
ديدار سرد و بسيار رسمي است. نکتة مهم در اين ديدار براي آقاي خامنه اي، 
مسئلة نفت است. سعودالفيصل خبر مي دهد که عربستان با پيشنهاد ايران بر 
اگر  فکر مي کنند که  اين  به  آقاي خامنه اي  موافقت کرده.  اُپِک  توليد  کاهش 
را  اُپِک  فوق العادة  اجالس  مي توان  به زودي  بمانند،  حرف  اين  سر  سعودي ها 

برگزار کرد و قيمت نفت را باال برد.
و  صدام  جنايات  تصاوير  و  اسناد  شده،  که  هم  اتمام حجت  براي  ايشان، 
جانبازان شيميايي را به وزير عربستاني نشان مي دهند، تا بدانند که در حال 

حمايت از چه کسي هستند؛ گرچه مي دانند! 
وهابيون سعودي، چندي پس از مسدود کردن کامل قبرستان بقيع، درمقابِل 

نفر بعد آقاي »دوس سانتوس« است، رئيس جمهور آنگوال. کشوري که در 
شمال ناميبيا، پناِه مبارزان ناميبيايي شده است و هر روز توسط رژيم نژادپرست 
تهديد مي شود. با اينکه آقاي خامنه اي يک سال قبل، به همة اين کشورهاي خط 
مقدم جنگ با نژادپرستي، سفر کرده است، اما بعد از نطق اصلي ايشان در روز 
سه شنبه، نگاه همه به ايشان عوض شده است. ممکن بود مقامات مختلف، در 
ديدارهاي دوجانبه، حرف هاي ضد آپارتايد هم بزنند، اما اينکه رئيس جمهوري، 
باشد که در يک اجالس رسمي و مورد توجه جهانيان،  را داشته  شجاعت آن 
موضع گيرِي شديد بکند و راهکارهاي عملي و حتي مسلحانه ارائه بدهد، حرف 
ديگري است. و سران کشورهاي مظلوم، از حضور در کنار چنين رئيس جمهور 

گارسيا اين حرف را خوب مي فهمد و به ياد مي سپارد و اين جمعه شب در 
جنوب آفريقا، برايش خاطره اي ماندني، شيرين و معنوي مي شود.

* * *
عزاداري  مجالس  و  مي شود  سياه پوش  امشب  ايران  است.  محرم  اول  شب 
اباعبداهلل فضاي کشور را عوض مي کنند. امشب تمام گروه ايراني، احساس غربت 
اما دل ها،  مي کنند. بعضي ها، گروه گروه جمع مي شوند و روضه اي مي خوانند، 
ايران  از شب سوم محرم در  است. همه خوشحالند که  ايران  تنگ هيئت هاي 

خواهند بود.
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امروز، شنبه، در واقع روز آخر کاري در هراره است. برنامه بسيار شلوغ است 
و پر از ديدار. آقاي خامنه اي همان روزهاي اول، هيئتي را براي ديدار با ماندال، 
در زندان آفريقاي جنوبي فرستاده اند. امروز، آن گروه، با تشکر و جواب سالمي 
براي آقاي خامنه اي و پيامي براي امام خميني بازگشته است. به آقاي خامنه اي 
از وضع ماندال گزارش مي دهند و از ديدارشان با همسر او مي گويند که به آنها 

گفته: »شوهرم واقعاً مريد امام است و از او الهام مي گيرد.« 
بيشتر وقت صبح را به جمع بندي سفر و جلسات داخلي و پيگيري تصميمات 
و بيانيه هاي اجالس مي گذرانند. ويال سه مهمان نيز دارد: دو مهمان اول، يکي 
ديگري،  و  است  ناميبيا  در  مبارز  گروه  اصلي ترين  سواپو،  رهبر  نجوما«  »سام 

اورتگا، رئيس جمهور نيکاراگوئه که اصرار دارد براي بار دوم به ويال بيايد. 
ديگر  بار  يک  که  است  بهانه اي  ديدار  گويا  است،  کوتاه  ديدار  دو  هر 
موضع گيري هاي  و  اجالس  وضع  از  اورتگا  ببينند.  نزديک  از  را  آقاي خامنه اي 

شاخه هاى گوش آمونيم:
حيات  روند  در 
يک  عنوان  به  گوش آمونيم 
جنبش گسترده  کوچ نشينى، 
کوچ نشين،  سازمان  چند 
ويژگى هاى  همان  داراى  که 
آن  از  هستند،  مادر  جنبش 

