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در ارتباط با حادثه 11سپتامبر سال 2001چیزی 
که بر همگان روشن است، تهاجمی شدن سیاست 
خارجی آمریکا و لشکرکشی این کشور به خاورمیانه 
اســت؛ راه جدیــدی که واشــنگتن آن را به طرز 
وحشیانه ای آغاز کرده و پی گرفته است. آمریکا پس 
از این واقعه، به نام »جنگ جهانی علیه تروریسم«، 
افغانســتان را به ورطه نابودی کشاند و بهانه اش را 
نیز به دام انداختن »بــن الدن« و نابودی القاعده 
اعالم کرده بود. البته کار به همین جا ختم نشــد و 
عراق طعمه بعدی بود و برای سال ها تحت  اشغال 

آنها درآمد. 
در 17 ســال گذشــته در حالی که ماشــین 
جنگی آمریکا سرگرم تخریب و نابودسازی منطقه 
بود، دســتگاه تبلیغاتی این کشور و متحدانش نیز 
مرتبا اعالم می کردند هدف از این حمالت، نابودی 
گروه های تروریســتی و امن تر کردن جهان برای 
زندگی بهتر است. اما این هدف هیچگاه محقق نشد؛ 
افغانستان پس از گذشت 17 سال، هنوز روی آرامش 
به خود ندید و شــرایط امنیتی و معیشتی مردم به 
بدترین وضعیت رسیده است. کشور عراق هم هنوز 
رنج های سال های  اشغال را تحمل می کند. عالوه بر 
آن، لشکرکشــی آمریکا به منطقه باعث شد آفت 
تروریسم مثل قارچ در همه جای منطقه سبزشود 
به جان مردم بی گناه بیفتد و صحنه هایی از جنایت 
بیافریند که در تارخ کم سابقه و یا حتی بی سابقه 

بوده است.
این تحوالت به خوبی نشان می دهد که ماجرای 
11سپتامبر یک نقطه عطف در تحوالت منطقه و 
جهان بوده است. به همین خاطر، در رابطه با علت 
وقوع آن، باید هوشیار بود نباید به ادعاهای رسمی 
دولت وقت آمریکا اعتماد داشت. دولت آمریکا پس 
از این حادثه اعالم کرده بود، 19 هواپیماربا وابسته 
بــه القاعده هواپیماهای آمریکایــی را ربوده  و این 

جنایت را مرتکب شده اند. 
این ادعا از همان ابتدا و پس از تحقیقات مستقل 
اولیه، مورد تردید قرار گرفت. بررســی های فراوان 
بعدی کارشناســان حوزه هــای مختلف، ادعاهای 
مقامات آمریکا را با تردید های بیشتری روبرو کرد.

اکنون و پس از گذشــت 17 سال هرچند که 
جواب قطعی درباره عامالن این حادثه مشــخص 
نگردیده اما شواهد موجود آنچه که تروریستی بودن 
این حادثه بیان می شود را بسیار تضعیف می کند. 

از جمله مهم ترین یافته های علمی درباره حوادث 
11 ســپتامبر را می توان کشف یک ماده منفجره 
قوی موســوم به »نانوترمیــت« در خاکروبه های 
برج های دوقلو دانســت که البتــه هزینه آن برای 
کاشف، از دست رفتن شغلش در دانشگاه بیرمنگام 
بود. پروفســور »اســتیون جونز« فردی بود که به 
خاطر تحقیقات گســترده خود درباره این موضوع 
از دانشــگاه اخراج و از تحصیل منع شد. »استیون 
جونز«، اســتاد فیزیک هسته ای دانشگاه بیرمنگام 
چهــار نمونه متفاوت از خاکروبه برج های دو قلو و 
ساختمان شماره هفت تجارت جهانی که هر سه در 
روز 11 سپتامبر فروریختند به دست آورد. شواهدی 
که آقای جونز مطرح کرد باعث شــد از تدریس در 
دانشگاه بیرمنگام منع شود. وی بر اساس آزمایش 
نمونه های خاکروبه به این نتیجه رسید که از نوعی 
ماده منفجره قوی موســوم به »نانو ترمیت« برای 
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دوقلو استفاده شده است. به گزارش  تخریب برج های 
فارس، آقای »جونز« و بســیاری از همکاران وی 
که در حال تحقیق بر روی دالیل ریزش برج های 
دوقلو هســتند، معتقدند حرارت ناشی از سوخت 
هواپیمــا، چنان که در روایت های رســمی آمریکا 
آمده، به هیــچ عنوان برای ایجاد انرژی الزم برای 
فروریختن این ساختمان ها کافی نبوده اند. »انفجار 
مهندسی شده« ـ یعنی انفجار با کارگذاشتن ماده 
منفجره سوپرترمیت در ســاختمان های فوالدی 
تجارت جهانی، تنها دلیلی اســت که به زعم آنها 

می تواند ریزش این ساختمان ها را توجیه کند.
یک نظامی آمریکایی به نام »استفن لندمن«، 
که فارغ التحصیل دانشگاه پنسیلوانیاست و اکنون در 
رسانه های مختلف، به ارائه نظرات خود می پردازد، 

مقاله ای را به همین مناســبت برای کیهان نوشته 
است. این مقاله را با هم می خوانیم. 

