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عالج مشکالت کشور
 اقتصاد مقاومتى است

* عالج مشــکالت کشــور، 
اقتصــاد مقاومتى اســت. عالج 
مشکالت کشور را - چه مشکالت 
اقتصادى، چه مشکالت سیاسى 
- بیرون از این مرزها نمى شــود 
پیدا کرد. کار بکنند؛ هرکس هر 
تالشى بلد است، انجام بدهد؛ ما 
هم موافقیم، بارها هم گفته ایم، 
از همۀ کسانى که در بخش هاى 
مختلــف - خارجــى، داخلى - 
ابتکار دارنــد و حرکت دارند و 
تحّرک دارند، ما دفاع مى کنیم - 
دفاع صمیمانه و واقعى، نه دفاع 
صورى - اّما معتقدیم آن چیزى 
که عالج مشکالت کشور است، 
در درون کشــور است، در درون 
وجود من و شماست. ما هستیم 
کــه مى توانیــم اقــدام بکنیم؛ 
بلد باشــیم که چه کار بکنیم و 
بفهمیــم که راه درســت کدام 
اســت و با جرئــت و دلیرى آن 
کار را انجــام بدهیــم؛ آن وقت 
مشــکالت کشــور بالشک حل 
خواهد شــد. یــک گام بزرگ و 
بلنــد، همین اقتصــاد مقاومتى 

است.  
برای مقابله با تهدیدها

 باید تالش بى وقفه کرد 
* انســان به مجموعۀ اوضاع 
کــه نگاه مى کنــد، امیدهائى را 
مشــاهده مى کنــد. البته براى 
تحقــق این امیدهــا باید تالش 
کرد، باید کار شــبانه روزى کرد 
و باید بى وقفه ســعى و کوشش 
کرد. اصل قضیه این اســت که 
ملت ایران باید بتواند کارى بکند 
که خود را در مقابل تهدیدهاى 
دشمنان و دشمنى هاى آن ها، از 
آسیب پذیرى خارج کند. ما باید 
کارى کنیم که در مقابل تهدید 
نباشیم.  آســیب پذیر  دشمنان، 
آسیب پذیرى را به صفر برسانیم. 

هرجایى که ما به توانایى 
دست پیدا کنیم 

آنجا تحریم از بین مى رود
* ما براى مســائل اقتصادى 
کشــور همۀ تالشــمان بایستى 
متمرکز باشــد بر روى مســائل 
آن  پیشــرفتى،  آن  داخلــى؛ 
گشایشــى ارزش دارد که مّتکى 

باشــد به قدرت درونى یک ملّت. 
یک ملّت اگر به قــدرت خود، به 
توانایى هاى خود مّتکى بود، دیگر 
از اخم یک کشــور، از تحریم یک 
را  این  کشور متالطم نمى شــود؛ 

باید ما حل کنیم. 
* یک نکته اى را مدیر محترم 
]مپنا[ در صحبتشــان گفتند که 
مــورد تأیید من هم هســت و به 
این نکته هم بنده همیشــه توّجه 
کرده ام؛ ایشان گفتند که هر جایى 
که ما به توانایى دست پیدا کنیم، 
آنجا تحریم از بین مى رود؛ راست 
هم مى گویند. تحریم مال آنجایى 
است که دست شــما بسته است. 
در هر بخشــى که شما بتوانید از 
خودتان تحّرک و پیشــرفت نشان 
بدهیــد، طرف احســاس مى کند 

اقتصادمقاومتی؛بستریبرایاستفادهازهمهظرفیتها

اساســى ترین کارهــا در مقوله ى 
همین اقتصاد مقاومتى اســت که 
مطرح شده و دربارۀ آن بحث شده 
است و مورد تأیید و تصدیق همۀ 
اطراف مسائل کشــور قرار گرفته 

است. 
استفادۀ حداکثری از همۀ 

ظرفیت های دولتى و مردمى 
* اقتصاد مقاومتى معنایش این 
اســت که ما یک اقتصادى داشته 
باشــیم که هــم روند روبه رشــد 
اقتصادى در کشور محفوظ بماند، 
پیدا  کاهش  آسیب  پذیرى  اش  هم 
کند. یعنى وضع اقتصادى کشــور 
و نظــام اقتصادى جورى باشــد 
دشمنان  ترفندهاى  مقابل  در  که 
به شــکل هاى  و  که همیشــگى 
مختلف خواهد بود، کمتر آســیب 

که یک رونق ظاهرى به اقتصاد 
بدهیم، یک مقدارى جنس وارد 
کنیــم و زرق وبرقى بدهیم؛ این 
مى شود پیشــرفت صورى، این 
فایده اى ندارد، این ممکن است 
على العجاله مردم را یک مقدارى 
خشنود کند اّما در نهایت به ضرر 
کشور تمام خواهد شد. پیشرفت 
باید حقیقى باشــد، عمیق باشد 
و مّتکى به پایه ها و استوانه هاى 
محکم داخلى باشد؛ این مى شود 
پیشرفت؛ پیشــرفت واقعى این 
اســت. دیروز شــنیدم که این 
فرمانده محترم سپاه)۸( که در 
تلویزیون راجع به این موشک ها 
و مانند این ها صحبت مى کرده، 
گفته اســت که اگر تمام اطراف 
کشــور ما را هم حصار بکشند 
کــه هیچ چیزى وارد نشــود و 
هیچ چیزى خارج نشــود، ما در 
این موشــک ها دچار  ســاخت 
مشــکل نمى شــویم؛ این یعنى 