منشعب شده اند.
1. سازمان آمانا

2. انجمن اولويت اسکان 
و  يهودا  در  کوچ نشينى  و 
دره   و  غزه  باريکه   و  سامره 

اردن.
سازمان گادنا

گادنا، سازمان شبه نظامى 
است که هاگانا آن را پيش از 
سال 1948.م، براى کمک به 
شهرى  فعاليت هاى  در  خود 
انجام  نيز  و  نظامى،  شبه  و 
عمليات تروريستى و نظامى 
از  سازمان  اين  کرد.  ايجاد 
سال 1954.م، به صورت يک 
رسمى  نظامى  شبه  سازمان 
مرتبط با رياست ستاد ارتش 

اسرائيل درآمده است.
گادنا با نهادهاى کشورى، 
مانند دو وزارتخانه  معارف و 
ارتباط  در  نيز  کشاورزى 
عبارت  آن  کارکرد  و  است؛ 

است از:
و  نظامى  »آموزش 
و  پسران  به  عقيدتى 
کردن  آگاه  جوان؛  دختران 
امنّيتى  مسايل  از  جوانان 
آن،  مقتضيات  و  ايمنى  و 
به  آن ها  رسيدن  از  پيش 

 آقاي خامنه اي همان روزهاي اول، هيئتي را 
براي ديدار با ماندال، در زندان آفريقاي جنوبي 
فرستاده اند. امروز، آن گروه، با تشکر و جواب 

سالمي براي آقاي خامنه اي و پيامي براي
 امام خميني بازگشته است.

فشارها، مجبور شده اند دوباره درها را براي زائران باز کنند. آقاي خامنه اي به 
سعودالفيصل مي گويند: »بازگشايي بقيع، قدم درستي براي برآوردن خواست 
زنداني شده در  ايرانِي  اينکه عربستان حجاج  از  بعد هم  بود.«  قاطبة مسلمين 
عربستان را آزاد کرده، تشکر مي کنند. اکثر اين حجاج به خاطر جرايم ساده و 

بعضاً ناوارد زنداني شده بودند.
از  تصويري  مصاحبة  براي  تا  ويال  آمده اند  صبح  از  صداوسيما  خبرنگاران 
آقاي خامنه اي وقت بگيرند. مي خواهند گزارش ارسالِي امشب به تهران، همين 
مصاحبه باشد. مسئوالن به آنها مي گويند: ساعت چهار  بعدازظهر براي مصاحبه 

در ويال باشيد. 
نيم ساعتي به چهار مانده است که عبدالرشيدي و گروه فيلمبرداري به ويال 
برنامه منتفي شده و آقاي خامنه اي  اما مسئول تشريفات مي گويد:  مي رسند، 
برنامة  براي خبرنگارها خبر بدي است. نمي دانند  ندارند.  براي مصاحبه  وقتي 
شب را چگونه پُر کنند. همان طور دم در  ايستاده اند که آقاي خامنه اي حدود 
ساعت چهار از ويال بيرون مي آيند تا براي ديدارهاي عصر به محل اجالس بروند. 
عبدالرشيدي اين بار در حضور ايشان، پيش مسئول برنامه ها مي رود و مي گويد: 
اجازه بدهيد ما ده دقيقه مصاحبه بگيريم. کمي بلند مي گويد تا همه بشنوند. 

مرد مسئول مي گويد: ايشان کار دارند، نمي رسند. 
عبدالرشيدي ناراحت و کمي عصباني، مي گويد: خب ما هم کار داريم! 

مي گويند:  برنامه ريزي  مسئول  به  مي شنوند،  را  که صداها  آقاي خامنه اي 
»خب راست مي گويند، اينها هم کار دارند. برنامه ها را کمي عقب بيندازيد تا 
مصاحبه کنيم.« و خود به ويال برمي گردند. عبدالرشيدي، هم خجالت مي کشد 
از جسارتي که کرده؛ هم بسيار خوشحال است از لطف و توجه رئيس جمهور 
تا مصاحبه  آنها را درک کرده و آماده شده  اين شلوغي، کار  کشورش که در 
ايشان  به  را  او متوجه مي شود که مسئول تشريفات، اصاًل قرار مصاحبه  کند. 