»آمریکا از آغاز پیدایش تاکنون همواره استفاده 
از »دروغ های بزرگ« را در دستور کار خود قرار داده 
اســت و به واسطه آن سیاست های پلید خود را به 
پیش برده است. آمادگی افکار عمومی در دنیا و حتی 
مردم آمریکا به واســطه همین »دروغ های بزرگ« 
شــکل می گیرد. در سال 1917 »وودرو ویلسون« 
احساسات مردم آمریکا را تحت تاثیر قرار داد، وی 
این کار را به واســطه بیان دروغ های بزرگ انجام 
داده اســت. مردم آمریکا به واسطه همین دروغ ها 
به گروهی تبدیل شدند که از آلمان ها متنفر بودند. 
ویلسون توانســت به واسطه همین دروغ ها همان 
جنگی را که می خواست، به راه بیاندازد. سیاست های 
آمریکا در طول تاریخ بدون تغییر مانده و چارچوب 
ثابتی دارد. دروغ های آمریــکا برای مهار جهان و 
پیشبرد سیاست های پلید خود همچنان حتی پس 

از سال ها در 11 سپتامبر خود را نمایان کرد. 
حادثه یازده سپتامبر بنابراین به عقیده من، مادر 
همه دروغ های بزرگ اســت. دروغی که به واسطه 
آن دوره جدیدی از اشــغالگری و سلطه جویی آغاز 
شد و سال های طوالنی به طول انجامید. پس از آن 
اتفاق، آنها کشورها را یکی پس از دیگری مورد هدف 
قرار دادند. نابودی، استعمار و استثمار آنها بازتاب 
درستی از سیاســت خارجی رسمی آمریکا بود. از 

ســوی دیگر، جنگ های داخلی مسلمانان، رنگین 
پوســت ها و قشر کارگر در داخل آمریکا به صورت 

جدی شکل گرفته است. 
نویسنده نامدار آمریکایی »دیوید ری گریفین« 
به طور خســتگی ناپذیری در رابطه با 11 سپتامبر 
تحقیق کرده است. او تحقیقات خود را در قالب 10 
کتاب و دیگر مقاالت متعدد به چاپ رسانید. گریفین 
حقایقی را بر مال کرد که نادیده گرفتن آنها ممکن 

نیست.
 وی در یکــی از کتاب های خــود با نام،»11 
ســپتامبر، افسانه و واقعیت« نوشــته : با توجه به 
بســیاری از دالیل، حادثه 11سپتامبر که تا کنون 
با اســتفاده ابزاری از احساســات مردم، یک اتفاق 
تروریســتی محسوب می شود، یک افسانه ای است 

که با واقعیت سازگاری ندارد. 
»گریفین« همچنین در سپتامبر 2008 مطلبی 
را به رشته تحریر درمی آورد که طی آن 21 سؤال 
در رابطه با حادثه 11ســپتامبر مطرح می کند و از 
مقامات رسمی درخواست می کند که به آن پاسخ 
دهند. برخی از این ســؤاالت که تاکنون نیز پاسخ 

قانع کننده ای به آنها داده نشده عبارتند از:
*اف.بی.ای اعتراف کرد که هیچ گونه سندی دال 
بر ارتباط حادثه 11 سپتامبر به بن الدن وجود ندارد.
*در گزارش آمده که تروریست، یک مسلمان 
رادیکال و بسیار مذهبی بوده، پس چطور در حالت 

مســتی به ســر می برده و از کلوب شبانه بیرون 
آمده است.

*تکنولوژی سال 2001 ارتباط تلفنی به واسطه 
موبایل در فاصله 30 هزار فوتی را ناممکن می سازد.

*پاسپورت هایی که از تروریست ها پیدا شده، 
جعلی بوده است. 