پیشرفت. 
جورى بایستى حرکت بکنید 
کــه اگرچنانچــه تحریــم هم 
بکنند و فشــار هم وارد بیاورند، 
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تحریم یک کار لَغوى اســت، کار 
بیهــوده اى اســت، کار ابلهانه اى 

است. 
با پیونــد دادن علم و صنعت و 
کشاورزى، تحریم ها بى اثر خواهد 

شد
* اینکه ما از گذشــته، در این 
تکرار میکردیم  چند ســال مدام 
که روى مســئلۀ تحریم ها خیلى 
تکیــه نکنید، به خاطر این اســت 
ـ ]که بى اثر شــود[، با نگاه علمى 
به مســائل کشور، و توّجه به علم، 
و پیونــد دادن علــم و صنعت و 
آقایان  توضیحات  ـ که  کشاورزى 
محترم را در این زمینه ها شنیدید 
- تحریم ها بى اثر خواهد شد. و ما 
در این زمینه ها میدان کار برایمان 
باز اســت و مى توانیم کار کنیم؛ 
از  یکى  دانش بنیان  شــرکت هاى 

 رهبر انقالب: وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل 
ترفندهای دشمنان که همیشگى و به شکل های مختلف خواهد بود، کمتر آسیب 
ببیند و اختالل پیدا کند. یکى از شرایطش، استفاده از همۀ ظرفیت های دولتى و 
مردمى است؛ هم از فکرها و اندیشه  ها و راه کارهایى که صاحب نظران مى دهند، 

استفاده کنید، هم از سرمایه  ها استفاده شود. 

اگرچه برخى براین باورند مسلمانان، وارث علوم 
پیشینیان خود شدند ولى همان ها معتقدند که مسلمانان 

نسخه دار پیشینیان نبودند. این، هم در مورد وسائل 
علمى صادق است و هم در مورد علومى که تا آن زمان 

هیچ تماسى با آنها نداشته و از خارج کسب کرده بودند. از 
هیچیک دانشمندان نامدار، باکى نداشتند. 

علم دینى یعنى علوم تجربى و عقلى به عالوه اصول دین
برخى علم دینى را به شــکل ظاهرى آنچه در کتب مذهبى آمده، محدود 
مى کنند و برخى دیگر اساســا منکر آن شــده و در نهایت به مباحث شرعى یا 
شرعیات بسنده مى نمایند. اما علوم اسالمى براساس آنچه در کتاب قرآن مجید 
آمده و براساس سیره حضرت رسول اکرم )صلى اهلل علیه و آله( و ائمه معصومین 
)علیهم اســالم( و برمبناى تاریخ تمدن اسالمى، بسیار فراتر از این است. دکتر 

مهدى گلشنى درباره گستره علوم دینى مى گوید:
»وقتى صحبت از علم دینى مى شود، منظور این نیست که شما تجربه را کنار 

تاریخ تمدن اسالمى- ۱۲

علمدینیتنهاشرعیاتوحدیثنیست

مانند نجوم در زندگى مسلمانان مى نویسد:
»... علم نجوم براى مسلمانان داراى ارزش عملى و مصرفى مهمى نیز هست. 
زندگى اعراب بدوى و کشاورزان همیشه با الطاف و برکت آسمان بستگى داشته 
و به شناخت ستارگان نیز عمال نیازمند بوده است. اکنون مذهب اسالم نیز به 
طور اولى، براى عبادات روزانه خواهان مشاهدات دائمى تغییرات نجومى است. 
رسول اکرم براى انجام عبادات، دستورات دقیق داده است که قبول آن عبادات 
مشــروط به رعایت کامل دستورات مربوط به آن عبادات است و زمان صحیح 
انجام عبادات داراى اهمیت زیاد اســت. هر موذن مسجدى باید منجم کوچک 
و داراى اطالعات تجربى از علم شناســى باشــد. او بایست بتواند از وسائل کار 
استفاده کند تا با تعیین محل خورشید، شروع و ختم عبادات پنجگانه را اعالم 
نماید. او مى باید برحسب حرکت ماه، شروع و ختم ماه رمضان را که مى باید روزه 
بگیرند، محاســبه کند و زمان طلوع خورشید و غروب آن را که در این فاصله، 
روزه گرفته مى شــود را اعالم نماید. اضافه براین باید خورشــید گرفتگى و ماه 
گرفتگى را دقیقا مشــاهده کند چون نماز آیات در این حال باید خوانده شود. 
از همه مهمتر جهت مکه را در هر کجا که باشد، بتواند تعیین کند )جهتى که 
مومنین در مقابل خدا نماز مى گذارند(. بنابراین شــناخت مظاهر آسمانى براى 

مسلمین از هر چیز اهمیتش بیشتر بود....«

 رهبر انقالب: عالج مشکالت کشور، اقتصاد مقاومتى است. عالج 
مشکالت کشور را - چه مشکالت اقتصادی، چه مشکالت سیاسى 

- بیرون از این مرزها نمى شود پیدا کرد. کار بکنند؛ هرکس هر 
تالشى بلد است، انجام بدهد؛ ما هم موافقیم، بارها هم گفته ایم، از 
همۀ کسانى که در بخش های مختلف - خارجى، داخلى - ابتکار 

