشار قوى به تعداد 2 دستگاه به ارزش برآوردى 

5/000/000 ريال 
6- ماردون به تعداد 6 شاخه مستعمل به ارزش برآوردى 30/000/000 ريال 

7- جك هيدروليكى زرد رنگ 1 عدد به ارزش برآوردى 10/000/000 ريال 
8- پروژكتور 1 عدد به ارزش برآوردى 500/000 ريال 

9- شيلنگ هواگاز و ماتومتر 15 متر به ارزش برآوردى 5/000/000 ريال
10- لوله فلزى 10 اينچ 1 عدد به ارزش برآوردى 5/000/000 ريال 
11- تانكر آبى رنگ فوالدى 1 عدد به ارزش برآوردى 500/000 ريال 

12- جعبه آچار با متعلقات 1 عدد به ارزش برآوردى 1/000/000 ريال 
13- فرغون 2 عدد به ارزش برآوردى 1/000/000 ريال 
14- باطرى 2 عدد به ارزش برآوردى 3/000/000 ريال 

ارزش 14 رديف اقالم و تجهيزات مذكور با توجه به ميزان استهالك و وضعيت موجود 
جمعــا به ميزان 193/000/000 ريال (يكصد و نود و ســه ميليــون ريال) برآورد و اعالم 

مى گردد.
م الف/364

مسعود نورى – كارشناس رسمى دادگسترى رشته برق ، ماشين آالت و تاسيسات كارخانجات

آگهى فقدان سند مالكيت
خانم الهام سنگسرى باستناد دو برگ استشهاد محلى كه بامضاء شهود و به گواهى دفترخانه شماره 13 سمنان 
رسيده مدعى ميباشد كه سند مالكيت ششدانگ پالك 633 فرعى از 3606 اصلى واقع در بخش يك سمنان مورد 
ثبت 45321 جلد -249 صفحه 251 بعلت جابجايى مفقود و مالك درخواست صدور سند مالكيت المثنى را نموده 
است لذا مراتب باستناد ماده 120 آيينامه قانون ثبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به 
ملك مرقوم يا وجود اسناد مالكيت مذكور نزد خود ميباشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را به ضميمه اصل اسناد مالكيت باين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايد تا مورد رسيدگى قرار گيرد واال پس از 
انقضاى مدت مذكور و نرسيدن واخواهى و در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت 
المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. ضمناً سند قبلى 376879 ميباشد كه از درجه اعتبار ساقط گرديد ضمنا حق 
فسخ و استيفاى منافع مادام العمر به مصالح تعلق دارد و بعد از فوت وى به كسى منتقل نخواهد شد. م الف/764
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سمنان- روانبخش قنبرى

آگهى حصر وراثت
ســيد سعيد بخشيان كچپى ف سيدتقى به شــرح درخواستى كه به شماره 970296 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صــدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان ســيده كلثــوم ابراهيمى كچپى ف 
ميرمحمدعلى ش ش 6 صادره ســارى در تاريخ 95/12/7در شهرستان مياندورود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-سيد تقى بخشيان كچپى ف ميرهادى ش ش 2053 همسر متوفى2-سيد 
حميد ش ش 3   3-سيده بانو ش ش 1475 4-سيدمجتبى ش ش 1567   5-سيد على ش ش 1704   6-سيد 
ســعيد ش ش 50 همگى بخشيان كچپى ف سيدتقى –فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى 

باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف97/90
مدير شعبه اول حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى حصر وراثت
محمد قربانى ولوجايى ف محمدرضا به شــرح درخواســتى كه به شــماره 970269 اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان نازبانو كريمى ولوجايى ف سلمان ش 
ش 606 صادره ســار در تاريخ 97/4/17 شهرســتان مياندورود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصــر اســت به : 1-صادقعلــى ش ش 1020   2-محمد  ش ش 1185   3-كافيــه ش ش 1249   4-فرخنده 
ش ش 48   5-فغانعلــى ش ش 18   6-صديقــه ش ش 25   7-حســين رضا ش ش 9 همگى قربانى ولوجايى ف 
محمدرضا–فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى 
مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف97/89
مدير شعبه دوم حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به روزبه اشكان
خواهان نيمتاج پزشــكپور دادخواســتى به طرفيت خوانده روزبه اشكان به خواســته اعسار از محكوم مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9609982074100007 شــعبه 11 شــوراى حل اختالف سارى ثبت و وقت 
رسيدگى97/7/28 ساعت 9 تعيين گرديد . حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى 
مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.درضمن جهت 

