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صفحه ۷
یک  شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 

۱۷ شعبان ۱۴۳۸ - شماره ۲۱۶۲۲

رمان »بود و نابود« از زمره کتاب های رئالیستی- 
انقالبی است که رویکردی سیاسی دارد. فضای این رمان 
سال های اولیه انقالب اسالمی را تداعی می کند. جذابیت 
این رمان بار موفقیت به همراه داشته؛ چنانچه توانسته 
در جشنواره داستان انقالب - در سال 1391 - مفتخر 

به دریافت رتبه دوم جشنواره مذکور گردد.
سیدهاشم حسینی خالق اثر »بود و نابود« بیشتر 
برای نسل جوان می نویسد و معتقد است که نسل جوان 
تمایل و عالقه ای به مطالعه کتاب های تاریخی ندارد؛ 
از این رو می توان از طریق رمان های تاریخی آنها را با 

فضا و حال و هوای آن دوران آشنا کرد. 
با نگاهی به کارنامه  ادبی درخشان ایشان می توان 
بــه کتاب هایی همچون: »دختر کوهســتان«، »گربه 

پایتخت« و »مراجعه به چراغ قرمز« اشاره نمود.
آقای حســینی قلمی رســا و دین مدار دارد و در 
آفرینش »بود و نابود«، به مقوله نقش مذهب در دفاع 
از وطن و بیگانه ســتیزی اهتمام ورزیده است. او درک 
عمیق از روحیات انسانی دارد و از این رو به خوبی در 
صفحات محدود کتابش به مدد قوه تخیل قوی موفق 
به بازآفرینی روایتی شــده که صحنه های آن در ذهن 

مخاطب ماندگار می شود.
 از ســویی دیگر خواننده را با خود به میان سیل 
حــوادث می برد. آنچــه در این رمان نمــودی کامال 
محسوس دارد این اســت که سازمان مخوف ساواک 
چگونه طعمه های انســانی خود را گزینش کرده و با 
بذر افشــانی مواهب زندگی بهتر در برابر افراد محروم 
و محتــاج، در مواقع لزوم و بــه مقتضای منافع خود، 
آنها را غرق در باتالق دسیسه های غیرانسانی خویش 

کرده است.
آری حکایت »بود و نابود«، شرح نامردیها، ستم ها 
و داستان سقوط زندگی یک مرد است، به قول موالنا:

زان حدیث تلخ می گویم تو را
تا ز تلخی ها فرو شویم تو را

تو ز تلخی چون که پر خون شدی
پس ز تلخی ها همه بیرون شوی
حســینی در این رمان از هر فرصت استفاده کرده و 
هر جا الزم بوده نقبی به اوضاع انقالب و مواضع گروهکها 
و همچنین ایادی وابســته به رژیم زده است و به خوبی 
ذهنیات و اهداف آنها را بازگو کرده اســت. در این رمان 
شخصیت های مطرح شــده واقعی و غیرواقعی هستند 
ولی با شــگردی عجیب حتی شخصیت های غیرواقعی 
منجمله ایفا کننده نقش اصلی - شــکور وفایی- در نظر 
خواننــده باورپذیر به نظر می آیند. پاتک خوب و موثری 
که نویسنده با معرفی چهره های مسلمان ومعتقد انقالبی 
به کار برده، توانسته نیاز روز مخاطبان به خصوص نسل 
جوان را برطرف کند. حســینی توانسته زندگی درون و 
برونی قهرمان داستانش را بشکافد و پیش روی خواننده 

در حالی سند موسوم به 2030 به عنوان سند 
آموزشی یونسکو درباره برابری جنسیتی و حقوق 
بشر در جهت سیاست کهنه »جهانی سازی« با به 
عبارت بهتر »آمریکایی سازی«  به کشورهای دیگر 
تحمیل می شود که حاصل و نتیجه روش های به 
اصطالح »برابری جنسیتی« در کشورهای اروپایی 
و آمریکایــی، نتایج فاجعه بار و تــکان دهنده ای 
به بار آورده اســت. یکــی از نتایج فجیع همین به 
اصطالح  »برابری جنســیتی« مورد ادعای ســند 
2030 یونسکو، افزایش چشمگیر و گسترده تعرض 
و تجاوزات جنسی در مراکز آموزشی و دانشگاهی 

غرب بوده است. 