*در همان زمان »جرج دبلیو بوش« رئیس جمهور 
وقت آمریکا، در »ساراسوتا« در سفری به سر می برده 
و پس از اعالم این حادثه، هیچ وضعیت فوق العاده 
و دســتورالعمل خاصی برای محافظت از جان وی 

ابالغ نشد.
»گریفیــن« در انتهای گــزارش خود نتیجه 
می گیرد که از نظر منطقی و با در نظر گرفتن همه 
استدالل ها، افسانه 11 سپتامبر که آن را مسئوالن 

رسمی مطرح کرده اند، افسانه ای بیش نیست.
»گریفین« در ژوئن ســال 2010 طی مقاله ای 
دیگر، می نویســد: »آیا حادثه 11 سپتامبر، حمله 
آمریــکا به افغانســتان را توجیه می کند؟« وی در 
آن مقاله می نویســد که هیچ ارتباطی بین حوادث 

تروریســتی مذکور و افغانســتان وجــود ندارد و 
حمله آمریکا به کشــوری که هیچ تهدیدی برای 
آن محســوب نمی شــد، از لحاظ قانونی بی پایه و 

اساس است.
از نظر گریفین، آمریکا دو ماه پیش از حادثه 11 
سپتامبر تصمیم حمله به افغانستان را گرفته بود، 
در حالــی که از لحاظ اخالقی، هیچ توجیهی برای 
جنگ وجود نداشــت. او همچنین معتقد است که 
دالیل حمله واشنگتن به افغانستان، با دروغ هایی 
هم که تاکنون گفته شــد مغایر اســت و حمله به 
افغانســتان هیچ گاه منجر به دستگیری و یا کشته 
شدن »بن الدن« نشده و حتی القاعده نیز تضعیف 

نگردیده است. 
بنابرایــن، باید قبول کرد که آنچــه رخ داده، 
تنها ابزاری برای پیشبرد سیاست های آمریکا بوده 
است. این نقشه ای بوده تا سرزمین های استراتژیک 
به کنترل و تسلط آمریکا درآیند. افغانستان از نگاه 
آمریکا، اهمیت فــراوان ژئوپلیتیکی دارد. یکی از 
تامین کنندگان اصلی مواد مخدر است. آمریکا در 
نقاطی از افغانستان که دسترسی بسیار خوبی دارد 
و از لحاظ استراتژیک پر اهمیت است، پایگاه های 
هوایی ایجاد کرده اســت. ســازمان سیا به واسطه 
مواد مخدر، به پول های کالن و غیرقانونی رسیده و 
وال استریت از تجارت غیر قانونی مواد مخدر سود 

کالنی به جیب زده است. 

 »جان پیلگر« در کتاب جنجالی خود، به این 
مسئله  اشاره کرده و این مطالب، بازتاب های بسیاری 
در سطح جامعه آمریکا داشته است. وی بر اساس 
گزارش های میدانی، اعالم کرده که حضور آمریکا در 
افغانستان، وضعیت مرگباری را رقم زده است. مرگ، 
نابودی و خشونت های روزانه همچنان ادامه دارد و 
انسان ها در افغانستان بسیار وضعیت اسف باری را 

تجربه می کنند. 
»جان پیلگــر« در این کتاب که »آزادی دفعه 
بعــدی، فعال امپراتوری را حفــظ کنیم« نام دارد، 
اعالم کرده که نقش مخرب واشنگتن در افغانستان 
صلح، ثبات و آزادی را به رویایی دوردســت برای 

مردم افغانستان تبدیل کرده است.
در انتهــا و در مقام نتیجه گیری از آنچه که در 
این مقاله گفته شده، باید گفت که آمریکا از زمان 
شــکل گیری اش تاکنون، جنایــات مختلفی را در 
نقاط متفاوتی از جهان مرتکب شده است؛ از ژاپن 
گرفته تا ایران، افغانستان و آمریکای التین و حتی 
به ملت خود هم بر اســاس گزارش های تاریخی و 
در نمونه های مختلف رحم نکرده است. اما در این 
میان، چیزی که از اهمیت باالیی برخوردار اســت، 
تالش آمریکا برای بهانه جویی و توجیه سلطه گری 
خود بر سایر کشورهاست. آمریکا به عنوان کشوری 
که روتوشی از دموکراسی دارد، باید در تصمیمات 
بحث برانگیزی همچون لشکر کشی به افغانستان، 
افکار عمومی کشور را با خود همراه کند. آنچه که 
امروز به عنوان یک فرضیه قوی مطرح می شــود و 
به واقعیت بسیار نزدیک به نظر می رسد، آن است 

که واشنگتن برای متقاعد کردن مردم خود به اشغال 
و بهره مندی از موقعیت اســتراتژیک افغانستان، با 
ترتیب دادن یک حمله نمایشی و تحریک عواطف 
و احساست عمومی، نه تنها در حمله به افغانستان 
با مخالفتی مواجه نشــده، بلکه بعضا با اقبال مردم 
برای تنبیه القاعده نیز روبرو شــده است. دسیسه 
شیطانی آمریکا در دوره های مختلف اما برای جهان 
بسیار پرهزینه بوده است؛ امروز مردم افغانستان به 
واسطه سال ها اشغال آمریکا از سخت ترین شرایط 