دارند و حرکت دارند و تحّرک دارند، ما دفاع مى کنیم.
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ببیند و اختالل پیــدا کند. یکى 
از شــرائطش، اســتفاده از همــۀ 
مردمى  و  دولتــى  ظرفیت هــاى 
اســت؛ هم از فکرها و اندیشــه  ها 
و راه کارهائــى کــه صاحب نظران 
از  اســتفاده کنید، هم  مى دهند، 

سرمایه  ها استفاده شود. 
جوری حرکت بکنید 

که اگر تحریم هم بکنند، 
پیشرفت شما متوّقف نشود

* مراد ما از پیشرفت، پیشرفت 
صورى نیســت، پیشرفت حقیقى 
است. پیشــرفت صورى این است 

را نمى توانیــم توضیح دهیم. ما نمى توانیم اخالق را با علم توضیح دهیم. اینکه 
فالن مسئله این طور است دلیلى بر خوب بودن عدل نیست. با علم نمى توانیم 
زیبایــى را توضیح بدهیم. اصال نمى توانیم توصیف کنیم. یک قطعه موســیقى 
را مى شــنویم، یا یک منظره زیبا را مى بینیم، نمى توانیم توضیح علمى بدهیم. 
خودشــان و علماى درجه یک فیزیکشان قبول دارند که زیبایى را نمى شود به 
زبان علم بیان کرد. مى گویند ما باید دیدگاهمان را وسیعتر کرده و چارچوبى را 

انتخاب کنیم که این موضوعات را هم جاى داده و توضیح بدهد. 
دین مى تواند این کار را بکند یعنى مى تواند موضوعات یاد شده را جاى داده 
و توضیح بدهد اما علم نمى تواند. دین آن موضوعات و مسائلى که علم معمول 
جا مى دهد، جاى مى دهد و موضوعاتى راهم که علم معمولى جا نمى دهد،بازهم 
جاى مى دهد. یعنى یک جهان بینى مى دهد که با این جهان بینى بتوانید پاسخ 
همه سؤاالت را بدهید. نه فقط سؤاالتى که مربوط به میز و تخته و لیزر و این 
جور چیزهاســت. یعنى یک چارچوب وســیعتر به شما مى دهد که به قول آن 

فیزیکدان غربى بتوانید تمام دغدغه هاى انسانى را جواب بدهید...«
با این معرفى اجمالى از زبان و قلم و تحقیقات و پژوهش هاى دانشــمندان 
برجســته تاریخ علم که آنها را مى توان معتبرترین شــخصیت ها در این رشته 
دانست، شاید تصویرى اجمالى از آنچه در طى قرون وسطى توسط دانشمندان 
اسالمى صورت گرفت و جامعه بشرى را به تحول و تکامل کشاند، ترسیم شده 
باشد. اگرچه فى المثل »جرج سارتن« تحقیقات و مکتوبات خویش را از قرون 
وسطى و قرن چهاردهم فراتر نبرده، اما واضح است که اگر او به آن حیطه نیز قدم 
مى گذاشت، طومارى افزونتر از دانشمندان و حکماء و هنرمندان و فرهیختگان 
و فیلســوفان اسالمى را ســیاهه مى کرد. عالمانى مانند شیخ بهایى، مالصدرا، 

میرفندرسکى، عالمه مجلسى و... 
اما از همین مجمل هم مى توان حدیث مفصل خواند و از این مقدمه تاریخى 
و به روایت برخى از معتبرترین دانشمندان و مورخان معاصر، به میدان دقیق تر 
و جزیى ترى گام گذارد تا با استفاده از اسناد و مکتوبات عمیق تر و ریشه اى تر، 
به بنیاد آنچه تمدن اسالمى بود و آنچه امروز باید دوباره بازسازى شود، پى برد.

علمى که پایه زندگى مادی و معنوی مسلمانان بود
اگرچه برخى براین باورند مســلمانان، وارث علوم پیشینیان خود شدند ولى 
همان ها معتقدند که مســلمانان نسخه دار پیشینیان نبودند. این، هم در مورد 
وســائل علمى صادق اســت و هم در مورد علومى که تا آن زمان هیچ تماسى با 
آنها نداشــته و از خارج کســب کرده بودند. از هیچ یک دانشمندان نامدار، باکى 
نداشتند. برق نام و علم کسى چشم شان را نمى زد و مانع نمى شد که نتایج کسى 
را دوباره کنترل کنند تا احتماال اشــتباهش را تصحیح نمایند و روى آن، زمینه 
جدید بدســت آورده، سیستم علمى و جدید خود را بسازند. مثال واضحى براى 
این روش، یعنى عدل و عدم جانبدارى در قضاوت نسبت به مسائل علمى، همان 
است که هیچ چیزى را به عنوان حقیقت قبول نداشتند مگر اینکه خودشان، آن را 
در آزمایش اثبات مى کردند. حتى نوشته هاى کسانى همچون ارسطو یا بطلمیوس 
را با دیده انتقادى بررسى مى کردند. نوشته هایى در دست هست با این مضامین:

»...درباره آنچه تئون در موقع محاسبه خورشید و ماه گرفتگى در نظر نگرفته 
است یا درباره علت اختالف جدول بطلمیوس با تجربیات و آزمایشات علمى که 