معرفی و نقد رمان »بود و نابود«

 ناهید زندی پژوه

همانند خود زندگی

ندبه خوانیم تو را هر سحر آدینه
تو کدام آینه ای ؟ صل علی آیینه

تو کدام آینه ای، ای شرف الشمس غریب
که زد از دوری دیدار تو چشمم پینه

از همه آینه ها زلف رها کرده تری
می زنند آینه ها سنگ تو را بر سینه

لوح محفوظ خدا! آینگی کن یک صبح
که جهان پر شده از آتش و کفر و کینه

در همه آینه ها نام تو را کاشته ایم
ندبه خوانیم تو را هر سحر آدینه

ندبه خوانیم تو را...
 علیرضا قزوه

دانشگاه ارائه نکرده بودند.
براساس همین آمار بود که سال گذشته فیلم 
مستندی به نام »زمین شکار« توسط کربی دیک 
)مستند ساز آمریکایی( ساخته شد. کربی دیک که 
3 ســال قبل نیز مستندی درباره 19000 تعرض 
جنسی در طول یکسال در ارتش آمریکا ساخته بود، 
در این مستند نیز به تجاوزات و تعرضات جنسی در 
دانشگاههای آمریکا پرداخت. او در انتهای مستند 

فوق چنین نتیجه گرفت که :
»اگر دانشگاه هاروارد به تعداد جرایم تجاوزی 

»فرهنگ خود را تغییر دهیم تا دیگر کسی قربانی 
این گونه فجایع قرار نگیرد«! 

گزارش و نظر سنجی فوق در کنار گزارش چند 
ماه پیش »آژانس حقوق بنیادین« که نشــان می 
داد از هــر 3 زن در قاره اروپای به اصطالح مدرن، 
یک زن مورد تجاوز جنســی قرار گرفته و در کنار 
نامه سال گذشته 17 زن سیاستمدار فرانسوی )از 
جمله کریستین الگارد، رییس صندوق بین المللی 
پول( کــه اعتراف کرده بودنــد در دوران فعالیت 
سیاســی خود، مورد تجاوز همکاران مرد خویش 
قرار گرفته اند و در کنار گزارش مهم ســال 2016 
نوردیک از دانشگاه استکهلم که کشورهای رکورد دار 
تجاوز جنسی را دانمارک و سوئد و کانادا و آمریکا 
و انگلیــس اعالم کرده بود و در کنار مصاحبه چند 
ماه پیش جین فاندا )هنرپیشــه و فعال اجتماعی 
معــروف هالیوود( که ضمن اعتراف به مورد تجاوز 
قرار گرفتن خود و مادرش در سنین کودکی ، اذعان 
کــرده بود » با توجه بــه تاکید هالیوود بر نمایش 
زنان در زمینه های جنسی، بازیگر زن جوان بودن 
کاری »وحشتناک« است«، بیانگر این مطلب است 
که جهان غرب با شــعار »برابری جنسیتی« یعنی 
یکــی از مهم ترین اهداف ســند 2030  با بحران 
عمیقی در زمینه برخورد با زنان مواجه گشــته به 
طوری که کارشناسان معترفند »اروپا دیگر بهشت 

زنان نیست«! 
گزارش نوردیک دانشگاه استکهلم، سوئد را برای 
زنان کشوری »خطرناک« توصیف کرده و دانمارک 
را در ایــن مورد واجد »بحران عمیقی« دانســته 
بود. این درحالی اســت که رســانه ها و موسسات 
به اصطالح حقوق بشــری غرب بــدون توجه به 
اســاس این نابهنجاری های یعنی اختالط افسار 
گسیخته زنان و مردان و رفتارهای بی بندوبارانه و 
عریان گرایانه، سعی کردند که تمام این فجایع را به 
تبعیض های جنسیتی مرتبط ساخته و اینکه زنان 
در حد مردان در پســت های مهم قرار ندارند. اما 
گزارش »آژانس حقوق بنیادین« حاکی اســت در 
کشورهای اســکاندیناوی که از نگاه خود غربی ها 
به لحاظ برابری های جنسیتی از وضعیت مطلوبی 
برخوردارند، زنان بیشتر در معرض آزارهای جنسی 
در محیط کار قرار گرفته اند!! »جوانا گودو«، مسئول 