زندگی رنج می برند. 
 رسانه های افغانستان اوضاع کنونی کشورشان را 
این طور بیان می کنند: سال ها از حضور ده ها هزار 
نیروي خارجي در افغانســتان مي گذرد، اما اوضاع 
کشور نه تنها خوب نشده، بلکه روز به روز بدترهم 
مي شود. »وضعیت افغانستان وخیم و در حال بدتر 
شدن است«، از سلسله عباراتی است که هر ازگاهي، 
از سوي مقام هاي آمریکا و ناتو هم مطرح مي گردد. 
هــزاران نیروي نظامي از 40 کشــور جهان براي 
آنچه که تامین امنیت و ثبات و مبارزه با تروریسم 
خوانده مي شد، وارد افغانستان شده اند، اما اکنون 
بعد از ســال ها، بنا بر اظهارات خودشان، نه تنها به 
این اهداف نرسیده اند، بلکه وضعیت، برخالف توقع 
آنان پیش رفته، با آنکه هم اکنون حدود 100هزار 
نیروي نظامي خارجي در افغانستان حضور دارند. 

اکنون شــرایط در افغانستان به گونه ای است 
کــه خود مقامــات آمریکایی، شورشــیان را قوي 
مي خوانند و مي گویند که تاکتیک و شیوه حمالت 

آنان پیچیده تر از قبل شده است. 

»استفنلندمن«کارشناسو
نظامیآمریکایی:»آمریکااز
آغازپیدایشتاکنونهمواره

استفادهاز»دروغهایبزرگ«را
دردستورکارقراردادهو

بهواسطهآن،سیاستهایپلید
خودراپیشبردهاست«.
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وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عباس حزبا فرزند عوید به شــماره شناســنامه 
11370 صادره از اهواز به شــماره ملی 1750596938 در یک باب ســاختمان به مســاحت 
337/13 متر مربع در قســمتی از پالک 1/2 باقیمانده بخش 4 اهواز خریداری 
شده سهمی آقای علی خسروی )مالک رسمی( که مع الواسطه و طی ارائه قولنامه 
عادی به متقاضی فوق واگذار شده، محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 97/6/6                تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 97/6/22

»آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی«

اکبر افشین
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

5/1259م/الف

محمدرضا امینی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  139760326006000637-1397/5/11هیئــت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم مهرانور بهادری فرزند محمدحسین 
به شــماره شناســنامه 21122 صادره از مالیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 66/80 متر 
مربع قســمتی از پالک 66 فرعی از 2044 اصلی اراضی پارک واقع در بخش یک مالیر مالک 
رســمی برابر اجاره نامه شــماره 44612427797461001 اداره اوقاف و امور خیریه مالیر محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. نوبت اول 97/6/7                                               نوبت دوم 97/6/22

بهنام قادریانم الف 457
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه ۳ اهواز

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 139760317180000939 هیئت اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اداره سه 
اهواز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای دعیر منصوری فرزند یســر به شــماره شناسنامه 
159 صادره از اهواز در یک باب ســاختمان به مســاحت 156/92 متر مربع پالک فرعی از 1559 
باقیمانده واقع در کوی علوی خیابان بهداشــت بین ســروش و فراهانی خریداری از مالک رسمی 
آقای موسی مهام مالک ســهام 10234 محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/6/7                                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/6/22

5/1327 م/ الف

برابر رأی شماره 139760317180000937 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اداره 
ســه اهواز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سکینه منصوری فرزند منصور بشماره 
شناسنامه 1871 صادره از شوش در یک باب ساختمان به مساحت 170/60 متر مربع پالک 
فرعی از 1559 باقیمانده واقع در کوی علوی خیابان نور اسالم پالک 208 خریداری از مالک 
رسمی آقای رضا پروین مالک ســهام 9434 محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/6/7                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/6/22
بهنام قادریان
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه ۳ اهواز

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی

1329 /5/ش م/الف

شناســنامه و کارت پالک تراکتور 285 دو دیفرانسیل کشاورزی 
 LFW10885Y و شماره موتور M1316A2 به شماره ســری
شماره شاسی  N3HKA2CE2TAM12101 مدل 1391 و 
شماره پالک 84-883 ک 11 به نام اسحق امیدیان فرزند حسین 

به شماره شناسنامه 168 مفقود و از درجه اعتبار ساقط گردید.

