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قرار بود توافقنامه هســته ای ایران با گروه موسوم به 
۱+۵ اوالً در گام نخست، سایه جنگ خیالی را از سر ایران 
دور کند و ثانیاً با احیاء مناسبات تجاری و تعامالت بانکی 
با کشورهای متخاصم و دولت های تحت نفوذ آنها، اسباب 
بهبود شرایط اقتصادی کشور را فراهم و چرخ صنعت را با 

سرعت بیشتری به حرکت درآورد. 
اما اینک با گذشــت بیش از دوسال از زمان امضای 
این توافقنامه توسط طرفین، نه تنها بخش عمده تعهدات 
غربی ها همچنان عملی نشده است، بلکه طرف آمریکایی 
ضمن اعمال تحریم های جدید، به طور کامل از اجرای آن 
طفره رفته و عربده کشــی ها و تهدیدات سردمداران این 
کشور نیز فزونی یافته و هر روز بهانه ای جدید و خواسته ای 

متفاوت از سوی آنها مطرح می شود.
اینــک در حالی که دولت جمهوری اســالمی باید 
مدعی امضای بدترین توافقنامه با غرب باشد و از بدعهدی 
غربی ها و به خصوص آمریکایی ها شکایت نماید، این دولت 
آمریکاست که کاماًل هدفمند و در اقدامی پیش دستانه و 
در عین حال منافقانه، به بازارگرمی در این زمینه پرداخته 
و مدعی لطمه خوردن به حیثیت آمریکا در چارچوب این 

قرارداد شده است.
طــرح بهانه های جدید و اتهامات و ادعاهای واهی از 
سوی غرب در شــرایطی صورت می گیرد که اوالً دولت 
جمهوری اســالمی ایــران در اثبات ُحســن نیت خود، 

* روزنامه نگار فراری اصالح طلب همه پرسی 
کردستان و اشتیاق رژیم صهیونیستی برای 
جدایی اقلیم کردستان از عراق  را بهانه ای 

برای عقده گشایی علیه راهبرد اصولی 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در 
حمایت از مسئله فلسطین و جبهه مقاومت 

اسالمی منطقه قرار داده است .

اینتوافقنامهبیخاصیت
  احمد رضا هدایتی

چرا مدعیان اصالحات بزرگ ترین سرمایه رژیم صهیونیستی
در مقابله با جمهوری اسالمی هستند؟

  مجتبی باجالنی

یکــی از روزنامــه نــگاران 
زنجیره ای  روزنامه هــای  فراری 
اصالح طلب اخیرا طی یادداشتی 
در ســایت ضدانقــالب زیتون، 
همه پرســی کردستان و  اشتیاق 
رژیم صهیونیســتی برای جدایی 
اقلیم کردستان از عراق را بهانه ای 
برای عقده گشــایی علیه راهبرد 
اصولی سیاست خارجی جمهوری 
اسالمی ایران در حمایت از مسئله 
فلسطین و جبهه مقاومت اسالمی 

مردم فلسطین گره بزنند.«
در رد ایــن ادعــای مضحک 
کافی اســت که نیــم نگاهی به 
صحنه سیاسی فلسطین بیاندازیم 
تــا دریابیم که اوال سازشــکاران 
سالهاســت  کــه  فلســطینی 
ســراب صلــح را در نشســتن 
پای میز مذاکــره با جنایتکاران 
صهیونیست جست وجو می کنند و 
دستاوردشان از مذاکره با این رژیم 
جز  اشــغال تدریجی بخش های 

باقــی مانده از خاک فلســطین 
و توســعه مستعمره ســازی این 
رژیم نبوده، چند درصد از مردم 
فلسطین را نمایندگی می کنند و 
آیا ایستادگی میلیونها فلسطینی 
حامی مقاومــت در غزه و کرانه 
نسل کشی های  برابر  در  باختری 
این رژیم بویژه در سه جنگ اخیر 
معنایی جز ابطال روند سازشکاری 
از ســوی ملت فلسطین دارد؟ و 
چرا نگارنــده حمایتهای اصولی 
جمهوری اســالمی نه از جریان 

فلسطین و شــیعه سنی ارزیابی 
کــردن همــه معــادالت باعث 
می شود تا ایران همواره در تنش 
بی پایان با کشورهای منطقه قرار 
داشته باشد«، اما پاسخ نمی دهد 
که چگونه می شــود کشوری با 
حاکمیت شیعی که بنا به ادعای 
وی همه معادالت را بر اســاس 
شــیعه ســنی ارزیابی می کند، 
سالهاست از دو گروه سنی مذهب 
حماس و جهاد اسالمی فلسطینی 

پشتیبانی و حمایت می کند. 
وی در ادامــه با طــرح این 
پرســش که »آیا آلــرژی ایران 
نســبت بــه اســرائیل و عطش 
بی پایان برای ســر شاخ شدن با 
شدن  پدیدار  زمینه ساز  اسرائیل 
چاله هــای جدیــدی علیه ایران 
در کردســتان عراق بوده است یا 

وی همچنین در بخش از این 
یادداشت خود با طرح این ادعای 
عجیب که چرا زمانی که عده ای 
سیاستمدار فلسطینی به مذاکرات 
بی نتیجه و نافرجام 24 ســاله با 
رژیم صهیونیســتی مشغولند و 
صهیونیست ها هم هر از گاهی با 
موشک و خمپاره زنان و کودکان 
فلسطینی را نوازش می کنند و کل 
ملت فلسطین هم از این وضعیت 
راضی! ایران کاســه داغتر از آش 