آژانس فوق در مصاحبه ای می گوید:
»... آنچه تعجب من را برانگیخته آن اســت که 

75 درصد زنانی که مورد تعرض جنسی قرار گرفته 
اند در ســطوح باالی شغل های مدیریتی و حرفه 
ای بوده اند، یعنی هدف هیچ گونه تبعیض جنسیتی 

قرار نداشته اند«!!
حاال همین به اصطالح »برابری جنسیتی« که 
در اروپا و آمریکا به اجرا درآمده ! و گوشه ای از نتایج 
فاجعه بــار آن را مالحظه کردید، قرار بود در ذیل 
سندی تحت عنوان سند آموزشی یونسکو و با نام 
چشم انداز 2030 به کشور ما نیز تحمیل شود. آیا 
قرار بوده با خودباختگی و تساهل برخی مسئولین، 
چنین فجایعی در جامعه ما نیز اتفاق بیفتد؟ آیا این 
همان احترام به حقوق زنان است که دولت یازدهم 

مدعی اش بوده و هست؟!

تصویر تکان دهنده »برابری جنسیتی« سند 2030 در غرب
  امین صادقی

* کتاب، اسم رمزی است برای ورود به دنیای متنوع 
و نامحدود نظریات و اندیشه های بشری.

* کتاب موفقیت و پیشرفت، با قلم همت و جوهر 
کار نوشته می شود.

* برای صعــود به ارتفاعات دانش، باید از پله های 
کتاب باال رفت.

* مطالعه کتاب، یعنی کســب تجربــه رایگان با 
سرمایه دیگران.

* بســیاری از اوقات، تنها با مطالعه یک صفحه از 

یک کتاب مفید، صفحه جدیدی از نور و روشــنی، در 
زندگی افراد گشوده می شود.

* موفقیت در زندگی به دست نمی آید مگر با کسب 
تجربه و تجربه آسان و ارزان حاصل نمی شود، مگر در 

پرتو کتاب خواندن. 
* گاه مطالعــه یک کتاب مفید می تواند مســیر 
زندگی خواننده را، در جهت کسب موفقیت های بزرگ 

تغییر دهد.
* یادمان باشــد در البه الی ورق های هر کتابی، 

همیشه درس های آموزنده ای برای یاد گرفتن و به کار 
بستن وجود دارد.

* هــر چند به طور طبیعی همــه کتاب ها مفید 
نیســتند، اما عادت به مطالعــه و کتابخوانی، قطعا امر 

مفید و ارزشمندی است.
* یک کتاب خوانده شــده، بسیار بیشتر از صد ها 
کتاب خوانده نشــده، به حال ما مفید است؛  ای کاش 

کاری کنیم که قفسه کتاب ها، قفس آن ها نشود. 
علیرضا چخماقی

کتاب به بهانه برپایی سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
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قــرار دهد. نثر رمان که از زاویه دید دانای کل نوشــته 
شــده به زبان ســاده و عاری از توصیفــات غیرالزم و 
خســته کننده است. رمان از ساختاری محکم برخوردار 
اســت و از حیث فرم و شیوه پرداخت قابل تقدیر است. 
نویســنده در نگارش اثر از حاشیه روی خودداری کرده 
و بیشــتر توجه خود را معطوف درون مایه کرده است. 
وجود گره افکنی های متعدد موجب شده روایت رمان از 
روند یکنواختی دورگردد و قهرمان داستان در مسیری 
پرفراز و نشــیب قرار گیرد. تقابل مــرگ - زندگی در 
سراسر رمان به چشم می خورد. صحنه پردازیها به طور 
اســتادانه طراحی شده و این نشان از قابلیت و استعداد 
فطری خالق رمان اســت. در داســتان »بــود و نابود« 
شــخصیت اصلی داستان - شکور وفایی - در مرحله ای 
فرو می ریزد و در مرحله ای دیگر ســعی دارد خود را باز 
یابد و رو حیات جدیدی را تصویر سازد؛ به عبارتی رمان 