آگهی فقدان

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان آوج  
قدیم آبادی

احتراما ســند مالکیت به شماره مسلســل 090969 - الف/91 نسبت به ششدانگ 
یک بــاب خانه تحت پــالک 816 فرعی از پالک 113 اصلی موســوم به چنگوره 
واقــع در بخــش ده  قزوین ذیــل 6915 صفحه 116 دفتر امــالک جلد 49 به نام 
آقای ســهراب حسینی فرزند سیداکبر دارای شــماره شناسنامه 3414 ثبت و صادر 
گردید ســپس نامبرده با ارایه دو برگ استشهادیه تنظیمی دفترخانه 103 تاکستان 
و برابر درخواســت شــماره 1397/1073 - 97/5/30 اظهار نموده که سند مالکیت 
فوق االشــاره مفقود گردیده و درخواست صدور سند المثنی شده است که مراتب در 
اجــرای تبصره یک الحاقی به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مصوب 53/11/20 در 
یک نوبت آگهی می گردد تا هرکسی نسبت به ملک مورد آگهی ادعایی دارد از تاریخ 
انتشــار به مدت 10 روز ضمن ارائه مســتندات خود مراتب اعتراض را کتبا به اداره 
ثبت اســناد و امالک آوج ارائه چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض واصل نگردد سند 

المثنی صادر و تسلیم خواهد شد.

آگهی ابالغ
بدینوسیله به آقای عباس غیائی خوی که فعال مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد 
که آقای ســیف اله شیرخانی دادخواستی به خواسته تنظیم سند به طرفیت شما تقدیم 
که به کالســه ــــــــ /ح114 ثبت و برای روز دوشنبه 97/7/30 ساعت 10 صبح 
وقت رســیدگی تعیین گردیده، لذا مراتب جهــت تقاضای خواهان در اجرای مقررات 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشــار محلی همدان درج می گردد خوانده می تواند ظرف یک ماه 
از تاریخ انتشــار آگهی جهت دریافت نســخه ثانی دادخواست و ضمائم به حوزه 114 
واقع در همدان میدان بیمه کوچه مشــکی مراجعه و در روز و ســاعت مقرره فوق در 
جلســه رسیدگی حاضر و هرگونه دفاعی دارد به عمل آورد واال شورا غیابا رسیدگی و 
تصمیم مقتضی صادر خواهد نمود و چنانچه منبعد آگهی الزم شود یک نوبت و مدت 

آن ده روز خواهد بود.
رئیس دبیرخانه حوزه ۱۱۴ 
شوراهای حل اختالف شهرستان همدان

970443
97

آگهی فقدان سند مالکیت
ابوالفضل قربانی محمدآبادی باســتناد 2 برگ استشــهاد محلی که به امضا شهود و به 
گواهی دفترخانه شــماره 6 دامغان رسیده مدعی می باشد که سند مالکیت یکدانگ و نیم 
مشاع از ششدانگ پالک 45 واقع در بخش دو دامغان ذیل ثبت 3658 جلد 22 صفحه 64 
بنام نامبرده صادر و تســلیم گردیده بموجب اسناد قطعی 103394 و 103393 و 103395 
دفتر سه دامغان مقدار 6550 و 5000 و 5000 سهم مشاع از 50000 سهم یکدانگ و نیم 
مشــاع از ششدانگ پالک فوق به اشخاص واگذار و مقدار 33450 سهم مشاع از دویست 
هزار سهم ششــدانگ در مالکیت مالک مستقر می باشــد، بعلت جابجایی مفقود و مالک 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب باستناد ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت آگهی می شــود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود اسناد مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را به ضمیمه اصل ســند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید تا 
مورد رسیدگی قرار گیرد و اال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و در صورت 
اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نســبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام 
خواهد شد.                                                    تاریخ انتشار: 22 شهریور 1397
ابراهیم غفاری
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان دامغان

آگهی افراز
آقایان- رضا ســاده- سیدمحمود معین الســاداتی- حسین رمضانی- 
ابوالقاســم آگلی- حامد نوروزی- حمیدرضا غینری- عبداله آقاباقری 
مرزیجرانی- خلیل بیک محمدی- غالمرضا نوروزی یساولی- حسن 
نجفی- حســین رمضانی- محمدحسن کاظمی مهرآبادی- حسن آقا 
صالحی- ایرج صالحی مرزیجرانی- حســن نجف آبادی- محمدعلی 
آقاباقری و خانمها- پروین قاســمی هزاوه- لیال آباقری مرزیجرانی- 
زهرا نــوروزی- ام البنیــن صالحــی مرزیجرانی- فاطمــه یزدانی 