ثابت بن قره به خاطرش رسیده بود...« 
حقیقت جویى بى باکانه و سرســختانه شــان، آنان را بدون تردید به سوى 

بگذارید. منظور این نیست که استدالل عقالنى را کنار بگذارید. مانند علم معمولى، 
استدالل عقلى را مى کنید، تجربه را انجام مى دهید، اصل هم براین است که به 
دنبال کاوش تجربى و طبیعى مى روید تا ببینید چه خبر است؟ ولى آنجایى که 
مى خواهید جمع بندى کنید و تعمیم هایى بدهید که از دسترستان خارج است، 
در آنجا حواستان باشد، تعمیمى که مى دهید خالف اصول مسلم اسالم نباشد. 
مثال در حوزه اتمى نمى توانید علت را کشــف کنید و نتیجه مى گیرید که 
علت حاکم نیست، شانس حاکم است. خب این با اسالم سازگار نیست. اسالم 
با حاکم بودن شانس نمى سازد. خداوند تمام مخلوقات خود در طبیعت را هدف 
دار آفریده اســت. هیچ کار عبثى در طبیعت صورت نگرفته و همه چیز هدف 
دار است. در اینجا مى گوییم که این نتیجه از علم در نیامده بلکه از تعمیم شما 
در مى آید. کما اینکه بعدا توانستند همان قضایا را به صورت ِعلّى با یک نظریه 

دیگر توضیح بدهند...«
4 دسته معلومات در فلسفه الهى و اسالمى علم

اســتاد رحیم پور ازغدى )محقق معاصر( هم گســتره علم در جهان اسالم 
را بســیار وسیع تر از آنچه در غرب و سیستم آکادمیک آن معنا شده، مى داند. 
ازغدى در مقایسه دو نوع تعریف غرب و اسالم از انواع و اقسام علوم، آنها را در 

هر یک از این مکاتب فکرى ، اینگونه دسته بندى مى کند:
»... در تعریف پوزیتیویستى/انگلیسى/غربى از علم، در فلسفه مادى از علم، 
در تعریف سکوالر از علم، علم معموال محدود مى شود به علم حسى و تجربى، 
علوم طبیعى. اما در فلسفه الهى و اسالمى علم، ما چهار دسته معلومات داریم؛ 

برخى علم دینى را به شکل ظاهری آنچه در کتب 
مذهبى آمده، محدود مى کنند و برخى دیگر اساسا منکر 
آن شده و در نهایت به مباحث شرعى یا شرعیات بسنده 
مى نمایند. اما علوم اسالمى براساس آنچه در کتاب قرآن 

 مجید آمده و براساس سیره حضرت رسول اکرم
 )صلى اهلل علیه و آله( و ائمه معصومین )علیهم اسالم( و 

برمبنای تاریخ تمدن اسالمى، بسیار فراتر از این است.

ثابت بن قره فیلسوف و ریاضى دان بود که در شمار فدائیان )پیروان یحیى 
تعمیددهنده( بود و در شهری میان دجله و فرات به دنیا آمد و سپس به بغداد مهاجرت 
کرد و دانش آموخت. وی در تمدن اسالمى بالنده شهر در باب احترام مسلمانان به علم 
و عالم باید این را گفت که پس از آشنایى معتضد عباسى )خلیفه وقت( با او در دستگاه 

حکومت ارج و قرب یافت. برخى منابع گفته اند که وی پس از آن مسلمان شده است.

یک دسته محسوسات هســتند که با علوم تجربى بدست مى آیند، دسته دوم 
معقوالت هستند، که با علوم عقلى و استداللى و برهانى بدست   مى آیند. دسته 
ســوم مشهودات باطنى هســتند که با ریاضت و تهذیب نفس بدست مى آیند، 
شهود باطنى یا عرفان و دسته چهارم که به لحاظ اهمیت از هر سه دسته دیگر 
مهمتر بوده و عالى تر است و تنها علم حقیقى ومعرفت خطا ناپذیر است یعنى 
توآم با عصمت، همان نبوت است که علم الهى و علم انبیایى است و اهل بیت 
پیامبر گرچه رسول نیستند و پیامبر اکرم خاتم انبیاء است اما اهل بیت به لحاظ 

علم امامت واجد نوعى معرفت الهى هستند...«
علوم اسالمى؛ چارچوبى برای پاسخ به تمام دغدغه های انسان

آن علمى که با تبعیت از قرآن و ســیره معصومین )علیهم السالم( بدست 
مى آمد و کسب مى شد، مى توانست همچون علوم دینى و الهى همه دغدغه هاى 
انسان را پاسخ بدهد. آنچه که اساسا در زمینه علوم مادى صدق نکرده و روشن 
شــده علوم حســى و تجربى در عرصه هاى بســیارى از پدیده ها و رفتار آنها، 
درمانده و توضیحى ندارند. در اینجاست که خزانه علم غربى به انتها و ته خود 
مى رســد. اما در همین ورطه، گنجینه علوم اسالمى، عمق بیشترى یافته و به 

پاورقی
Research@kayhan.ir

علوم ریشــه اى ترى رسیده که مى تواند پاسخ همه سؤاالت و نیازهاى بشرى را 
در خود داشته باشد. دکتر مهدى گلشنى )اندیشمند معاصر( عمق علوم اسالمى 