از فرمول نظم - بی نظمی پیروی می کند. 
»بود و نابود« روایت زندگی تلخ شکور وفایی است 
که به خاطر زیاده طلبی یا بلندپروازی هایش راننده ساواک 
می شــود. او که دارای زن و سه فرزند است در جریان 
انقالب هویتش فاش می شود و تمام آرزوها و نقشه هایش 
بر باد می رود. شــکور در مســیر داستان توسط - شیخ 
رحمان - دستگیر می شود ولی موفق به فرار می گردد و 
در ویالی دکتر یزدان که از سران حکومت پهلوی است 
پناه می گیرد؛ اما از همان نخســت متوجه اشــتباهش 
می گردد. شکور بار دیگر به اسارت شیخ رحمان می افتد و 
در جریان بازجویی مخفیگاه دکتر یزدان را افشاء می کند.
شیخ رحمان او را دستگیر می کند اما دکتر با ترفندی 
عجیب، شکور را متهم به قتل جلوه می دهد. در انتهای 
داستان معلوم می شود که شــکور بی گناه است. شیخ 
رحمان، راننده ساواک را رها می کند؛ اما گویا مخاطرات 

زندگی دست از سر شکور بدبخت برنمی دارند و...
در واقع بود و نابود این کتاب 128 صفحه ای، عرصه 

وسیعی از نظر محتوا دارد همانند خود زندگی.
اگر می خواهید بدانید که سرنوشــت شکور وفایی 
توسط نویسنده چگونه در انتهای داستان رقم می خورد، 
این رمان را که توسط انتشارات سوره مهر در سال 1395 

به چاپ رسیده است تهیه و مطالعه کنید!

در آوریل 2015 دانشــگاه هــاروارد،  یک نظر 
سنجی درمیان دانشجویان خود انجام داد که بخشی 
از پروژه پژوهشــی بزرگی درباره تعرضات جنسی 
در 64 دانشگاه معتبر آمریکا و در میان 150 هزار 
دانشجوی آنها )اعم از فارغ التحصیل ویا مشغول به 
تحصیل( بود. نتیجه این پژوهش که در ســپتامبر 

2015 منتشر شد، بسیار تکان دهنده بود. 
نظر سنجی فوق نشان می داد که 72/2 درصد از 
دانشجویان دختر حاضر در این آمارگیری، در زمان 
حضورشان در دانشــگاه هاروارد مورد آزار و اذیت 
جنسی قرار گرفته اند. این آمار رتبه دانشگاه هاروارد 
)به عنوان رتبه اول علمی دانشــگاههای جهان( را 
در زمینه تعرضات و تجاوزات جنســی نیز باالتر از 
سایر دانشگاهها قرار داد! این درحالی است که طبق 
همان گزارش حدود 80 درصد از دانشجویان دختر 
مورد تعرض قرار گرفته، هیچ گزارشــی به مقامات 

که در آن محیط آن صورت می گیرد اعتراف کند، 
درب هایش بسته می شــود و روسایش خودکشی 

می کنند«!
فیلم مستند »زمین شکار« به خاطر ترانه اش 
به نام »وقتی برای تو اتفاق بیفتد« به مراسم اسکار 
هم راه یافت که آن ترانه را »لیدی گاگا«)خواننده 
آمریکایی(  برروی صحنه هشتاد و هشتمین مراسم 
اهــدای جوایز آکادمی علوم و هنرهای ســینمای 
آمریکا اجرا کرد، در حالی که گروهی از دانشجویان 
مورد تعرض جنسی قرارگرفته با شعار »تقصیر من 
نبود« گرد او را گرفته بودند. قبل از اجرای این ترانه 
بود که در اقدامی بی ســابقه جو بایدن معاون اول 
اوباما، رییس جمهوری وقت آمریکا به روی صحنه 
رفت و ضمن دعوت همه مردم آمریکا به حضور در 
کمپینی برای اعتراض به تجاوزات جنسی به ویژه در 
محیط های دانشگاهی، عاجزانه درخواست کرد که 