منطقه قرار داده است. 
ایــن روزنامه نــگار فــراری 
یادداشت  ابتدای  در  اصالح طلب 
خــود با این ادعا کــه قصد دارد 
» اجــزای یک بحران ملی و یک 
گره کور سیاســت خارجی ایران 
را تــا حدودی از هــم باز کند و 
وحشــت از تحوالت کردســتان 
عــراق را به کنترل در آورد«، در 
پرداختی سطحی، غیرکارشناسانه 
و سیاســت زده مخالفت ایران با 
ماهیت و موجودیت رژیم  اشغالگر 
صهیونیستی در متن کشورهای 
اســالمی به عنوان عامل اصلی 
تنــش، بحران و جنــگ افروزی 
در منطقه را »نگاه اسرائیل ستیز 

شده و از دشمنی با اسرائیل کوتاه 
نمی آید؟! 

ایــن روزنامه نــگار فــراری 
اصالح طلب در این باره می نویسد: 
»سازمان آزادیبخش فلسطین در 
چندین دور مذاکــره به توافقی 
نســبی با اسرائیل رسید و بر این 
اساس، دولت خودمختار و نوار غزه 
شــکل گرفت و تئوری دو دولت 
فلســطینی و اسرائیلی به عنوان 
یک راهکار برای حل این بحران 
مورد شناسایی قرار گرفته است 
که اســرائیل نه آن را می پذیرد 
و نــه راه   گریــزی از آن دارد. در 
حالیکه فلســطینی ها با اسرائیل 
توافق می کنند، مذاکرات امنیتی 

سازشــکار که از جریان مقاومت 
فلسطین راکه بر اساس معیارهای 
انســانی و آزادی خواهانه صورت 
گرفته را محل اشکال دانسته اما 
در قبال حمایتهای همه بی چون 
و چرا و همه جانبه سیاسی، نظامی 
و اقتصادی آمریکا از رژیم مجعول 
صهیونیستی در اشغال سرزمینی، 
جنگ افروزی، کشتار و آواره کردن 
مسلمانها در بالد اسالمی سکوت 

کرده است؟  
در بخش دیگری نویســنده 
با اتکا به کلیشــه نسبتا رایج در 
رســانه های غربــی در ارتباط با 
تحوالت خاورمیانه، سیاست های 
منطقه ای جمهوری اسالمی ایران 
را بر مبنای »شــکاف شــیعه و 
ســنی« تعریف و عنوان می کند 
که: »نــگاه ایدئولوژیک به قضیه 

اینکه کردهای اقلیم کردســتان 
خود جاذب ترفندهای اســرائیل 
هســتند«، و در پاســخ، توان و 
اقتدار موشــکی ایران که نقشی 
بازدارنده در مقابل زرادخانه های 
اتمی و کالهک های هسته ای رژیم 
تکفیری  تروریسم  صهیونیستی، 
در منطقــه و ســایر تهدیــدات 
خارجــی و نیز اســتقرار صلح و 
ثبات و امنیت در منطقه را دارند 
را دلیل فعال شــدن اسرائیل و 

عنوان می کنند. 
وی در پایــان همچنین در 
برابر این چالــش و خطر جدی 
منطقه  امنیــت  تهدید کننــده 
راهکاری جالب پیشنهاد می دهد 
و می نویسد: »شاید عاقالنه ترین 
راهکار در هضــم بحرانی که در 
آن سوی مرزهای غربی کشور در 
حال شکل گرفتن است این باشد 
که ابتدا صبر کنیم و ببینیم در 
کردستان عراق چه رخ می دهد.« 

ایران عنوان  اطراف  ایجاد بحران 
کرده می نویسد: »شواهد و قرائن 
حاکی از این است که سیاست ها 
ایران در  و تبلیغات ضداسرائیلی 
بیش  موشکی  آزمایش های  کنار 
از هر عامل دیگری موجب فعال 
شدن اســرائیل علیه ایران و نیز 
قوام گرفتن بحران در اطراف ایران 

بوده است.«
روزنامه نگار فراری اصالح طلب 
به علت  همچنین بدون  اشــاره 
اصلی پیدایش داعش در منطقه 
که صراحتا در کتــاب خاطرات 
مقامات آمریکائی »مقابله با ایران 
و ایجاد حاشیه امن برای اسرائیل« 
عنوان شده است، نقش موثر سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در پیوند 
نیروهای مقاومت در مرز سوریه 
و عراق با هدف ناکام گذاشــتن 
تالش غرب برای ایجاد شکاف در 
مرزهای دو کشــور و قطع کردن 
مسیر تدارکاتی گروه تروریستی 
داعش را دلیل کشیده شدن پای 
اســرائیل به مرزهای غربی ایران 
عنــوان می کند تــا گرایش های 
اســرائیلی این عــده از کردها. 
حــاال آنکه خود مقامــات رژیم 
از برشماری  صهیونیســتی جدا 
منافع متعدد اقتصادی حاصل از 
جدایی کردستان عراق برای این 
رژیم ، همسایگی و هم مرز شدن 
با ایران را به عنوان یکی از اهداف 
راهبردی حمایــت قاطع خود از 
هم پرسی جدایی کردستان عراق 

یعنی در قبال عملی کردن پروژه 
شوم غرب در تجزیه کشورهای 
منطقه از جمله عراق و ســوریه 
موسوم به طرح خاورمیانه بزرگ 
باید دســت روی دست گذاشت 
و اقدامــی نکرد تــا ببینیم چه 
می شود! درســت مثل تاسیس 
رژیــم مجعول اســرائیل و غده 