استماع گواهى گواهان در جلسه حضور يابيد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 11 شوراى حل اختالف سارى-منيژه طيبى

آگهى حصر وراثت
آقــاى فردين نوروزى ف منوچهر به شــرح درخواســتى كه به شــماره 1/252/97 اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان منوچهر نوروزى ف محمدجان ش ش 
567 صادره قائم شهر در تاريخ 97/5/28 در شهرستان سيمرغ  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به :1-رامتين ش ش 29   2-رامين ش ش 67   3-عبدالمحمد ش ش 11   4-فردين ش ش 128   
5-مرضيه ش ش 1369   6-فاطمه ش ش 22   7-اكرم ش ش 132 همگى نوروزى –فرزندان متوفى8-پروانه 
خادميان ش ش 17 همسر متوفى  والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت 
آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف97/66
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف سيمرغ

آگهى حصر وراثت
آقاى على آقابراريان ف محمد به شرح درخواستى كه به شماره 1/239/97 اين شعبه ثبت گرديده درخواست 
صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان محمد آقابراريــان ف على ماندگار ش ش 1288 
صادره جويبار در تاريخ 97/2/31 در شهرستان سيمرغ  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به :1-على ش ش 1386   2-محمدحسين ش ش 160   3-عباس ش ش 3   4-حسن ش ش 32   5-تقى 
ش ش 11   6-ليــال ش ش يــك 7-معصومه ش ش يك همگــى آقابراريان –فرزنــدان متوفى8-رقيه قلى نژاد 
بهنميرى ش ش 1507 همسر متوفى  والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك 
نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك 

ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف97/65
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف سيمرغ

آگهى ابالغ نظريه كارشناسى به محكوم عليه مجهول المكان فخرى مشكورى 
در پرونده كالسه 970346 اجرايى و به موجب دانامه 96000688 -96/10/30 شعبه دوم دادگاه حقوقى 
رامسر حكم به فروش امول مرحوم حسين مشكورى صادر گرديده و در مرحله اجرا جهت ارزيابى ملك قرار ارجاع 
امر بر كارشناســى صادر شــده است و كارشناس منتخب دادگاه قيمت امالك(7 قطعه زمين) را ارزيابى نموده و بنا 
به اظهار وكيل محكوم له احدى از محكوم عليها به نام فخرى مشــكورى مجهول المكان مى باشــد على هذا در اجراى 
ماده 73 ق آ د م و ماده 75 قانون اجراى احكام مدنى به محكوم عليه مجهول المكان خانم فخرى مشكورى از طريق 
يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار ابالغ مى گردد ظرف سه روز پس از رويت جهت مالحظه نظريه كارشناسى در اين 
اجرا حاضر و نسبت به وصول رونوشت نظريه كارشناسى اقدام واالّ پس از سپرى شدن مهلت قانونى وفق مقررات 

نسبت به ادامه عمليات اجرايى اقدام مى گردد.م/الف
دانشور-مدير اجراى احكام مدنى متمركز رامسر

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى رضا رضائى به شــماره شناســنامه 0430217201 به شرح دادخواست به كالسه 78/97 از اين شورا 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان نصراله رضائى  بشناســنامه 3 در تاريخ 
97/4/18 در اقامتــگاه دائمــي خود بدرود زندگــي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مجيد 
رضائــى فرزنــد نصراله بــه ش ش 188 صادره از دماوند پســر متوفى 2- رضا رضايى فرزنــد نصراله به ش ش 
0430217201 صــادره از دماونــد پســر متوفى 3- مصطفــى رضايى فرزند نصراله بــه ش ش 3187 صادره از 
دماوند پســر متوفى 4- مرتضى رضائى فرزند نصراله به ش ش 5471 صادره از دماوند پســر متوفى 5- كبرى 
رضايــى فرزنــد نصراله بــه ش ش 1988 صادره از دماونــد دختر متوفى 6- هانيه رضايــى فرزند نصراله به ش 
ش 0430109342 صــادره از دماونــد دختر متوفى 7- منظر رنجبر فرزند مرادعلى به ش ش 3 صادره از دماوند 
همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت يكمرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5528
رئيس شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت ناهيد جهانبازى جهان آباد فرزند هوشــنگ به شرح دادخواست تقديمى ثبت 
شــده به كالســه 9709987430300332 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان كبرى نيك اقبال در اقامتگاه دائمى خود مــورخ 1396/10/11 بدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- نرگس جهانبازى جهان آباد فرزند هوشنگ به ش ش 630 فرزند 2- نازنين 
جهانبازى جهان آباد فرزند هوشنگ به ش ش 422032878 فرزند 3- ناهيد جهانبازى جهان آباد فرزند هوشنگ 
بــه ش ش 4231989583 فرزند 4- هوشــنگ جهانبــازى جهان  آباد فرزند اهللا قلى به ش ش 1135 همســر ، 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد و 
يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه  تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف شهر ياسوج