را اینگونه بیان مى کند:
»... علم دینى در مقام تجربى هیچ اصطکاکى با علم رایج ندارد. اما در مقام 
استنتاجات شما مى توانید ببینید که کل طبیعت را با خدا مى توانید بهتر تعبیر 
کنید یا بدون خدا؟ نکته اى که بعضى از دانشمندان غربى مخصوصا در این 30-20 
سال اخیر متذکر شده اند که البته برخى علماى بزرگ ما همچون استاد شهید 
مطهرى، حدود 50 ســال پیش گفتند، این اســت که ما با علم رایج همه چیز 

مشاهده علمى سوق مى داد. اگر براى دانشمند یونانى، مجموع و کل را در نظر 
گرفتن و کشف قانونمندى آن از تمام دیدگاهها، ضرورى بود، براى مسلمانان، 
تک تک سؤالهاى علمى ضرورت داشت که به جواب آنها بپردازند و آن هم نه با 
یک یا ده، بلکه با صدها آزمایش و ارائه دلیل و این اختالف روشن بین یونانیان 
و مســلمانان از این جهت بود که آنچه بیشــتر از اصل خود علم مربوطه براى 
مســلمانان اهمیت داشت، کاربرد علمى و مصرفى آن بود، اعم از وقت شناسى 
براى نمازگزاردن یا لحظه ظهور ماه نو براى روزه ماه رمضان و یا دانستن دقیق 
جهت و طریق در بیابان ها و کویرها که زندگى و مرگشــان، مى توانســت بدان 

بستگى داشته باشد. 
پرفســور زیگرید هونکه درباره کاربرد علمى، عملى و مصرفى علوم مختلف 

پیشــرفت شــما متوّقف نشود 
]بلکه[ آن دشمن احساس کند 
که نیــاز دارد بیایــد جلو. اگر 
بخواهیم این پیشــرفت حقیقى 
بایــد خصوصّیات  بگیرد،  انجام 
انقالبى مــان را حفــظ کنیــم، 
حرکــت جهادى مــان را حفظ 
کنیم، عــّزت و هویّت ملّى مان 
را حفظ کنیم، هضم نشــویم، و 
در هاضمۀ خطرناک فرهنگى و 
اقتصادى جهانى هضم نشــویم؛ 
اگــر این ها را رعایت بکنیم، این 

درست خواهد شد. 

آگهی حصر وراثت
آقای رســول رشیدی دارای شماره شناسنامه 13 به شــرح دادخواست به کالسه 961258 از 
این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سلطان خانم 
کریمی به شــماره شناسنامه 205 در تاریخ 1384/04/26 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن متوفیه منحصر است به:
1- نادر رشیدی فرزند توکل به شماره ملی 3932179803 )پسر متوفیه(

2- رسول رشیدی فرزند توکل به شماره ملی 3934213316 )پسر متوفیه(
3- ناصر رشیدی فرزند توکل به شماره ملی 3932179781 )پسر متوفیه(
4- رضا رشیدی فرزند توکل به شماره ملی 3932180631 )پسر متوفیه(

5- کبری رشیدی فرزند توکل به شماره ملی 3934236952 )دختر متوفیه(
6- فریبا رشیدی فرزند توکل به شماره ملی 3932181018 )دختر متوفیه(

7- شکوه رشیدی فرزند توکل به شماره ملی 3932180747 )دختر متوفیه(
و الغیر...

اینک با انجام تشــریفات 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 
کولیوند م الف 2122

آگهی ابالغ
بدینوسیله به آقای علی عزیزی که فعال مجهول المکان و هیچگونه آدرسی در اختیار خواهان نمی باشد ابالغ 
می گردد، آقای میثم صفایی دادخواستی به طرفیت شما به خواسته الزام به تنظیم سند به حوزه 117 شورای 
حل اختالف مالیر تقدیم داشــته که به کالسه 960873 به ثبت رسیده چون آدرس شما در اختیار خواهان 
نبوده حســب تقاضای نامبرده به موجب ماده 73 از قانون آئین دادرســی مدنی به شما ابالغ می گردد که در 
راس ســاعت 11/30 صبح مورخ 97/2/18 در حوزه 117 شورای حل اختالف مالیر حاضر شوید در ضمن 

می توانید به دفتر حوزه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نمائید.
مسئول دبیرخانه حوزه ۱۱۷ شورای حل اختالف شهرستان مالیر
م الف 2137 ابراهیمی

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139660317007005893 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای علی عبداله نژاد فرزند محمد بشناسنامه شماره 422 صادره از بهبهان 
به شماره ملی 1861167954 درششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 169/50 مترمربع مفروز 
و مجزی شــده از پــالک 5630 اصلی واقع در بخش یک بهبهبان خریداری از مالک رســمی 
احمد صالحی محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشــته باشند، می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 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: 96/12/13   تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/12/28

کاظمی- رئیس ثبت بهبهان 8/874م الف

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

برابر رای شــماره 139660317007005886 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای محســن عبدی فرزند محمدکریم بشناسنامه شماره 29552 صادره 
از بهبهان به شــماره ملی 1860290809 در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 170/45 
متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 5630 اصلی واقــع در بخش یک بهبهان خریداری از 
مالک رسمی عبدالحمید شریعت جعفری بموجب سند رسمی محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضــی مورد تقاضــا بمنظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتیکه اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشند، می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/12/13                              تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/12/28

8/875 م الف

مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانب رضــا معتمدی فرزند هادی به شــماره 
شناسنامه 1160003742 صادره از لنجان در مقطع کارشناسی رشته شیمی 
کاربردی صادره از واحد دانشگاهی شهرضا به شماره سریال 2192905 به 
تاریــخ ثبت 94/8/6 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشــد. از یابنده تقاضا 
می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اســالمی واحد شهرضا به نشانی 
اصفهان - شــهرضا - انتهای بلوار پاسداران - دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

شهرضا امور فارغ التحصیالن ارسال نماید.