سرطانی منطقه.
نکتــه نهایــی آنکــه ایــن 
روزنامه نگار پاریس نشین سال ها 
در روزنامه های اصلی زنجیره ای 
دبیر بخش بین الملل بوده است 
و بــا همیــن طرز فکــر و نگاه 
مشــغول ارائه تحلیل فکری به 
بخشی  که  روزنامه هایی  جامعه! 
از بودجه آنها از یارانه مطبوعات 
–بیت المــال- تامین می شــود. 
امروز نیز دوســتان و همفکران 
او در همان روزنامه ها مشــغول 
قلم فرســایی هســتند. برجام و 
آمریکا را بــزک می کنند. مردم 
را ســایه جنگ هــای خیالــی 
اسالمی  ارزش های  می ترسانند. 
و ملــی را تخطئه می کنند و در 
یک کالم نقش پایگاه دشــمن 
در کشور را بازی می کنند. بعید 
اســت در سراســر دنیا کشوری 
جز جمهوری اســالمی ایران، به 
پرداخت  حقــوق  معاندان خود 
کند! به راســتی باید به نتانیاهو 
حــق داد که در جریان فتنه 88 
گفت اصالح طلبــان بزرگ ترین 
سرمایه اسرائیل در ایران هستند.

جنگ های  بــا  می کنند،  برگزار 
ادواری توازن قوای جا به جا شده 
را دوباره تنظیــم می کنند، این 
وســط جمهوری اسالمی ۱2۰۰ 
کیلومتر آن طرف تر نه تنها کوتاه 
نمی آید بلکه از خود فلسطینی ها 
و ساکنان غزه بیشتر فلسطینی 
است و حتی بیش از فلسطینی ها 
مخالف اســرائیل است. حاکمان 
ایران در واقع تصمیم گرفته اند تا 
آینده کشور و نیز سرنوشت نسل 
ایرانی ها را به سرنوشــت  آینده 

فراتر از قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی و مغایر با اصل 
عزت و اقتدار جمهوری اسالمی ایران، اجازه یافته اند که 
به طور مستمر و در هر زمان و تحت هر شرایطی از مراکز 
هسته ای ایران بازرسی و به زبان بهتر، جاسوسی نمایند.

حال این سؤاالت مطرح است؛ چرا دولتمردان ما که از 
سوابق بدعهدی های آمریکا در مورد کشورهایی مانند؛ لیبی 
که پس از توافق با آمریکا، همه تجهیزات اندک هسته ای 
خود را تسلیم آنها کرد و درگیر جنگ با آمریکا شد، یا کره 
شمالی که بر اساس توافقی دیگر، بخش قابل توجهی از 
مراکز هسته ای خود را منهدم نمود و هم اکنون در آستانه 
جنگ قرار گرفته و یا سوریه که تسلیحات شیمیایی خود 
را برای امحاء در اختیار آنها گذاشت و مورد تهدید و تجاوز 
قرار گرفت، آگاهی کامل دارند، همچنان منفعالنه بر تداوم 

تعهد یانکی ها بر این قرارداد اصرار می ورزند؟
چرا با این که می دانند، هزینه های این نقض عهد، برای 
آمریکایی ها به مراتب بیشتر از ایران خواهد بود و می تواند 
به انزوای سیاســی آنها منتهی شود، این قدر مشتاقانه در 
قالــب و قامت یک خریدار بی چــون و چرا، بر حفظ این 
قــرارداد تحمیلی و ظالمانه تأکیــد می کنند؟ آیا با این 
شــرایط، نباید در نحوه رفتار دیپلماسی ایران با غرب در 

این زمینه، تجدیدنظر شود؟
با این حال نگارنده معتقد است؛ اگرچه در جریان این 
توافقنامه، امتیاز جدیدی برای کشور ما کسب نشده و بلکه 
مشکالت افزایش یافته است، اما بیان این مطالب به مفهوم 
نفی مطلق دستاوردهای مثبت این توافق از جمله؛ اثبات 
بی گناهی ایران، پذیرش رسمی ایران به عنوان عضو باشگاه 
هسته ای جهان، کشانده شدن کشورهای مدعی قدرت به 
پای میز مذاکره با ایران، فراهم شدن امکان تولید و صدور 
و فروش محصوالت هســته ای )هرچند با غنای پایین( و 
نیــز پذیرش موضوع تحقیق و توســعه )R&D(در بخش 
هسته ای از ســوی طرف های مقابل که بخشی از حقوق 
از دســت رفته ایران اسالمی را احیاء نموده، نیست، بلکه 
هدف بیان ضرورت شأن ملت و دولت ایران، به مسئولین 

محترم کشور است.
با این توصیف؛ یک بار دیگر این سؤال مطرح است که؛ 
آیا بهتر نیست دستگاه دیپلماسی کشور، با اِعمال رفتار 
عادی و اتخاذ راهبردی مقتدرانه تر، قضاوت در این خصوص 

را به افکار عمومی جهان واگذار نماید؟

ذره ای کوتاهی نکرده و در همان ابتدای کار، در اقدامی 
شتابزده به تمامی تعهدات خود و حتی فراتر از آن عمل 

نموده است.
ثانیاً در چارچوب این توافقنامه، بسیاری از محصوالت 
تولیدی و شرایط کاری در رابطه با فعالیت های هسته ای 
خود از جمله؛ مقدار قابل توجهی از اورانیوم غنی سازی 
شــده با غنای 2۰ درصد و نیز امکان استفاده از ظرفیت 
کامل ابزار )ســانتریفیوژها( و مراکز تولیدی، همچنین 
امکان تولید اورانیوم با خلوص بیش از ۵ درصد و امکان 
تولید آب سنگین در کارخانه اراک را از دست داده و یا 

تعلیق نموده است.
عالوه بر این، غربی ها در این چارچوب و در توافقی 

حاکمان ایــران« تعبیر کرده که 
بحران های  چیدمان  »زمینه ساز 
ایران شــده  جدیدی در اطراف 

است«. 
این در حالی است که سران 
رژیم مجعول صهیونیســتی در 
زمان اشغال ســرزمین فلسطین 
بزرگ«  »اسرائیل  پروژه  صراحتا 
را مهم تریــن هــدف و آرمــان 
صهیونیســم عنوان و شعار » از 
نیل تا فرات« را حتی در پرچم این 
رژیم جعلی نمادسازی کرده است. 