نگفته بود. 

صفحه 6
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تروريسم صهیونیستی-5

آموزش نظامی اجباری برای دانش آموزان صهیونیست
اين  که  هنگامى  مى شوند. 
افراد به سّن خدمت اجبارى 
تا  مى شوند  تشويق  برسند، 
به عنوان راهنما، بين جوانان 

مهاجر به کار بپردازند.
در  واقع  بيرا،  در  گادنا 
النقب، داراى مزرعه اى براى 
کارورزى دانش آموزان است. 
به طورى که جوانان مهاجر 
کشاورزى  آموزش  براى  را 
و نظامى در صحرا و دشت، 
به مّدت سه هفته به آن جا 

مى آورند.

گادنا، سازمان شبه نظامی است كه هاگانا آن را پیش از سال 1948.م، براى 
كمك به خود در فعالیت هاى شهرى و شبه نظامی، و نیز انجام عملیات 

تروريستی و نظامی ايجاد كرد. اين سازمان از سال 1954.م، به صورت يك 
سازمان شبه نظامی رسمی مرتبط با رياست ستاد ارتش اسرائیل

 درآمده است.

گادنا همچنین گزينش نخبگان ايشان را به عنوان 
افسران ارتش، هدف قرار می دهد. عضويّت در برنامه  
گادنا براى دانش آموزان دوره  دبیرستان، در فاصله 
سنین 14-18 سال، اجبارى؛ و براى سنین كمتر، 

اختیارى در نظر گرفته شده است.

سازمان گادنا جوانان يهودى خارج از كشور را 
به عنوان میهمان، براى آموزش به پايگاه هاى خود 

دعوت می كند.« در صورت نیاز، از آن ها در عملیات 
نظامی و تروريستی علیه عرب ها، به ويژه مبارزان 

مسلمان فلسطینی، استفاده خواهد شد.
حق گو و حق طلبي، که شجاعتش خبر از يک قدرت عظيم و غيرمادي مي دهد، 

روحيه  مي گيرند و آرام مي شوند و درمقابِل ايشان متواضع مي شوند. 
ناميبيا گزارش  از وضع آنگوال و مبارزات استقالل طلبان  »دوس سانتوس« 
مي دهد و چندبار از آقاي خامنه اي، بابت شجاعت و صراحتشان تشکر مي کند. 
سال  سه  قدر  بايد  مقدم  خط  کشورهاي  که  مي کنند  سفارش  آقاي خامنه اي 
ميزبانِي زيمبابوه را در جنبش عدم تعهد بدانند و از آن نهايت استفاده را ببرند. 
بعد هم از ديدارهاي ديگرشان با سران کشورها و گروه هاي مبارزه با رژيم پرتوريا 

تعريف مي کنند.
ديدار آخر امروز، ديدار با آقاي »آلن گارسيا« رئيس جمهور پرو است. ديگر 
هوا تاريک شده است. گارسيا که تا امروز هيچ يک از مقامات ايراني را از نزديک 
نديده است، تازه فرصت مي کند با تأخيري هشت ساله، پيروزي انقالب اسالمي 
تاريخي  تقويت هويت  براي  بگويد. و مي گويد: »من تالش هاي شما  تبريک  را 
کشورتان را تحسين مي کنم.« بعد هم در مورد جنبش حرف مي زند: » با حضور 
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همسر ماندال: شوهرم از امام خمینی)ره( الهام می گیرد

زمينه هاى  در  همچنين، 
در  و  پليس،  به  کمک 
کارهاى ساخت استحکامات 
نيروى  کمبود  راه سازى،  و 
مى سازد.  برطرف  را  آن ها 
گادنا  سازمان  عالوه،  به 
از  خارج  يهودى  جوانان 
ميهمان،  به عنوان  را  کشور 
پايگاه هاى  به  آموزش  براى 
مى کند.« دعوت   خود 

 در صورت نياز، از آن ها در 
عمليات نظامى و تروريستى 
ويژه  به  عرب ها،  عليه 
مبارزان مسلمان فلسطينى، 

استفاده خواهد شد.