شهرداری خورموج در نظر دارد اجرای پروژه های مشروحه ذیل 
را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

پیمانکاران متقاضی می توانند از تاریخ 1396/12/19 به مدت 5 روز 
کاری تا تاریخ 1396/12/23 جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: 
خورموج خیابان حامد شــهرداری خورموج واحــد دبیرخانه مراجعه 

نمایند.

ضمنا مهلت تحویل اســناد مناقصه از تاریخ 1396/12/26 تا پایان 
وقت اداری تاریخ 1397/1/18 می باشــد و تاریخ بازگشــایی پاکات 

ساعت 9 صبح روز یک شنبه 1397/1/19 می باشد.
نوع تضمین براســاس آیین نامه تضمیــن در معامالت دولتی مصوبه 
شماره 123402 ت 50659 مورخ 1394/9/22 هیئت وزیران می باشد.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

اصالحیه آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصهردیف
)ریال(

اعتبار مصوب با 
پیش بینی سال 

آینده

رشته و 
گروه

مبلغ تضمین 
در مناقصه 

ریال
محل اجرا دستگاه نظارت

پروژه

1
زیرسازی و آسفالت 

خیابان شهید طالئیان 
شهر خورموج

دفترفنی شهرداری 194/000/000راه و باند3/879/386/3864/200/000/000
شهر خورموجخورموج

ساماندهی دره ذاکری 2
آبیاری و 11/504/577/74711/651/000/000شهر خورموج

دفترفنی شهرداری 575/230/000زهکشی
شهر خورموجخورموج

احداث پارک شهید 3
دفترفنی شهرداری 175/000/000ابنیه3/498/563/4503/500/000/000طالئیان شهر خورموج

شهر خورموج خورموج

روابط عمومی شهرداری خورموج

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای اســداله نوری دارای شناسنامه 506 به شرح دادخواست به کالسه یک 
ســیار از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان اله محمد نوری به شناســنامه 31674 در تاریخ 1379/3/12 
اقامتگاه دائمی خود در روســتای قانقانلو بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- یداله نوری فرزند اله محمد شماره ملی 5389463536 متولد 1343 )پسر متوفی(

2- فاطمــه نوری فرزند اله محمد شــماره ملــی 5389461101 متولد 1329 )دختر 
متوفی(

3- زهرا نوری فرزند اله محمد شماره ملی 5389464151 متولد 1348 )دختر متوفی(
4- ریحانه نوری فرزند اله محمد شــماره ملــی 5389461738 متولد 1335 )دختر 

متوفی(
5- رقیه رجبلو فرزند وردعلی شماره ملی 3992228975 متولد 1322 )همسر متوفی(
6- افســانه نوری فرزند اله محمد شــماره ملــی 5389461495 متولد 1331 )دختر 

متوفی(
7- اسداله نوری فرزند اله محمد شماره شناسنامه 506 متولد 1352 )پسر متوفی(

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نمایــد تا هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی 

صمدیصادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف آوج

آگهی حصر وراثت
مجید حیدریان دارای شــماره شناســنامه 22551 به شــرح دادخواست به کالسه 
961293 از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اقبال احمدی جوزانی به شماره شناسنامه 2241 در تاریخ 1396/11/29 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفیه منحصر است به:

1- مجید حیدریان فرزند حسینعلی به شماره ملی 3930225808 )پسر متوفیه(
2- مریم حیدریان فرزند حسینعلی به شماره ملی 3932502167 )دختر متوفیه(

3- فرشته حیدریان فرزند حسینعلی به شماره ملی 3930167719 )دختر متوفیه(
4- شهناز حیدریان فرزند حسینعلی به شماره ملی 3930225794 )دختر متوفیه(

و الغیر...
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفیه نزد او باشــد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد.
قاضی شعبه ۱۱۱ شورای حل اختالف مالیر 
کولیوند م الف 2138

آگهی حصر وراثت
آقای جواد چهارمحالی دارای شــماره شناســنامه 466 به شــرح دادخواست به کالسه 
961246 از ایــن حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان زینب احمدی پریدری به شماره شناسنامه 9 در تاریخ 1392/04/17 در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر است به:
1- منصور چهارمحالی فرزند علیمراد به شماره ملی 3932145186 )پسر متوفی(

2- ناصر چهارمحالی فرزند علیمراد به شماره ملی 3932145178 )پسر متوفی(
3- جالل چهارمحالی فرزند علیمراد به شماره ملی 3932140176 )پسر متوفی(
4- بالل چهارمحالی فرزند علیمراد به شماره ملی 3934272657 )پسر متوفی(
5- جواد چهارمحالی فرزند علیمراد به شماره ملی 3932152204 )پسر متوفی(