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

نظر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شــماره 7000-۱395 مورخ 95/۱2/۱7 تصرفات آقای حسین 
حدادفرد شــماره شناسنامه 5722 صادره از اهواز فرزند حسنعلی دارای کد ملی شماره 
۱75۱295702 نسبت به یکباب ســاختمان به مساحت 430/80 مترمربع در قسمتی 
از ششــدانگ پالک ۱988 باقیمانده واقع در بخش 2 اهواز اخبار خروجی اراضی پاداد 
منجــر بصدور رای گردیده برابــر ماده 3 قانون مزبور مراتــب در دو نوبت به فاصله 
پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد تا هر کس نســبت به تصرفات مفروزه 
و مالکیت ایشــان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی بمدت دو 
ماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک اهواز تسلیم و رسید دریافت 
نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحویل 
نمایند. بدیهی اســت در صورت عدم وصول اعتــراض در موعد مقرر اداره ثبت برابر 

مقررات اقدام بصدور سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول 96/2/9                        تاریخ انتشار نوبت دوم 96/2/24
نصرت اهلل- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز 5/464م الف

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رأی شماره ۱3956032600۱0023۱7 هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک همــدان- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اکبر قهرمانی 
فرزند خدمتعلی به شــماره شناسنامه 27۱0 صادره از همدان در یک باب ساختمان به مساحت 
۱79/۱5 مترمربــع قســمتی از پالک ۱52۱ فرعی از 7 اصلی واقــع در همدان کوی محمدیه 
خیابان شــهید نوری )حومه بخش یک( خریداری از مالک رســمی، محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم 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: ۱396/2/24                             تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱396/3/8
علی زیوری- رئیس ثبت اسناد و امالک م الف 778

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

برابر رأی شــماره 95/۱9۱2 مورخه 95/8/3 هیئــت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
اســدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شازینب شامی فرزند یارمحمد به شماره 
شناسنامه ۱99 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 36/۱6 مترمربع 
در قسمتی از پالک ۱438 اصلی واقع در اسدآباد خ کاشانی باالتر از مدرسه آزادگان خریداری 
با واسطه از مالک رسمی آقای فتح اهلل اکبری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شــود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم 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: 96/2/24                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/3/9

م الف1316                 کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

برگ ســبز خودرو وانت پیکان مــدل ۱393 به رنگ 
 ۱۱8p0۱44382 سفید شیری روغنی به شماره موتور
به شماره شاسی NAAA36AA9EG724269 به 
شــماره پالک ۱7-5۱4 ص 33 بنام حسین امان پور 
باالنجی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی تغییرات شرکت آرین پژوهش آیسان سهامی خاص
 به شماره ثبت ۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱0۲۲00۸۳۸۷0 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱396/2/۱2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱395 مورد تصویب قرار گرفت.
2- آقای احمد کالنتری به شــماره ملی ۱72884۱۱۱9 بسمت بازرس اصلی شرکت و آقای یوسف جوانمرد به 

شماره ملی 2754066۱79 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
3- روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، انتخاب بازرس، تصویب ترازنامه و صورت های مالی 
انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی ثبت قابل دسترس می باشد.
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

نصر ت اهلل
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز

آگهی تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یکباب ساختمان
 در قسمتی از پالک 54 در بخش شش اهواز

 نظر به اینکه هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی تصرفات 
آقایان احمد مقبل و خلیل شجیرات در قسمتی از پالک فوق به مساحت 3500 
متر مربع را مورد تایید قرار داده و آگهی های موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
انتشــار یافته و پالک مرقوم در جریان ثبت بــوده و یک نوبت از تحدید حدود 
خارج گردیده است. لذا بنا به درخواست متقاضی آگهی تحدید حدود اختصاصی 
آن منتشــر و به اطالع مالک و مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی می رســاند 
که عملیات تحدید حدود و نقشــه برداری در ساعت ده صبح روز سه شنبه مورخ 
96/3/۱6 محل انجام و شــروع خواهد شــد. اعتراض نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقــی با توجه به ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس به مدت 
سی روز پذیرفته می شود و معترض موظف است که ظرف مدت یک ماه به دفتر 

دادگاه مراجعه و جریان واخواهی خود را پیگیری نماید.
تاریخ انتشار: 96/2/24

5/703 م/الف

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

برابر رأی شــماره ۱39660309007000047 مورخه ۱396/2/۱7 هیئت اول/موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حــوزه ثبت ملک بوئین زهرا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ جعفر رمضانی فرزند 
حســینقلی به شــماره شناســنامه 627 صادره از بوئین زهرا در یک قطعه زمین مزروعی به 
مســاحت 532457/22 مترمربع پالک فرعی از ۱03 اصلی واقع در بخش نه قزوین موسوم 
به مزرعه آب باریک خریداری از مالک رســمی از وراث مرحوم سلیمه خاتون رمضانی محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی اســت درصــورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/2/24                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/3/9