عقیل آبادی- اکرم طیبی
نظر به اینکه آقای محمدســعید معین الســاداتی بــه وکالت از وراث 
آقایان اســداله حاجی علیخانی)محمودرضا- ابوالقاســم- ذبیح اله- 
زهرا- طاهره- حبیبه- فاطمه- خاتون- بتول شــهرت همگی حاجی 
علیخانــی( و وراث علی حاجی علیخانی)خدیجه- معصومه- مرضیه- 
عذرا- فاطمه- مســعوده- محمدجــواد- محمدرضا- محمدکاظم- 
شهرت همگی حاجی علیخانی و خانم کبری یحیایی( طی درخواست 
وارده به شــماره 6672 مورخه 97/3/21 مبنی بر افراز سهمی خود از 
پالک ثبت 2 و 3805/1 واقع در بخش یک اراک را نموده اند و شــما 
نیز طبق محتویات پرونده ثبتی مالک مشاعی می باشید و بنا به اظهار 
متقاضی مجهول المکان هســتید، بدینوســیله به شما ابالغ می شود 
تاریــخ معاینه محل روز 97/7/21 ســاعت 11 صبح تعیین گردیده، 
الزم اســت در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضر تا با حضور شما 
و متقاضی افراز طبق مقررات نسبت به افراز پالک فوق اقدام گردد.

عدم حضور شما مانع افراز نخواهد شد.
رئیس ثبت اراک- اسماعیلی

ســند کمپانی خودرو ســواری پژو 206 به شماره پالک 
669ص48-ایران34 به رنگ بــژ - متالیک مدل 1385 
و شــماره موتور 13385002288 و شــماره شاسی 
12801241 مفقــود شــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

اینجانب شــهره اخوی مالک خودرو دنا، مدل 1394 به رنگ سفید و شماره انتظامی 
656 ل 73 ایران 53 و شماره شاســی NAAW01HE1FE030466 و شماره 
موتور 147H0152136 به علت فقدان شناســنامه مالکیت و اسناد فروش تقاضای 
رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده ام لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی 
مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع 
در کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران - کرج - شــهرک پیکانشــهر - ســاختمان 
ســمند - طبقه یک مراجعه نماید. بدیهی اســت پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

حصر وراثت
غالم حســن بیات مانیزانی فرزند علی شیر به شــرح دادخواست به کالسه 970490 از این حوزه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان صفر بیات مانیزانی به شماره شناسنامه 1255 
در تاریخ 1397/4/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر است به 
1- غالم حسن بیات مانیزانی فرزند علی شیر به شماره شناسنامه 145 )برادر متوفی( و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه ۱۱۱ شورای حل اختالف مالیر- نجفی

آگهی احضار متهم 
بنا به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 1392 به آقای 
حســن صفائی فرزند شیرویه که مجهول المکان می باشــد ابالغ می شود به عنوان متهم به اتهام حمل کاالی 
قاچاق ممنوع ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در پرونده کالسه 950978 ب1 شعبه اول بازپرسی دادسرای 
بروجن حاضر شوید. عدم حضور جلب است این آگهی یک نوبت در روزنامه سراسری منتشر می شود. ضمنًا به 

استناد ماده 190 قانون آیین دادرسی در امور کیفری می توانید وکیل به همراه خود داشته باشید. 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان بروجن - رحمانی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سیدمحمد مضری فرزند سیدفاخر وفق ماده 344 
قانون آیین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان ابالغ می گردد نظر به شکایت آقای رسول حمیدی علیه 
شما مبنی بر سرقت گوشی که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9509983820300562 شعبه 
102 دادگاه کیفری دو شهرســتان بروجن )102 جزایی ســابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/08/01 
ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه به علت مجهول المکان بودن و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم قبل از حلول وقت رسیدگی جهت اعالم نشانی 
دقیق خود و درخواست نسخه ای از کیفرخواست به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی از سوی دادگاه می باشد. 
دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بروجن 
محمدقاسم غفاری زاده

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مجید یوسفیان بروجنی فرزند ناصر وفق ماده 344 
قانون آیین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان آقای مجید یوسفیان فرزند ناصر ابالغ می گردد نظر به 
شکایت خانم شکوفه کیوانی و غیره علیه شما مبنی بر ترک انفاق که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالســه 9509983820500131 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان بروجن )102 جزایی سابق( ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/08/01 ساعت 8:30 تعیین که حسب دستور دادگاه و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده قبل از حلول وقت به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ای از کیفرخواست را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضر گردد. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی از سوی دادگاه می باشد.
دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بروجن - جواد ضیائی 