* این روزنامه نگار پاریس نشین سال ها در روزنامه های اصلی زنجیره ای دبیر
 بخش بین الملل بوده است و با همین طرز فکر و نگاه مشغول ارائه تحلیل فکری 

به جامعه! روزنامه هایی که بخشی از بودجه آنها از یارانه مطبوعات –بیت المال- تامین 
می شود. امروز نیز دوستان و هم فکران او در همان روزنامه ها

 مشغول قلم فرسایی هستند.

* غربی ها در این چارچوب برجام 
و در توافقی فراتر از قوانین آژانس 

بین المللی انرژی اتمی و مغایر با اصل 
عزت و اقتدار جمهوری اسالمی ایران، 
اجازه یافته اند که به طور مستمر و در 
هر زمان و تحت هر شرایطی از مراکز 
هسته ای ایران بازرسی و به زبان بهتر، 

جاسوسی نمایند. 

* با گذشت بیش از دوسال از زمان 
امضای برجام توسط طرفین، نه تنها 

بخش عمده تعهدات غربی ها از 
جمله برداشتن کامل تحریم های 

قبل و بهبود وضعیت تجارت 
جهانی، همچنان عملی نشده است، 
بلکه طرف آمریکایی ضمن اعمال 
تحریم های جدید، به طور کامل از 

اجرای آن طفره رفته و عربده کشی ها 
و تهدیدات سردمداران این کشور نیز 

فزونی یافته است.

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

برابر رأی شماره 139660326006001112-  1396/6/25 هیئت  اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســین بیگی فرزند 
محمدحســین به شماره شناســنامه 11 صادره از مالیر در ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 105/59 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی اراضی دولت آباد واقع در بخش 
چهار مالیر خریداری از مالک رسمی آقای اسماعیل غالمی 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 سند مالکیت متقاضی اعتراض 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/7/5                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/7/20

م الف 1585
محمدرضا امینی
 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان مالیر

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و تحقیقاتی مبارز 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۳۰۲ و شناسه ملی 

۱۰۲۶۰۲۶۷۱۱۹
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۱394/۱2/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 
خدیجه کریمی کاکه ســیاه به کدملی 62299۱926۵ به نمایندگی از شرکت صنعتی 
کاوه به شناســه ملی ۱۰۱۰۰3۵۵3۵7 به ســمت رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل 
و فاطمه عطاریان به کدملی ۱27298۰۵4۵ به نمایندگی از شــرکت تأمین ماســه 
ریخته گری به شناســه ملی ۱۰۱۰۰۵8۰397 به عنوان نائــب رئیس هیئت مدیره و 
مائده عطاریان به کدملی ۱272۵92۰49 به نمایندگی از شــرکت واگن ســازی کوثر 
به شناســه ملی ۱۰۱۰2889۰89 به عنــوان عضو هیئت مدیره تعییــن گردیدند. - 
کلیه اوراق و اســناد تعهدآور و قراردادهای شــرکت با امضای ثابت مدیرعامل و مهر 
شــرکت و نامه ها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شــرکت معتبر خواهد 
بود. - اختیارات هیئت مدیره به شــرح ذیل به مدیرعامــل تفویض گردید. انجام امور 
اداری و تشــریفات قانونی- رســیدگی به محاسبات شرکت و تنظیم ترازنامه و بودجه 
سالیانه- استخدام و عزل کارمندان و کارگران و متخصصین و مهندسین و کارشناسان 
و غیره و تعیین حقوق و پاداش آنها- حفظ اموال و تنظیم فهرســت دارایی شــرکت- 
تهیــه آیین نامه های داخلی- اجرای تصمیمات مجامــع عمومی- ادای دیون و وصول 
مطالبات- عقد هرگونه قرارداد با شرکت ها و بانک ها و ادارات و اشخاص و اخذ وام های 
الزم و انعقاد عقود اســالمی- خرید و فروش اموال منقول و ماشین آالت و کارخانجات 
و به طور کلی وســایل موردنیاز شرکت- مشــارکت با سایر شرکت ها و شخصیت های 
حقیقی و حقوقی- اســتقراض با رهن یا بــدون رهن و تحصیل هر نوع اعتبار- افتتاح 
هر نوع حساب در بانک ها اعم از جاری و ثابت- صدور و ظهرنویسی و پرداخت بروات 
و اســناد و سفته و هزینه آنها- مدافعات چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه در 
تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به محاکم صالحه ابتدایی و استینافی و غیره و 

انتخاب وکیل و وکیل در توکیل غیر حتی کراراً. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی مزایده اموال توقیفی
نظر به اینکه به موجب پرونده کالســه 154/95 اجرایی در خصوص محکوم علیه شرکت سپند 
ســازه جنوب با مدیریت پرویز رحمانی محکوم اســت بپرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته در حق محکوم له جعفر عیدانی فرزند عبداالمیر و نیز پرداخت 5/000/000 ریال 