6- سوسن چهارمحالی فرزند علیمراد به شماره ملی 3932151054 )دختر متوفی(
7- صورت چهارمحالی فرزند علیمراد به شماره ملی 3934272649 )دختر متوفی(

و الغیر...
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 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 
کولیوند م الف 2140

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای حسین پیروی فرد فرزند یداهلل دارای شناسنامه شماره 829 به شرح دادخواست 
به کالســه 960903 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان یداهلل پیروی فرد فرزند سیف اهلل به شناسنامه 1 در تاریخ 
1396/11/7 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- حســین پیروی فرد ش.ش 829 پسر 2- نعمت اهلل پیروی فرد ش.ش 3650 پسر 
3- اکــرم پیروی فرد ش.ش 394 دختر 4- معصومه پیروی فرد ش.ش 6887 دختر 
5- منیر پیروی فــرد ش.ش 1886 دختر 6- زینت پیروی فرد 4310699405 دختر 

7- خدیجه پیروی فرد ش.ش 134 دختر 8- کبری نظری ش.ش 45 زوجه.
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یک  ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف 
شهر قزوین

آگهی حصر وراثت
آقای رســول رشیدی دارای شماره شناسنامه 13 به شــرح دادخواست به کالسه 961258 از این 
حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان توکل رشیدی به 
شــماره شناســنامه 83 در تاریخ 1382/11/03 در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن متوفی منحصر است به:
1- نادر رشیدی فرزند توکل به شماره ملی 3932179803 )پسر متوفی(

2- رسول رشیدی فرزند توکل به شماره ملی 3934213316 )پسر متوفی(
3- ناصر رشیدی فرزند توکل به شماره ملی 3932179781 )پسر متوفی(
4- رضا رشیدی فرزند توکل به شماره ملی 3932180631 )پسر متوفی(

5- کبری رشیدی فرزند توکل به شماره ملی 3934236952 )دختر متوفی(
6- فریبا رشیدی فرزند توکل به شماره ملی 3932181018 )دختر متوفی(

7- شکوه رشیدی فرزند توکل به شماره ملی 3932180747 )دختر متوفی(
8- سلطان خانم کریمی فرزند حسنقلی به شماره ملی 3932178319 )همسر متوفی( و الغیر...

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی 
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.

م الف 2123
قاضی شعبه ۱۱۱ شورای حل اختالف مالیر 
کولیوند

آگهی تغییرات شرکت اروم خوش سیاق سهامی خاص به شماره 
ثبت ۸۳۸۴ و شناسه ملی ۱0۲۲0۱۲5۱5۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- نشــانی شــرکت در شهرســتان ارومیه به خیابان مدرس کوچه 5 کوچه چهارم پالک 2/12 کد پســتی 

5713914711 تغییر یافت.
با ثبت این مســتند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشــانی در یک واحد ثبتی( انتخاب شــده توسط متقاضی در 

سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

آگهی دعوت شرکت مهندسین مشاور پژوهش و طرح محیط
سهامی خاص به شماره ثبت ۷0۷۹۳ و شناسه ملی ۱0۱0۱۱5۷۲۳5

بدین وســیله از کلیه اعضا و ســهامداران شرکت مهندسین مشــاور پژوهش و طرح محیط 
سهامی خاص به شماره ثبت 70793 و شناسه ملی 10101157235 دعوت به عمل می آید 
که در جلســه مجمع عمومی فوق العاده با دستور جلسه انحالل شرکت در تاریخ 97/01/20 
ســاعت 16 بعدازظهر در محل قانونی شرکت به نشانی خیابان شریعتی خیابان کوشا رودبار 

غربی پالک 4 حضور بهم رسانند.
هیئت مدیره: حسنعلی لقائی - برازنده شاهنده - آمیتس باور

آگهی حصر وراثت
بانو فاطمه شــهرت حاجیوند بخشی نام پدر امامقلی بشناســنامه 1052 صادره از دزفول درخواستی بخواسته 
صــدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که شــادروان مرحوم ســارا شــهرت عزیزی بشناســنامه 
1920552014 صادره اندیمشــک در تاریخ 96/11/20 در اندیمشــک اقامتگاه دائم فوت ورثه اش عبارتند از 
1- متقاضی جوادقلی عزیزی به ش ش 1890 صادره از الیگودرز )پدر متوفی( 2- فاطمه حاجیوند بخشــی به 
ش ش 1052 صادره از دزفول )مادر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف اندیمشک- هوشنگ محمودی

آگهی ابالغ مفاد دادخواست و ضمائم
آقای بهــروز خوش اخالق فرزند محمود دادخواســت بطرفیت ایمان 
درویشی فرزند خدارحم بخواسته مطالبه چک تقدیم کرده است که به 
این شعبه ارجاع به شماره 960732/8/96  حقوقی به ثبت رسیده است 
حسب تقاضای نامبرده و اجازه محکمه مستندا به ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و از 
نشر آگهی در روز شنبه مورخ 97/2/15 ساعت8:30 در جهت دادرسی 
در شعبه شورای حل اختالف مجتمع شماره دو حضور یابد و یا قبل از 
موعد مقرر به دفاتر شــعبه مراجعه و با دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم هرگونه دفاع و پاسخی به دعوی مطروحه وارد قبل از جلسه 
دادرســی اعالم نماید بدیهی اســت در صورت عدم حضور و یا عدم 