مرجع رسیدگی: شعبه 1 هیئت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی ایذه
خواهان: فریبا امیری به نشانی: استان خوزستان - شهرستان اهواز - شهر اهواز - خیابان اصلی 
اقبال خیابان فرعی 9 پالک 3 طبقه 2 واحد 4 تلفن: 09166916049 - 09163030911 - تلفن
خوانده: مطب دکتر عباس فتاحی به نشــانی: استان خوزســتان - شهرستان ایذه - شهر ایذه 

- تلفن
خواسته: / حق بیمه

گردش کار: نماینده خواهان )مســعود امیری( اظهار داشته که خواهان از تاریخ 66/2/1 لغایت 
69/12/29 در مطب دکتر عباس فتاحی اشــتغال به کار داشــته که حق بیمه به صورت ناقص 

پرداخت شده که در این خصوص تقاضای رسیدگی داشته است.
»رای هیئت«

هیئت پس از بحث و تبادل نظر و مطالعه اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات خواهان و 
عدم احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و عدم تبعیت حقوقی و مزدی و عدم موضوع مواد 2 و 3 
ق ک و با عنایت به اینکه خواهان هیچگونه سند و مدرک مستند و مستدل مبنی بر ادعای خود 
به هیئت ارائه ننموده لذا هیئت مستند به ماده 87 آیین دادرسی کار ضمن رد دعوا پرونده امر از 

جریان رسیدگی خارج و مختومه اعالم می دارد.
رای فوق مستند به ماده 159 ق ک پس از ابالغ به طرفین ظرف مدت 15 روز قابل اعتراض و 
ارجاع به هیئت حل اختالف می باشــد و در صورت عدم اعتراض ازسوی هر یک و قطعی شدن 
رای، رای مزبور به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 
از تاریخ ابالغ رای برای افراد داخل کشــور ظرف مدت سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور 

ظرف مدت شش ماه قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

دادنامه شماره: 144    
تاریخ: 1397/05/09 
کالسه پرونده:97/114

سازمان کار و امور اجتماعی استان خوزستان
اداره کار و امور اجتماعی ایذه

دادنامه هیئت تشخیص

حصر وراثت
امیــد ولیئــی فرزند احمد دارای شــماره شناســنامه 3920155645 به شــرح دادخواســت به 
 کالســه 970569 از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شــادروان احمد ولیئی فرزند ابراهیم به شماره شناســنامه 2 در تاریخ 1397/05/30 در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر است به:
1- امید ولیئی فرزند احمد به شماره ملی 3920155645 )پسر متوفی( 

2- امیررضا ولیئی فرزند احمد به شماره ملی 3920886801 )پسر متوفی( 
3- مجید ولیئی فرزند احمد به شماره ملی 3920287517 )پسر متوفی( 

4- امیرحسین ولیئی فرزند احمد به شماره ملی 3934446991 )پسر متوفی( 
5- فاطمه ولیئی فرزند احمد به شماره ملی 3934555764 )دختر متوفی( 

6- لیال ولیئی فرزند احمد به شماره ملی 3932752058 )دختر متوفی(
7- معصومه رضامنش فراهانی فرزند علی به شماره ملی 0041802306 )همسر متوفی( و الغیر...

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه ۱۱۱ شورای حل اختالف مالیر- نجفی مالف497

آگهی حصر وراثت
آقای مجید شــهرت مهدی نژاد نام پدر عبدالحمید به شناسنامه 289 صادره از 
اهواز درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که 
پدرم مرحوم عبدالحمید شهرت مهدی نژادمفرد به شناسنامه 291 صادره اهواز 
در تاریخ 1397/4/17 در شهرستان اهواز اقامتگاه دائم خویش فوت ورثه اش 
عبارتند از: 1- متقاضی مجید مهدی نژاد فرزند عبدالحمید ش.ش 289 صادره 
از اهــواز 2- عبداالمیر مهدی نژادمفرد فرزنــد عبدالحمید ش.ش 268، 3- 
ناهید مهدی نژادمفرد فرزند عبدالحمید ش.ش 266 )هر سه فرزندان متوفی( 

و الغیر ورثه دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی 
ظــرف یک ماه به دادگاه تقدیــم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه به 
جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره ۳ اهواز

 دادنامه
مرجع رسیدگی کننده: شعبه 113 شورای حل اختالف بهار

خواهان: وحید علی پناهی فرزند گل محمد به آدرس: بهار- میدان- شهدا- جنب شهرداری- بیمه آسیا
خوانده:  حسن نوری فخر فرزند علی به آدرس: مجهول المکان