بابت نیم عشر دولتی در حق دولت حسب درخواست محکوم له اموال محکوم علیه شامل:
1- یکدستگاه کانتینر 20 فوت معمولی به شماره KKLU204285 با پوسیدگی بدنه و مستعمل 

به قیمت 30/000/000 ریال
2- یکدســتگاه کانکس به ابعاد 5 در 40×2 متر ســاخت شرکت اهواز کانتین با توجه به قدمت 

ساخت و پوسیدگی به قیمت 25/000/000 ریال
3- یکدستگاه گراپ رادیویی 10 مترمکعبی مخصوص تخلیه و بارگیری ساخت سال 1390 که 
بازهــای آن از چنگالهای آن بدلیل نقص فنی جدا گردیده اســت و نیازمند اورهال و تعمیر دارد 

به قیمت 450/000/000 ریال
جمع قیمت اموال توقیفی 505/000/000 ریال

توسط کارشناس خبره ارزیابی و مقرر گردید که از طریق مزایده در مورخ 96/8/9 از ساعت 12 
الی یک بعدازظهر در محل اجرای احکام دادگاه بندر امام)ره( به اجرا گذاشته خواهد شد و مزایده 
از قیمت کارشناســی تعیین شــده شروع و مال متعلق به کســی خواهد شد که بیشترین قیمت 
پیشــنهادی را ارائه نماید و خریداران می توانند ظرف پنج روز قبل از موعد جهت کســب اطالع 

بیشتر و مالحظه اموال به این اجرا مراجعه نمایند.
قاضی اجرای احکام شورای حل اختالف بندر امام خمینی)ره(- مهدی نوروزی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
درخصوص پرونده اجرائی کالســه شماره 93/40 له بانک ملی مرکزی اسدآباد و علیه شرکت مرغ خوشخوان 
به شــماره ثبت 155 به ضمانت وراث مرحوم چراغعلی جباری فرزند کریم به شماره شناســنامه 929 با توجه 
به بدهی مدیون به مبلــغ 5/409/946/000 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 270/497/300 ریال بابت حقوق 
دولتی که بســتانکار در قبال طلب خود تقاضای مزایده شــش دانگ پالک ثبتی باقیمانده پالک 1586/20 
اصلی ملکی مدیون به شماره ثبتی 4496 دفتر جلد 220 صفحه 450 بشماره چاپی 807580 واقع در اسدآباد 
محله اسالم آباد کوی کوثر 1 با عرصه به مساحت 144 مترمربع و با کلیه امتیازات آب و برق و گاز و با حدود 
اربعه مندرج در ســند ثبتی که یک باب ســاختمان در یک و نیم طبقه و با پایه آجری و سقف طاق ضربی و 
اعیانی 119 مترمربع و زیرزمین قابل ســکونت نیز 119 مترمربع که با درنظر گرفتن موقعیت و میزان عرصه 
و اعیان بالغ بر 1/047/000/000 ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد ارزیابی و قطعیت قرار گرفت 
ملک موصوف از ســاعت 9 الی 12 روز شــنبه مورخه 1396/8/6 و در محل اداره ثبت اســدآباد و از طریق 
مزایده به فروش می رســد مزایده از مبلغ کارشناسی و قطعیت یافته ملکی مدیون شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی از ســوی خریداران واگذار می گردد. ملک موصوف فاقد بیمه می باشد و کسانیکه تمایل به خرید 
دارند می توانند در تاریخ مذکور در محل تعیین شده حاضر و جهت خرید مزایده شرکت نمایند و الزم به ذکر 
است سایر هزینه های قانونی اعم از دارایی و هزینه های انشعابات و اشتراکات آب و برق و گاز و تلفن و سایر 
مبالغ زائد بر مزایده برعهده برنده مزایده می باشــد. چنانچه روز مزایده به هر علتی مصادف با تعطیل اعالم 

گردد روز بعدی موعد مزایده خواهد بود.
تاریخ انتشار: 1396/7/20                                                                   تاریخ مزایده: 1396/8/6
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

 آگهی دعوت از بستانکاران
»نوبت اول«

شرکت ســرمایه گذاری توسعه گیالن )ســهامی خاص( به علت انحالل به موجب 
تصمیمــات کار گروه تخصصی شــورایعالی مناطــق آزاد و ویــژه اقتصادی مورخ 
1395/4/29 که مراتب در روزنامه رســمی شــماره 21018 به تاریخ 1396/02/19 
جهت اطالع عمومی انتشار یافته اســت، در حال تصفیه می باشد لذا در اجرای ماده 
225 قانون تجارت از کلیه اشــخاصی که از شــرکت مذکور مطالباتی دارند دعوت 
می گردد که ضمن ارایه اســناد و مدارک مثبته، ظرف مدت شــش ماه از تاریخ نشر 
اولیــن آگهی،  به محل تصفیه به نشــانی منطقه آزاد تجــاری- صنعتی انزلی، بلوار 
شهید فاتحی، مرکز نمایشگاه ها و همایش های بین المللی، قسمت امور مالی، مراجعه 

نمایند. بدیهی است پس از سپری شدن مهلت فوق هیچ ادعایی پذیرفته نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/07/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/08/20