      مسیب محمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک بویین زهرا

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

نظر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی برابر 
رأی شــماره 643۱-۱395 مورخ 95/۱۱/20 تصرفات آقای عادل عبیات شــماره شناسنامه 5536 صادره از 
دشت آزادگان فرزند جبار دارای کدملی شماره ۱988090075 نسبت به یک باب ساختمان به مساحت 500 
مترمربع در قســمتی از ششدانگ پالک 2692/3592 واقع در بخش دو اهواز اخبار خروجی به نام سیدکمال 
احمدزاده و ســیدجالل احمدزاده منجر به صدور رأی گردیده برابر ماده 3 قانون مزبور مراتب در دو نوبت به 
فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد تا هر کس نســبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان 
اعتراض داشــته باشد از تاریخ انتشــار نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را مستقیمًا به اداره 
ثبت اســناد و امالک اهواز تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض دادخواســت به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل 
تحویل نمایند. بدیهی اســت در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام به 

صدور سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول ۱396/2/24                                          تاریخ انتشار نوبت دوم ۱396/3/9

نصرت اهلل- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز
5/705 م/الف

شماره: 96/4521
تاریخ: 96/2/20

آگهی ابالغ

دبیرخانه ۱۲۸ شورای حل اختالف همدان

احتراما بدینوسیله آقای حسین عقیقی که فعال مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد 
که آقای جواد البرز دادخواســتی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما تقدیم که به 
کالســه 950347ح۱28 ثبت و برای روز چهارشــنبه 96/3/3۱ ساعت ۱6/30 وقت 
رســیدگی تعیین گردیده، لذا مراتب جهت تقاضــای خواهان در اجرای مقررات ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی دادگاه های عمومــی و انقالب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی همدان درج می گردد خوانده می تواند ظرف یک ماه 
از تاریخ انتشــار آگهی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به شعبه ۱28 
واقع در همدان میدان بیمه کوچه مشکی مجتمع امام حسن مراجعه و در روز و ساعت 
مقرر و فوق در جلســه رسیدگی حاضر و هرگونه دفاعی دارد به عمل آورد و اال شورا 
غیابا رســیدگی و تصمیم مقتضی صادر خواهد نمود و چنانچه منبعد آگهی الزم شود 

یک نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.

م الف 615

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 
۳۹۳0/۲ - اصلی

حسینعلی مالیی
رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان

آقــای حمید  شــه بخش کوهســاری به موجــب وکالتنامه شــماره 
6۱۱57-۱396/۱/27 دفترخانــه 3۱ زاهــدان وکالتــا از طرف وراث 
مرحوم رحمت اله  شه بخش کوهساری باستناد دو برگ استشهاد محلی 
که به امضاء شــهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 3۱ زاهدان 
رســیده مدعی است که سند مالکیت ششــدانگ یکباب منزل پالک 
3930/2 - اصلی واقع در بخش یک بلوچســتان شهر زاهدان کوچه 
حجت منشعبه از خیابان مهر مورد ثبت 46334 صفحه 463 دفتر 285 
به شماره چاپی ســند مالکیت 70۱228 بعلت جابجایی مفقود گردیده 
و نامبرده درخواســت صدور ســند مالکیت المثنی را نموده لذا مراتب 
باستناد ماده ۱20 آئین نامه ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف ۱0 روز اعتراض 
خود را به ضمیمه اصل ســند مالکیت یا سند معامله باین اداره اعالم 
و رســید دریافت نمایند و اال پس از انقضای مدت مذکور و نرســیدن 
واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1396/2/24

شناسه: 1130329

م الف 398

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده ۱۸ 
آیین نامه اجرای اسناد رسمی