ارسال الیحه دادگاه تصمیم مقتضی خواهد گرفت.  
شعبه ۸ شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز 
فرحان شهبابی طرفی

کارت هوشــمند راننده به شماره 1148834 
مربوط به اینجانب علی سیروس فرزند اکبر 
به شماره شناســنامه 147 متولد 46 صادره 
از کازرون مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط است.
آگهی ابالغ اجرائیه

نظر به اینکه در پرونده کالســه         اجرای احکام شــوراهای حل اختالف شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه 
شــماره                  صادره از شــعبه چهارم حقوقی شــورا محکوم علیه حسین موالیی فرزند حسنعلی محکوم به 
پرداخت مبلغ دویســت میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و پانصد و سی و پنج هزار ریال بابت خسارت 
دادرســی و پرداخت خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید چک 95/9/30 لغایت زمان وصول محکوم به وفق 
شــاخص بانک مرکزی در حق محکوم له محمد عیدی وندی فرزند قلی گردیده اســت و حســب محتویات پرونده 
محکوم علیه مذکور مجهول المکان می باشد علیهذا مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز 

پس از انتشار آگهی نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید واال وفق مقررات اقدام می گردد.
اجرای احکام شوراهای حل اختالف لنجان

690
96/10/23

452
96

آگهی تغییرات شرکت سردخانه های ارومیه سهامی خاص
به شماره ثبت ۱۲00 و شناسه ملی ۱0۲۲00۴۳۶۹۷

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/1/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
1- ترازنامه و عملیات مالی ســال 95 تصویب شــد. 2- آقای مجید شــکرفروش کد ملی 2740710364 به 
عنوان بازرس اصلی و آقای بابک نشــانی کد ملی 0051759721 به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت 
یکسال انتخاب شدند. 3- روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. با ثبت این مستند تصمیمات 
انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، تصویب ترازنامه و صورت های مالی، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی 
در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

فرزند  عابدى جوشقانى  ابوالفضل  اینجانب 
نعمت اله به شماره شناسنامه 4236 صادره 
ملى  کد  با   1365/3/4 متولد  شهررى  از 
0493352406 بدینوسیله اعالم انزجار از 

فرقه ضاله بهائیت مى نمایم.

آگهی حصر وراثت
آقای عزیز شهرت شریفی نام پدر حمید به شناسنامه 17064 صادره از اهواز درخواستی 
به خواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که شادروان مرحوم حمید 
شــهرت شریفی به شناسنامه 2585 صادره آبادان در تاریخ 96/12/5 در اهواز اقامتگاه 
دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند از: 1- متقاضی با مشخصات فوق 2- موسی شریفی  
شــماره شناســنامه 113 صادره اهواز )فرزندان ذکور متوفی( 3- عزیزه شریفی شماره 
شناســنامه 1463 صادره اهواز 4- لیال شــریفی شماره شناســنامه 164 صادره اهواز 
5- حلیمه شریفی شماره شناســنامه 2754 صادره اهواز 6- مریم شریفی شماره ملی 
1743074972 صادره اهواز )فرزندان اناث متوفی( 7- زینب جنادله شــماره شناسنامه 
1742367070 صــادره اهواز )زوجه متوفی( وال غیر به شــرح دادخواســت تقدیمی 

960848/8/96 حقوقی می باشد.
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 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه به جز ســری و رسمی که بعد از 

این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره ۲5 اهواز

آقای یعقــوب باوی فرزند طاهر دادخواســت بطرفیت 1- عادل 
فخرائی نســب فرزند علی 2- قاســم فاضلی بخواســته مطالبه 
خســارت تقدیم کرده اســت که به این شــعبه ارجاع به شماره 
960310/8/96 ح حقوقی به ثبت رســیده است حسب تقاضای 
نامبرده و اجازه محکمه مســتنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنــی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار درج و از 
نشــر آگهی در روز چهارشنبه مورخ 97/2/26 ساعت 9 در جهت 
دادرسی در شعبه شــورای حل اختالف مجتمع شماره دو حضور 
یابد و یــا قبل از موعد مقرر به دفتر شــعبه مراجعه و با دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم هرگونه دفاع و پاسخی به دعوی 
مطروحه وارد قبل از جلســه دادرسی اعالم نماید بدیهی است در 
صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دادگاه تصمیم مقتضی 

شعبه ۸ شورای حل اختالف شماره دو اهوازخواهد گرفت.

آگهی ابالغ مفاد دادخواست و ضمائم

 SLX 405 سند مالکیت )برگ سبز( خودروی پژو
به شماره انتظامی 864 ن 75 ایران 63 مدل 1394 
رنگ ســفید شماره موتور 139B0115282 شماره 
شاسی NAAM31FE6FR000745 به فاطمه 

پردل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

خواهان بانک ســپه اســتان قزوین به طرفیت احمد شاه حســینی مقدم - قربان رحمان  نژادزاده فرد - یوســف 
رحمانی نژاد زاده فرد به خواســته مطالبه وجه جهت رســیدگی مورخ 1397/03/07 ساعت 9:00 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای یوسف 
رحمانی نــژاد زاده فرد فرزند احمد و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل 

خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
دادگاه حقوقی شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی قزوین

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
 به آقای یوسف رحمانی نژادزاده فرد فرزند احمد