تاریخ انتشار نوبت سوم: 1396/09/20 
مدیر تصفیه-  اسماعیل محمدی خواه

دادخواست
خواهان محمد فروز فرزند صفرعلی دادخواســتی به طرفیت خوانده علیرضا کریم زاده فرزند جواد 
به خواســته محکومیــت خوانده به پرداخت تامین خواســته و مطالبه مبلــغ 38/000/000 ریال 
وجه 5 فقره چک به احتســاب خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چکها لغایت اجرای حکم 
قطعی به انضمام کلیه خســارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرکرد نموده که 
جهت رســیدگی به شورای حل اختالف شماره 4 شهرستان شــهرکرد واقع در شهرکرد- خیابان 
کاشانی- دادگســتری شهرستان شهرکرد- مجتمع شــوراهای حل اختالف شهرکرد ارجاع و به 
کالسه 9609983844400060 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/8/29 و ساعت 8:30 صبح 
تعیین شده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شورای حل اختالف 
شماره ۴ شهرستان شهرکرد- اکرم خورشیدی

شهرکرد- خیابان کاشانی- دادگستری شهرستان شهرکرد- مجتمع شوراهای حل اختالف شهرکرد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست
 و ضمائم به آقای مجید واحدی فرزند محمدرضا

درخصــوص تجدیدنظرخواهــی وارد ثالث ملک محمــد جوهری فرد و ورثــه مرحوم ابراهیم 
مهندس پــور به طرفیــت احمد چراغی و غیره... مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره 
پرونده کالسه 9309986110800387 شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ثبت و وقت 
رسیدگی و اخذ اظهارات مطلع )محسن اخوان( بنگاه دار، مورخ 1396/9/21 ساعت 9 تعیین که 
حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتــب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی بــه دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه تجدیدنظر شعبه ۱۱ دادگاه 
تجدیدنظر استان خوزستان- حجت اهلل فرزین

اهواز-امانیه-دادگستریکلاستانخوزستان

شماره ابالغنامه: 9610106118203474
شماره پرونده: 9309986110800387

شماره بایگانی شعبه: 940700

چون محســن نجفی مالک خودرو ســواری پژو پارس به شــماره انتظامی 
262 س 82 ایــران 93 شــماره موتور 12490105170 شــماره شاســی 
 NAAN21CA0BK459965 بــه علت فقدان ســند کمپانی و ســند 
مالکیت )برگ سبز( تقاضای رونوشت المثنی نموده است لذا چنانچه هرکس 
ادعایــی در مورد خودرو مذکــور دارد ظرف مدت ده روز بــه دفتر حقوقی 
سازمان فروش شــرکت ایران خودرو واقع در پیکان شــهر ساختمان سمند 
مراجعه نماید. بدیهی اســت پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. مدت اعتبار این آگهی یکسال است.

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم شــهناز خلیلی پیرمراد دارای شناسنامه شماره 69 1 بشرح دادخواست به کالسه 701173/ش 96/67 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان وحید روشن صبح بشناسنامه 
1467 در تاریخ 96/4/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم/مرحومه منحصر اســت به 
1- علی روشن صبح فرزند وحید پسر متوفی 2- نازنین زهرا فرزند وحید دختر متوفی 3- رقیه محمدی حصار 
فرزند صادق همسر متوفی 4- شــهناز خلیلی پیرمراد فرزند غالمحسین مادر متوفی 5- سیفعلی روشن صبح 

فرزند یوسفعلی پدر متوفی 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور به اســتناد ماده 362 قانون امور حذفی را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکســی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه ۶۷ شورای حل اختالف ارومیه - تاج الدین شاه مرادی

موضوع آگهی ابالغ ارجاع امر به داوری
نظر به دادخواست خواهان زهرا صفی پور سیاهمزگی به طرفیت علیرضا عباس قربان 
پورســیاهمزگی به خواسته طالق به درخواســت زوجه، با توجه به اعالم زوجه مبنی 
بر مجهول المکان بودن شــما و ارجاع امر به داوری ازســوی این شعبه؛ لذا ظرف 7 
روز نســبت به معرفی داور و ارائه نظریه داوری به این شعبه اقدام نمایید. درغیر این 

صورت راسا اقدام به تعیین داور خواهد نمود.
دفتر شعبه اول دادگاه خانواده بوشهر

گواهــی می شــود کارت بازرگانی به شــماره 
10420061624 بــه نــام بازرگانــی خدماتی 
بازرگانی الفت دشــت آزادگان صــادره از اهواز 
مدیرعامل هاشم صیاحی مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

ســند کمپانی خــودرو ســواری پژو 206 مــدل 1386 
 به رنــگ خاکســتری - متالیــک به شــماره انتظامی

 748 ص 31- ایران 22 به شماره موتور 86020489 141 
و شماره شاسی 21515681 مربوط به آقای آرش قجرزاده 

مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس آی 8/1 
به شماره پالک 168 ص 88 - ایران 14 به رنگ نقره ای 
متالیک مدل 1389 و شــماره موتور 12489058124 
 NAAM01CA3AE869190 شاســی شماره  و 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

چون کــوروش دهخدا مالک خودرو ســواری پژو پارس به شــماره انتظامی    
862م94 ایران 63 شــماره موتور 12485170557 شماره شاسی 19378877 
به علت فقدان ســندکمپانی تقاضای رونوشــت المثنی نموده است لذا چنانچه 
هرکــس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی 
ســازمان فروش شــرکت ایران خودرو واقع در پیکان شــهر ساختمان سمند 
مراجعه نماید. بدیهی اســت پس از انقضای مهلــت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. مدت اعتبار این آگهی یکسال است.