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی میبد
هادی بیکی ده آبادی

بدین وســیله به آقای محمود فتاحی اردکانی فرزند حســین بشناسنامه 35 صادره از اردکان به 
نشــانی اردکان خیابان مطهری کوچه 35 پالک ۱۱ ابالغ می شــود که به بانک پارسیان برای 
وصول مبلغ ۱96/837/344 ریال اصل بدهی بانضمام خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 9۱/2/25 و 
از تاریخ مذکور تا روز وصول طبق مقررات به موجب قرارداد شــماره 8830033 مورخ 88/6/۱ 
علیه شــما تقاضای صدور اجرائیه شــده و پرونده به کالســه 9۱00038 در این اجرا تشکیل 
گردیده و طبق ابالغ شــماره 924 مورخ 9۱/8/۱8 مامور ابالغ آدرس شــما شناسایی نگردیده 
اســت و بستانکار هم نتوانسته آدرس شما را معرفی نماید لذا برابر تقاضای بستانکار طبق ماده 
۱8 مذکور مراتب یاد شــده یک مرتبه در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود و چنانچه 
ظرف ۱0 روز از تاریخ انتشــار که روز ابالغ محســوب می شود در پرداخت کلیه بدهی و حقوق 
دولتی پرونده اقدام ننمائید طبق درخواســت بستانکار اموال و دارائی های شما بازداشت و برابر 

مقررات اقدام خواهد شد.

تاریخ  آگهی
1396/2/24

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمود کیومرثی دارای شماره ملی 5099593445 به شرح دادخواست 
به کالســه 9609982890۱00075 از این شــورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدیقلی کیومرثی به شماره 
ملی 060۱847938 در تاریــخ ۱386/۱0/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱- احمــد کیومرثی دارای ش.ش 6۱89768040 پســر متوفی 2- محمد 
کیومرثی دارای ش.ش7934 پســر متوفی 3- ابوالفضــل کیومرثی دارای 
ش.ش 346 پســر متوفی 4- محمود کیومرثی دارای ش.ش4 پسر متوفی 
5- مهیــن کیومرثی دارای ش.ش ۱60 دختــر متوفی 6- مرصع کیومرثی 

دارای ش.ش 68 دختر متوفی.
اینــک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک نوبت آگهی 
می نمایــد تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهر بوئین زهرا

چون شــرکت رضا پاسارگاد مظفری - ســهامی خاص مالک کامیون کمپرسی بنز 
)WHLK۱924/42 )4*2 به شــماره انتظامی 293 ع 78 ایران 73 شماره موتور 
335924۱0۱20756 شــماره شاسی NAB 374333DA6۱۱482 به علت فقدان 
سند کمپانی و سند مالکیت )برگ سبز( تقاضای صدور المثنی نموده است لذا چنانچه 
هرکس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت ۱5 روز از تاریخ نشــر آگهی 
با در دست داشــتن مدارک کافی به دفتر فروش شرکت ایران خودرو دیزل واقع در 
تهران کیلومتر 8 جاده ســاوه مراجعه نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ضوابط اقدام خواهد شد.

برگ ســبز خودرو کامیون کشنده ولوو اف اچ ۱2 
)4×6( به شماره پالک 924 ع 29 - ایران ۱4 به رنگ 
سفید روغنی مدل ۱386 و شماره موتور 568۱3۱ 
 NADAN60D66T867294 و شماره شاسی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

چون محمدرســول نوربخش مالک خودرو سواری سمند به شماره انتظامی 
698 ب 56 ایــران 63 شــماره موتــور ۱2483092728 شــماره شاســی 
83229558 به علت فقدان ســند کمپانی و برگ ســبز و کارت مشخصات 
تقاضای رونوشــت المثنی نموده اســت لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد 
خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت 
ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است 
پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. مدت اعتبار 

این آگهی یکسال است.

برگ ســبز خودرو سواری سایپا ۱3۱SL به شماره 
پــالک ۱4۱ ط 93- ایران ۱4 بــه رنگ نقره ای 
متالیک مدل ۱390 و شــماره موتور 4323095 و 
شــماره شاسی S۱4۱22902۱2805 مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســندکمپانی خودرو سواری پژو SD-TU5 206 به 
شــماره پالک 736 م 96- ایران۱4 به رنگ ســفید 
روغنی مدل ۱393 و شماره موتور ۱63B0063887 و 
مفقود   NAAP4۱FDXEJ667270 شماره شاسی 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