اّما  مى برند.  بسر  زمينى  يا 
دوازدهم،  کالس  دانش آموزان 
مناطق  در  را  هفته  دو  مّدت 
مى کنند.  سپرى  مرزى 
حرفه اى  مدارس  دانش آموزان 
کارخانه هاى  در  را  مدت  اين 
در  يا  نظامى،  صنايع 
نظامى  استحکامات  ساختن 

مى گذرانند.
از  بخشى  گادنا 
جوانان  به  را  کوشش هايش 
اختصاص  مهاجر  يهوديان 
که  گونه  اين  به  مى دهد. 

کنند.  شرکت  دارد،  نوسان 
ساالنه،  راهپيمايى  در  شرکت 
که 4 تا 5 روز طول مى کشد، 
جشن هاى  مراسم  از  جزيى 

»سعودالفیصل« وزير خارجة عربستان به ويال مي آيد.  براي اتمام حجت هم كه شده، اسناد و تصاوير جنايات صدام و 
جانبازان شیمیايي را به وزير عربستاني نشان مي دهند، تا بدانند كه در حال حمايت از چه كسي هستند؛ گرچه مي دانند! 

زيرنظر  همچنين،  مى شوند. 
با  ارتباط  افزايش  براى  گادنا، 
سرزمين هاى اشغالى و شناخت 
آن، با پاى پياده به مسافرت ها 
و گردش هاى ويژه اى مى روند. 
تابستانى  اردوهاى  آنان  براى 
اين  در  مى شود.  برپا  نيز 
عادت هاى  رشد  به  باشگاه ها، 
و  رفاقت  و  مسئوليت پذيرى، 
صداقت در کار تأکيد مى شود.

به  اقدام  طريق  از  کار  اين 
مختلف  گروهى  فعاليت هاى 
از  تعدادى  مى يابد.  تحّقق 
در  شرکت  براى  جوانان  اين 
نامزد  راهنما  کمک  دوره هاى 

»سام نجوما« رهبر سواپو، اصلي ترين گروه مبارز در 
نامیبیا است كه اول گزارش مفصلي مي دهد از آخرين 

وضعیت جبهه هاي مبارزان علیه آپارتايد، و بعد با 
حرارت و هیجان مي گويد: »لطفًا گرم ترين سالم ها و 

درودهاي ما را به امام خمیني،
 رهبر انقالب، برسانید.«

شما و صحبت هايي که در اجالس سران شد، جنبش دوباره متولد شد.«
آقاي خامنه اي اما صريح تر و واقعي تر جواب مي دهند: »نه، اين اجالس در 
روند تاريخي جنبش اثرگذار است. اما اگر اجالس سران، در مورد آفريقاي جنوبي 
به نتيجه نرسد، نشان داده که در مورد مهم ترين مسئله اي که در نزديک آن 
جريان دارد، شکست خورده.« و بعد پيشنهادهاي خودشان، در مورد مبارزه با 
رژيم نژادپرست را تکرار مي کنند. اين صراحت و شجاعت، همان چيزي است که 
آلن گارسيا، تابه حال در هيچ مقامي نديده است. گارسيا که عاليق مذهبي دارد 
و حتي در مورد امام و بُعد مذهبي ايشان هم تحقيقاتي کرده است، شجاعت 
آقاي خامنه اي را در اثر همان معنويت مي بيند و آرزو مي کند که اين معنويت 
به کشورش نيز برسد: »شما يک رهبري معنوي در نظام جمهوري اسالمي داريد 
که بسيار مهم است. اي کاش مي شد که گرايش به مذهب و اصول مذهبي در 
آمريکاي التين بيشتر شود.« و آقاي خامنه اي که اين زمينه را در او مي بينند، 
اگر  است.  مهم  بسيار  سياست  در  اخالق  »رعايت  مي گويند:  اخالقي  نکته اي 
اخالق خوب در سياست هاي يک کشور وجود داشته باشد، تأثيرش به مراتب 

بيشتر از قلم يک نويسنده خواهد بود.«

ذوب کردن ايشان در يک مرام 
واحد.«

گزينش  همچنين  گادنا 
عنوان  به  را  ايشان  نخبگان 
قرار  هدف  ارتش،  افسران 
برنامه   در  عضويّت  مى دهد. 
دوره   دانش آموزان  براى  گادنا 
سنين  فاصله  در  دبيرستان، 
و  اجبارى؛  سال،   14-18
اختيارى  کمتر،  سنين  براى 
است.  شده  گرفته  نظر  در 
مدرسه،  هر  در  گادنا  برنامه  
که  برنامه،  اين  اجراى  بر 
بدنى،  تمرين هاى  بر  مشتمل 
پياده  پاى  با  مسافرت  اردوها، 
براى بازديد اماکن باستانى، و 
اوليه  کمک هاى  آموزش  نيز 
است،  شبه نظامى  آموزش  و 