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139604026781000137/1
بدینوســیله به آقایان شــعبانعلی پیریائی فرزند میرزاعلی به شــماره شناسنامه 10 
کدملی 3933707641 )متعهد( و رضا پیریائی فرزند شــعبانعلی به شماره شناسنامه 
28446 کدملــی 3930283557 )ضامن( بدهکاران پرونده کالســه 9600145 که 
برابر گزارش اداره پســت مالیر شــناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد 
بانکی شــماره 119516680- 95/2/18 بین شما و بانک ســپه شعبه شهدا مالیر 
مبلغ 280/980/684 ریال بابت اصل و ســود و خســارت تاخیر تادیه بانضمام مبلغ 
186/009 ریال بابت خســارت تاخیر روزانه از تاریخ 96/6/4 تا یوم الوصول بدهکار 
می باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء  مطرح می باشد لذا 
طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اســناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشــار این آگهی که تاریخ ابالغ  اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهــی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی 

طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی مالیر -پری الوندی م الف1638

5/2125/ م الف

آگهی فقدان سند
خانم سودابه مکوندی با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 232 
اهواز مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 4317/11 واقع در بخش 
یک اهواز در صفحه 523 دفتر 35 ذیل ثبت 5995 بنام آقای علی حســین 
کیانی رضازاده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و برابر سند قطعی 
شــماره 83757 دفترخانه 61 اهواز مع الواســطه انتقال قطعی یافته که برابر 
اســناد- دفترخانه- نزد- رهن است که بعلت سهل انگاری مفقود گردیده لذا 
بدســتور تبصره یک اصالحی مــاده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت 
اطالع عموم یک نوبت آگهی می شــود که هرکــس مدعی انجام معامله یا 
وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ 
انتشار این آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد و در غیر این صورت 
پس از سپری شــدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام 

مالک صادر خواهد شد.
نصرت اهلل
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز

85/5/8

آگهی ابالغ
مهلت حضور: 7 روز          نوع علت حضور: معرفی داور

به موجب پرونده کالســه 960119 شــعبه اول دادگاه عمومی ســامن خانم فاطمه ترکاشــوند فرزند خداکرم 
دادخواســتی به طرفیت آقای مهدی ترکاشوند رضا به خواســته گواهی عدم امکان سازش  به این دادگاه اعالم 
نموده اســت و نظر به اینکه خواهان آدرس خوانده را در دادخواســت تقدیمی مجهول المکان اعالم نموده است 
لذا به درخواســت خواهان و دستور دادگاه به تجویز از ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 مراتب 
جهت ابالغ به خوانده یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی تا با توجه به علت حضور مندرج در این 
ابالغیه به شــما ابالغ می گردد ظرف مهلــت مقرر جهت معرفی یک نفر از اقارب خــود به عنوان داور دارای 
حداقل 30 ســال سن، آشــنا به امور شــرعی و خانوادگی و اجتماعی اقدام، در غیر این صورت مطابق مقررات 

اتخاذ تصمیم خواهد شد.
منشی شعبه دادگاه عمومی بخش سامن - اسماعیلی م الف 1582

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
۱۳۹۶۰۴۰۲۶۷8۱۰۰۰۱۴۰/۱

بدینوسیله به آقایان محمدنبی ونائی فرزند محمد کریم به شماره شناسنامه 4 متولد 1347/1/1 
دارای شــماره ملی 3933130549 )متعهد( و ابراهیم ونائی فرزند نجاتعلی متولد 1370/10/18 
دارای شــماره ملــی 3932799887 )ضامن( بدهــکاران پرونده کالســه 9600148 که برابر 
گزارش اداره پســت مالیر شــناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی شــماره 
119322988- 93/11/9 بین شــما و بانک سپه شعبه ســیروس مالیر مبلغ 175/423/000 
ریال بابت اصل طلب و ســود و خســارت تأخیر تأدیه بانضمام مبلغ 138/000 ریال خســارت 
تأخیر روزانه از تاریخ 1396/5/30 تا یوم الوصول بدهکار می باشــید که براثر عدم پرداخت وجه 
بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق 
در این اجراء مطرح می باشــد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اســناد رسمی به شما 
ابالغ می گردد از تاریخ انتشــار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات 

علیه شما تعقیب خواهد شد.
مسئول واحد اجرائی اسناد رسمی مالیر- پری الوندی

م الف1635

م الف/1636

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: ۱۳۹۶۰۴۰۲۶۷8۱۰۰۰۱۴۷/۱
بدینوســیله به خانم مهین نوری)وام گیرنده( فرزند علی اکبر به شــماره شناســنامه 582 
دارای کد ملی 6179028508 و آقای ســعید مالمیر فرزند محمدمراد به شماره شناسنامه 
846 دارای شــماره ملی 3932660005)ضامن( بدهکاران پرونده کالسه 9600157 که 
برابر گزارش اداره پســت مالیر شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی 
شــماره 178503018 مورخ 1385/10/23 بین شما و بانک سپه شعبه شهدا مالیر مبلغ 
28/062/022 ریال بابت اصل طلب و ســود و خسارت تاخیر تادیه بانضمام مبلغ 7/082 
ریال خســارت تاخیر روزانه از تاریخ 96/4/28 تا یوم الوصول بدهکار می باشــید که بر اثر 
عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه 
صادر و بکالســه فوق در این اجراء مطرح می باشد. لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرایی 
مفاد اسناد رسمی بشــما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است فقط یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و منتشر می گردد 
ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار 

آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی مالیر- پری الوندی

بدین وســیله به خانم فرزانه عبدلی فرزند غالمعباس به شــماره شناســنامه 62 متولد 
1364/5/31 شــماره ملــی 3934650511 )متعهــد( و آقایــان عباس ســاوند فرزند 
محمدحسین به شــماره شناســنامه 4 متولد 1358/1/1 شــماره ملی 3933364876 
و عزت اله زهره وند خدری فرزند ســلطانعلی به شــماره شناســنامه 496 شــماره ملی 
3931121623 )ضامنیــن( بدهــکاران پرونده کالســه 9600175 کــه برابر گزارش 
اداره پســت مالیر شــناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی شــماره 
178604733- 1386/6/6 بین شما و بانک سپه شعبه شهدا مالیر مبلغ 82/681/632 
ریال بابت اصل طلب و سود و خسارت تاخیر تادیه بانضمام مبلغ 18/764 ریال خسارت 
تاخیــر روزانه تا یوم الوصول بدهکار می باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار 
درخواســت صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق 
در این اجراء مطرح می باشــد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به 
شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار درج و منتشــر می گردد ظرف مدت ده 
روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری 

عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
مالف1637

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: ۱۳۹۶۰۴۰۲۶۷8۱۰۰۰۱۶5/۱

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی مالیر- پری الوندی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: ۱۳۹۶۰۴۰۲۶۷8۱۰۰۰۱۳۹/۱
بدینوســیله به آقای یوســف الماســی فرزند رحمن به شــماره شناســنامه 1762 
متولد1358/1/1 دارای شــماره ملی 3932744081 بدهکار )متعهد( پرونده کالســه 
9600147 که برابر گزارش اداره پســت مالیر شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که 
برابر قرارداد بانکی شــماره 169011954 مورخ 1390/12/21 بین شما و بانک سپه 
شعبه سیروس مالیرمبلغ 5/720/000 ریال بابت اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه 
بانضمام مبلغ 2000 ریال خســارت تاخیر روزانــه از تاریخ 1396/5/2 تا یوم الوصول 
بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده 
پس از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا 
طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اســناد رســمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشــار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محســوب است فقط یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهــی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی 

طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی مالیر
پری الوندی م الف 1639

م الف/1648

آگهی مزایده و فروش اموال غیرمنقول
نوبت دوم

به موجب نیابت شــماره 953510-96/5/2 صادره از شــعبه اجرا احکام مدنی همدان موضوع 
پرونده اجرایی کالســه 951738 این اجرا، محکوم علیه محمد رضوانیان محکومند به پرداخت 
116/074/972 تومــان در حــق محکوم له مهدی زیواری و مبلــغ 5/803/749 تومان هزینه 
اجرایــی در حق دولت که با توجه به این اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــده و در مهلت مقرر 
قانونی نســبت به اجرای حکم اقدامی ننموده بنا به درخواســت وکیل محکوم له منظور استیفاء 
محکوم به و هزینه اجرایی اموال منقول بشــرح ذیل متعلق به محکوم علیه از ســوی این اجرا 
توقیف و توســط کارشناس رسمی/ خبره دادگستری به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرر 
است از ساعت 9 الی 10 مورخ 96/8/23 در محل شعبه اول اجرا احکام حقوقی مالیر از طریق 
مزایده به فروش برســد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی 180/000/000 تومان شروع می شود 
و به هر شخص حقیقی و یا حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده 
درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و مابقی 
ظرف مدت یک ماه از خریدار وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور دســتور تملیک از 
سوی دادگاه مربوط، مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که خریدار در مهلت 
یک ماه مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید، ســپرده وی پس از کســر هزینه های مزایده 
بــه نفع دولت ضبط و مزایــده تجدید می گردد. در صورت ایصال اعتراض از ناحیه اشــخاص 
ذینفع ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نســبت به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به اعتراض از 
ســوی دادگاه، مورد مزایده به خریدار تحویل نخواهد شد. ضمنا متقاضیان به شرکت در مزایده 
می توانند در مدت پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند. 

مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس به این شرح است:
ملک فوق در مالیر شــهرک ولیعصر بلوار جانبازان- خیابان تربیت- قواره چهارم جنوبی کوچه 
عصمــت 6 با پــالک آب 28764 به صورت یک باب منزل مســکونی دو طبقه با پالک ثبتی 

2043/6973 به شماره ثبت 32569 و ملکی آقای محمد رضوانیان.
مدیر شعبه اول اجرای احکام حقوقی مالیر- میرزابیگی

»آگهی ابالغ مفاد دادخواست و ضمائم«

رئیس شعبه ۱۰ شورای حل اختالف 
مجتمع شماره دو اهواز

آقای غالمحســین آذرکیش فرزند جعفر دادخواســت به طرفیت 1- حسن 
راشــدی 2- وحید سلطانی بخواســته مطالبه تقدیم کرده که به این شعبه 
ارجاع به شــماره 951274/10/95 حقوقی به ثبت رســیده اســت. حسب 
تقاضای نامبرده و اجازه محکمه مســتندا به ماده 73 قانون آیین دادرســی 
مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و از نشر آگهی در 
روز مورخ 96/9/18 ساعت 9 در جهت دادرسی در شعبه شورای حل اختالف 
مجتمع شماره دو حضور یابد و یا قبل از موعد مقرر به دفتر شعبه مراجعه و با 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم هرگونه دفاعی و پاسخی به دعوی 
مطروحه وارد قبل از جلسه دادرسی اعالم نماید بدیهی است در صورت عدم 

حضور و یا عدم ارسال الیحه قاضی شورا تصمیم مقتضی خواهد گرفت.