خواهان/شــاکی اســمعیل قنبرزهی گرگیج به طرفیت خوانــدگان / متهم 
۱-جواد شهرکی 2- عزیز خروت به خواســته مطالبه وجه... تقدیم شورای 
حل اختالف شهرســتان زاهدان نموده که جهت رســیدگی به شورای حل 
اختالف شماره 5 مجتمع مرکزی شهرستان زاهدان واقع در زاهدان- خیابان 
ثاراهلل - مجتمع شوراهای حل اختالف شماره 3 استان سیستان و بلوچستان 
ارجاع و به کالســه 96099855005000۱2 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن ۱396/4/3 و ساعت 9:30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم و درخواســت خواهان/ شاکی به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده / 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفترشعبه شورای حل اختالف

شماره 5 مجتمع مرکزی شهرستان زاهدان- سمیرا شیخی
م الف 614

کارت و برگ ســبز خودروی ســواری Tiggo5-CVT سیستم 
Cherry بــه رنــگ مشــکی صدفی مــدل ۱395 به شــماره 
شاســی شــماره  و   MVM484FTAG008134 موتــور 
پــالک شــماره  و   NATGBATL9G1005360

 ایران 45-۱33 ص ۱۱ متعلق بــه خانم مهدیه امیری همت آبادی 
به کد ملی 2993853۱8۱ و شــماره شناسنامه 5034 فرزند محمود 

صادره از کرمان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکاران واجد 
صالحیت واگذارنماید.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

ف
شماره موضوع مناقصهردی

مناقصه
تاریخ بازگشایی 

پاکات مناقصه
ساعت بازگشایی 

پاکات مناقصه
مبلغ ضمانتنامه 

)ریال(

۱
اجرای پروژه برق رسانی به طرح مسکن مهر سال 
96 شهرستان های تابعه استان اصفهان به صورت 

کلید در دست )تملک دارایی(
8/302/800/000/000 صبح۱539/9696/3/6

مدت دریافت اســناد مناقصه: از روز شــنبه مورخ 96/2/23 
تا پایان وقت اداری روز چهارشــنبه مــورخ 96/2/27 در قبال فیش 
بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شــده به حساب جاری سپهر 
صادرات به شــماره 0۱0۱6733۱4007 به نام شــرکت توزیع برق 

استان اصفهان 
مدت تحویل پیشــنهادات: از روز پنج شــنبه مورخ 96/2/28 

لغایت ساعت 7/30 صبح روز شنبه مورخ 96/3/6 
محل تحویل پیشنهادات: اصفهان چهارباغ باال خیابان شریعتی 

دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان
تضامین مورد قبول: پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده 
شــرکت در مناقصه را به صــورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا فیش 
واریزی به حساب جاری سپهر صادرات به شماره 0۱0۱6733۱4007 
به نام شــرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند. به پیشنهادات 
فاقد ســپرده، مخدوش و ســپرده های کمتر از میزان مقرر و چک 

شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر توضیحات:

۱- هزینــه درج آگهی مناقصــه در صفحات داخلــی روزنامه های 

جهان  اقتصاد و کیهان بعهده برنده مناقصه می باشد.
2- داوطلبان می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 
۱3-362730۱۱ داخلی 4275 واحد مناقصات تماس حاصل نمایند.

 3- اســناد و مــدارک و اطالعــات این مناقصه در ســایت اینترنتی 
 http://tender.tavanir.org.ir  معامالت توانیر بــه آدرس
قابل دسترسی می باشد همچنین آگهی این مناقصات در سایت پایگاه 
ملی مناقصات ایران به آدرس  http://iets.mporg.ir و سایت 
 WWW.epedc.ir شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس

قابل دسترسی می باشد.
4- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش 
و یا بدون ســپرده معتبر و یا الک گرفته شــده با الک غلطگیر و یا 
پیشــنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقا ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان  
امور تدارکات و انبارها

شرکت توزیع برق استان اصفهان

شناسنامه مالکیت )برگ سبز( و دو فقره وکالت نامه مربوط 
به پــژو پارس مــدل ۱389 بشــماره انتظامی ۱66ج87 
- ایــران ۱9، شــماره موتور ۱2488328565 و شــماره 
شاســی NAAN0۱CA6 AE 264682 بنــام خانم 
آذرمحمدی مقــدم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

است.