نظارت و سرپرستى مى کند.
دانش آموزان کالس هاى  از 
9 و 10 و 11 خواسته مى شود 
که در تمرينات دو ساعت در 
هفته، و يک روز تمام در ماه؛ و 
تابستانى ساالنه،  اردوهاى  نيز 
که مّدت آن بين 50-40 روز 

»اين  ديگر،  جهت  از 
نياز،  هنگام  به  سازمان 
در  انسانى  نيروى  کمبود 
اداره   و  صنايع  سازمان 
مى کند.  تأمين  را  پُست 

شهرک هاى  باشگاه هاى 
زيرنظر  را  مهاجرنيشن 
اين  به  خردساالن  مى گيرد. 
ساعت ها  و  مى آيند،  باشگاه ها 
به فعاليت هاى مختلف مشغول 

در  اجبارى،  خدمت  سّن 
آموزشى  مؤسسه   داخل 
شناساندن  باشگاه ها؛  و 
به  دادن  پيوند  و  سرزمين 
ويژگى هاى  پايه ريزى  آن؛ 
کردن  فرهيخته  رهبرى؛ 
نسبت به کردار دسته جمعى؛ 
و پرورش روحى فرمانبرى؛ و 

مى آيد.  حساب  به  استقالل 
راهپيمايى هاى  از  اين گذشته 
مناطق  در  که  است  ديگرى 

جنگى برگزار مى شود.
دهم،  کالس  دانش آموزان 
يک  براى  را  سال  در  روز   11
از  يکى  در  فشرده،  آموزش 
هوايى  دريايى،  پايگاه هاى 

آيت اهلل خامنه اى هیئتی را براى ديدار با ماندال فرستادند

ديداردكتر علی اكبر واليتی و نلسون ماندال
هیئتی كه  آيت اهلل خامنه اي براى ديدار با ماندال فرستادند به آقاي خامنه اي 
از وضع ماندال گزارش مي دهند و از ديدارشان با همسر او مي گويند كه به آنها 

گفته: »شوهرم واقعاً مريد امام است و از او الهام مي گیرد.« 

بي فايده ناراحت است و ِشکوه مي کند. بعد هم دوباره بر دعوتش از آقاي خامنه اي 
تأکيد مي کند. 

از آخرين وضعيت جبهه هاي  سام نجوما هم، اول گزارش مفصلي مي دهد 
مبارزان عليه آپارتايد، و بعد با حرارت و هيجان مي گويد: »لطفاً گرم ترين سالم ها 
هم  آقاي خامنه اي  برسانيد.«  انقالب،  رهبر  امام خميني،  به  را  ما  درودهاي  و 
مي گويند که »ان شاءاهلل سالم شما را مي رسانم. شما هم سالم صميمانة مرا به 
برسانيد.  مي کنند،  تالش  ناميبيا  آزادي  براي  که  »سواپو«  جان برکف  مبارزين 
جمهوري اسالمي ايران از مبارزة برحق شما تا رسيدن به پيروزي نهايي، قاطعانه 

حمايت مي کند.« 
انقالبي،  »ايراِن  ايراني مي گويد:  به خبرنگارهاي  ديدار،  از  بعد  نجوما  سام 
جزو معدود کشورهايي است که به ما امکان فعاليت سياسي در کشور خود را 
داده است. من به خاطر شناختي که از ايران و رهبري آن، آيت اهلل خميني دارم، 

مراتب سپاسگزاري مردم ناميبيا را از دوستي با ايران اعالم مي کنم.«
خارجة  وزير  »سعودالفيصل«  نيست.  خوشايند  چندان  آخر  مهمان  اما 
عربستان به ويال مي آيد. برخالف مهمانان صميمي، بر مبلي جداگانه مي نشيند. 