آگهى فقدان سند مالكيت 
بدينوسيله خانم مرواريد بلوچى فرزند دلمراد وكيل آقاى يوسف صادقى فرزند پير محمد بموجب وكالتنامه 
شــماره 10212 مورخ 92/01/20 دفترخانه اســناد رسمى 64- نيكشهر كه به استناد دو برگ استشهاد محلى و 
امضاء شهود و به گواهى دفترخانه اسناد رسمى 17 نيكشهر رسيده مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ يك باب 
منزل بمساحت 378/81 مترمربع پالك 221 فرعى از 98- اصلى واقع  در روستاى كيشك جزء قطعه دو بخش 15 
بلوچســتان مورد ثبت 2537 صفحه 271 دفتر جلد 22 بشــماره مسلسل چاپى (406766 سرى الف 91) كه بنام 
آقاى يوسف صادقى فرزند پير محمد صادر و تسليم گرديده بعلت اسباب كشى مفقود شده و تقاضاى صدور سند 
مالكيت المثنى پالك مذكور از اين اداره نموده است لهذا مراتب در اجراى تبصره يك اصالحى ماده 120 آئيننامه 
اجرائى قانون ثبت در يك نوبت آگى مى شود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مزبور و يا وجود سند 
مالكيت مذكور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهى طى مدت 10 روز اعتراض كتبى خود را بانضمام اصل سند 
مالكيت و يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايد تا مورد رسيدگى قرار گيرد در غير اينصورت پس 
از انقضاء مدت قانونى مذكور و عدم وصول اعتراض و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه 

نشود نسبت به صدور سند المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/104
رئيس ثبت اسناد و امالك نيكشهر

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى غالم رسول هوتى داراى شناسنامه 3650861011 به شرح دادخواست به كالسه 100/97 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سعيد هوتى بشناسنامه 6450565853 در 
تاريخ 97/5/31 در آخرين اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- غالم رســول هوتى فرزند نواب ش ملى 3650861011 پدر متوفى 2- مهربى بى بلوچ فرزند يوسف ش ملى 
3651943348 مادر متوفى 3- رخسانه شكل زهى فرزند انور ش ملى 7200008036 همسر متوفى ، اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى نمايد تا 
هركسى اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر اگهى ظرف يك ماه به اين شورا تقديم 

نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. 
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آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت زهرا عودى جعفرى فرزند محمد ابراهيم داراى شناسنامه شماره 1181 صادره 
از زابل به شــرح دادخواســت تقديمى ثبت شده به كالســه 970258 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان صغرى آب ده گل فرزند على اكبر به شناسنامه 777 صادره زابل در تاريخ 
96/12/27 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضيه 
با مشــخصات فوق الذكــر فرزند متوفيه 2- محمد عودى جعفــرى فرزند محمد ابراهيم بــه ش ش 1180 صادره 
زابل فرزند متوفيه 3- مهدى عودى جعفرى فرزند محمد ابراهيم به ش ش 6727 صادره زاهدان فرزند متوفيه 
4- فاطمــه عــودى جعفرى فرزند محمد ابراهيم به ش ش 578 صادره زابل فرزند متوفيه 5- كبرى عودى جعفرى 
فرزنــد محمــد ابراهيم به ش ش 972 صادره زابل فرزند متوفيــه 6- طاهره عودى جعفرى فرزند محمد ابراهيم 
بــه ش ش 1182 صــادره زابل فرزند متوفيه 7- معصومه عودى جعفرى فرزند محمد ابراهيم به ش ش 21554 
صــادره زاهدان فرزند متوفيه 8- ام البنين عودى جعفرى فرزند محمد ابراهيم به ش ش 6726 صادره زاهدان 
فرزنــد متوفيــه 9- مريم عودى جعفرى فرزند ابراهيم به ش ش 1516 صــادره زاهدان فرزند متوفيه ، اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت 
نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/1443
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ویژه گروه فرادید   آمریکا که با پایان کمک ها به گ�زارش 
آنروا طرح حذف حق بازگشت را در پیش گرفته با 
طرح کنفدراسیون اردن - فلسطین یا همان الحاق 
بخشی از کرانه باختری به اردن حذف فلسطین از 