خواسته : مطالبه وجه
گردش کار- خواهان دادخواســتی به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع 
به این شــعبه و ثبت به کالســه فوق و جری تشــریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدی 
امضاءکنندگان زیر تشکیل شده و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رای می نماید.
»رای شورا«

در خصوص دادخواســت خواهان آقای وحید علی پناهی فرزند گل محمد بطرفیت خوانده آقای حسن نوری 
فخر فرزند علی دائر بر خواسته مطالبه مبلغ 6/500/000 ریال بابت یک فقره چک عهده بانک سپه طالئی 
به شماره 49/668428- س به تاریخ 90/7/17 با احتساب هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر در امر تادیه، 
با عنایت به رونوشت مصدق چک مرقوم و گواهی نامه عدم پرداختی صادره از سوی بانک محال علیه که در 
تصرف خواهان می باشد و با استناد به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری و اینکه صرف صدور یا ظهرنویسی 
چک ظهور و داللت بر اشــتغال ذمه صادرکننده دارد و طبق متن دادخواست تقدیمی خوانده میزان خواسته 
را به خواهان بدهکار می باشــد کــه خوانده دعوا علی رغم ابالغ قانونی و با اطــالع از دعوا در موعد مقرر 
رسیدگی در جلسه شورا حضور نیافته و الیحه ای ارائه ننموده علی هذا شورا ضمن احراز اشتغال ذمه خوانده، 
و اســتصحاب بقاء آن به علت عدم تقدیم هرگونه ادله به منظور اثبات برائت ذمه دعوی مطروحه را وارد و 
موجه تشــخیص و مستندا به مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب 79 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/500/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1/427/500 ریال هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه ناشی از تاخیر در امر تادیه به میزان مبلغ 
خواسته از تاریخ سررسید چک الی تاریخ وصول محکوم به بر مبنای آخرین شاخص اعالمی از سوی بانک 
مرکزی که در واحد اجرای احکام محاسبه و وصول خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی 
صادره غیابی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در این حوزه و متعاقب آن قابل تجدیدنظر 

خواهی ظرف 20 روز در محکمه عمومی حقوقی شهرستان بهار می باشد.

به تاریخ 97/1/21               
پرونده کالسه 113/442/96ح                  
دادنامه 54/97

517مالف
نادری
 قاضی حوزه ۱۱۳ شورای حل اختالف بهار

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم مریم خدایاری با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه 
32 همدان برابر وارده 97/18168- 97/6/19 مدعی اســت که یک جلد ســند 
مالکیت ششــدانگ پالک 9/10202 واقع در حومه یک کــه به نامش ذیل دفتر 
الکترونیکی 139620326001007400 ســابقه ثبت دارد برابر سند رهنی 7262- 
94/4/3 دفترخانه 74 همدان نزد بانک مســکن وثیقه قــرار دارد و  به علت 
ســهل انگاری مفقود گردیده. لذا به اســتناد تبصره الحاقی به ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت بدین وســیله آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله و یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت 10 روز به اداره 
ثبت اســناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و یا ســند معامله، 
اعتــراض خود را کتبا تســلیم نماید درصورت انقضاء مدت واخواهی و نرســیدن 
اعتــراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل ســند مالکیت ارائه نگردد ســند 

مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.

علی زیوری حبیبی- رئیس اداره ثبت اسناد 
و امالک منطقه ۱ شهرستان همدان

مالف2513

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: ۹۷۰۰۱۲۴
بدینوســیله به آقــای محمدرضا انصــاری نام پــدر: مجتبی تاریــخ تولد: 
1373/06/04 شــماره ملــی: 0520759346 شناســنامه 0520759346 به 
نشــانی: اراک خ آیت اله غفــاری کد پســتی 3814715339 بدهکار پرونده 
کالســه 9700124 ابالغ میشود که بانک ملت شــعبه آیت اهلل غفاری اراک 
به اســتناد به ســند رهنی شــماره 94/04/03- 18431 جهت وصول مبلغ 
503/569/272 ریــال تا تاریخ 97/02/24 به انضمــام مبلغ 308885 ریال 
خسارت دیرکرد روزانه تا یوم الوصول و حقوق دولتی متعلقه به صندوق دولت 
طبق مقررات علیه شــما مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده اجرائی به 
کالســه 9700124 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 97/4/26 
مامور محل اقامت شما به شرح متن سند، شناخته نگردیده،  لذا بنا به تقاضای 
بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز 
از تاریخ نشــر آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائــی جریان خواهد یافت و به جزء این آگهی 

و آگهی مزایده در صورت بازداشت اموال آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
رئیس اجرای اسناد رسمی اراک
 منصوری