نقشه جهان را در سر دارد. 
این روزها آمریکا تمام برنامه های خود را معطوف 
به فلسطین ساخته و هر روز طرحی جدید علیه آن 
اجرا می کند. هنوز چند روز از اعالم قطع کمک های 
آمریکا به آنروا یا همان آژانس امدادرسان به آوارگان 
فلس��طینی نگذش��ته که اکنون طرح کنفدراسیون 
اردن - فلسطین مطرح می شود که به نوعی نابودی 
فلسطین و حذف آن از نقشه جهان است در حالی 
صهیونیست ها به راحتی قدس و بخش های بسیاری 
از کرانه باختری را اشغال می کنند. نکته قابل توجه 
خیانت دوباره تش��کیالت خودگردان به فلس��طین 

است چنانکه رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین 
اعالم کرد با پیش��نهاد رئیس جمه��ور آمریکا برای 
تشکیل کنفدراسیون اردن فلسطین موافقت کرده 

اما یک شرط گذاشته است.
 »محمود عباس« رئیس تشکیالت خودگردان 
فلسطین اعالم کرد »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا پیش��نهاد ایجاد )حکومت( کنفدراس��یون 
اردن - فلسطین را داده و وی به شرط اینکه رژیم 
صهیونیستی بخشی از آن باشد، با پیشنهاد مذکور 
موافق��ت کرده اس��ت. عباس طی دی��داری که با 
فعاالن اسرائیلی وابسته به موسسه »صلح اکنون« 
داشت، گفت: علی رغم ش��رایط سخت کنونی من 
همچنان به صلح براس��اس قطعنامه های مش��روع 
بین المللی و اصل راه حل دو دولتی معتقد هستم.

این اظهارات عباس در حالی بیان می ش��ود که 
براس��اس برخی گزارش ها، آمریکا قصد دارد در ماه 

جاری »سپتامبر« طرح موسوم به »معامله قرن« ویژه 
صلح را ارائه دهد؛ موضوعی که تشکیالت خودگردان 
می گوید با آن مخالف است. در این طرح و مذاکرات 
بعدی، مسئله آوارگان با »وطن جایگزین« در خارج 
از فلس��طین اشغالی حل و »حق بازگشت« آوارگان 

فلسطینی به کشورشان برای همیشه لغو می شود.
حذف ملت فلسطین در حالی صورت می گیرد 
که در راستای اهداف توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی 
وزیر جنگ این رژیم از تالش برای جذب س��ه و نیم 
میلیون مهاجر در دهه آینده خبر داد. لیبرمن تخمین 

زده اس��ت که در ده س��ال آینده ساالنه حدود 3۶5 
میلیون دالر برای تسهیل در امر مهاجرت جمعی به 

فلسطین اشغالی هزینه خواهد شد.
در ای��ن میان ام��ان با طرح پیش��نهادی آمریکا 
به تش��کیالت خودگ��ردان فلس��طین ب��رای ایجاد 
کنفدراس��یون میان اراضی اشغالی فلسطین و اردن، 
مخالفت کرد. »جمانه غنیمات« وزیر مش��اور دولت 
اردن در امور اطالع رس��انی اعالم ک��رد که ایده ایجاد 
کنفدراسیون میان اردن و کرانه باختری غیرقابل قبول 
و غیرقابل بحث است. وی خاطرنشان کرد که تشکیل 

کشور مستقل فلسطین در اراضی اشغالی سال 1۹۶۷ 
حق ملت فلس��طین است. از س��وی دیگر هند الفایز 
نماینده سابق پارلمان اردن با محکوم کردن تصمیم 
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین برای موافقت با 
تشکیل کنفدراسیونی میان اردن و فلسطین به شرط 
عضویت رژیم صهیونیستی در آن تاکید کرد: محمود 
عباس وفاداری خود را به رژیم صهیونیستی ثابت کرد. 
محم��ود عباس را به عنوان "رئیس تش��کیالت 
هماهنگ��ی امنیت��ی" معرف��ی و تاکید ک��رد: "این 
گستاخی محمود عباس است که به رژیم صهیونیستی 
می گوید در اردن س��همی دارد و به این رژیم کمک 
می کند تا رؤیای خود را برای تس��لط بر وطن عربی 
محقق کند". جنبش حماس سخنان محمود عباس 
رئیس تش��کیالت خودگردان فلس��طین را درباره 
موافقت با ایده تشکیل کنفدراسیون با اردن و رژیم 

صهیونیستی را رد کرد. 

آمریکا با طرح کنفدراسیون اردن توطئه ای دیگر علیه فلسطینی ها را اجرا می کند

حذف فلسطین از نقشه جهان