صفحه پاورقی  
روزهاى شنبه، دوشنبه و چهارشنبه منتشر می شود

Research@kayhan.ir   35۲۰۲113 :تلفن 

حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت حســین حافظی نیا فرزند محمدحســن دارای شناسنامه شماره 
53702 صادره از مشــهد به شــرح دادخواست تقدیمی ثبت شــده به کالسه 960446 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدحسن مزدور 
خوش خیال فرزند غالمحسین بشناسنامه 13765 صادره از حوزه 4 مشهد در تاریخ 1396/6/25 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1- متقاضی با 
مشخصات فوق الذکر )فرزند متوفی( 2- عبداهلل حافظی نیا فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه 
318 صادره از زاهدان )فرزند متوفی( 3- مرضیه مزدورخوش خیال فرزند محمدحسن به شماره 
شناسنامه 53701 صادره از حوزه 2 مشهد )فرزند متوفی(. 4- راضیه موسوی فرزند محمدحسن 
به شماره شناســنامه53703  صادره از حوزه 2 مشهد )فرزند متوفی( 5- لیلی حافظی نیا فرزند 
محمدحسن به شماره شناســنامه 329 صادره از حوزه 1 زاهدان )فرزند متوفی(. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
بشیر احمدموحد- قاضی شورای حل اختالف شماره ۲ زاهدان

زاهدان- خیابان مصطفی خمینی- جنب ســازمان تعزیرات حکومتی- مجتمع شــوراهای حل 
اختالف استان سیستان و بلوچستان

م الف 2705

آگهی مزایده
به موجب پرونده کالســه 960003 اجرای شعبه سوم دادگاه حقوقی ناصر جمال آبادی به پرداخت 
مبلغ 41/830/000 تومان بابت اصل خواســته و مبلغ 1/745/000 تومان هزینه دادرســی و مبلغ 
1/524/000 تومان حق الوکاله وکیل در مجتبی برآبادی و پرداخت مبلغ پنج درصد بابت حق االجرا 
در حق دولت محکوم گردیده است. با توجه به اینکه محکوم علیه تاکنون نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدامی ننموده است از ناحیه ثالث شش دانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پالک 117 
فرعی از 3362 اصلی بخش 2 ســبزوار متعلق به رضا میردشتی جهت استیفای محکوم به به شرح 
ذیل معرفی که از طریق دایره اجرا توقیف گردیده است پس از ارجاع امر به کارشناس به شرح ذیل 
ارزیابی گردید: »از محل شــش دانگ پالک 117 فرعی از 3362 اصلی بخش 2 ســبزوار واقع در 
خیابان عطاملک جنوبی- عطاملک 32 به متراژ 114 مترمربع به صورت یک طبقه دارای امتیازات 

آب و برق و گاز برابر با 520/000/000 ریال معادل پنجاه و دو میلیون تومان تعیین می گردد.«
مقرر گردید مزایده در روز چهارشــنبه 1396/9/8 ساعت 10 صبح از طریق مزایده حضوری و با 
حضور نماینده دادستان محترم عمومی و انقالب شهرستان سبزوار در محل اجرای احکام مدنی 
دادگســتری به فروش برسد. مزایده از قیمت کارشناسی شده شــروع و به کسانی که باالترین 
مبلغ را پیشــنهاد نمایند واگذار خواهد شــد. طالبین به خرید می توانند پنج روز قبل از برگزاری 
مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدیدشــان از ملک مذکور داده شــود. قابل ذکر اینکه ده 
درصد مبلغ پیشــنهادی نقداً و فی المجلس از برنده مزایده دریافت خواهد شــد. تحویل و تنظیم 

سند تابع مقررات جاری می باشد.
شم آبادی- دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری سبزوار

دادنامه
پرونده کالسه 9509987733600267 شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان عسلویه 

تصمیم نهایی شماره 9609977733600389
خواهان: آقای داود زارعی فرزند حمزه به نشانی فارس- مهر- شهر اسیر- منزل شخصی

خوانده: آقای محســن فاطمی فرزند اسماعیل به نشــانی بیدخون- روبروی بانک تجارت- 
عمده فروشی مواد غذایی سادات نبوی

خواسته: مطالبه وجه بابت...
رای دادگاه

در خصوص دادخواســت تقدیمی داود زارعی بطرفیت محسن فاطمی فرزند اسماعیل، مبنی 
بر مطالبه 241/892/700 ریال به انضمام خســارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی، دادگاه 
با توجه به اوراق و محتویات پرونده، مالحظه فاکتورهای پیوســت دادخواست، ضمن مقرون 
به واقع شــمردن طرح دعوی به عمل آمده و مستندا به مواد 198، 519 و 522 قانون آئین 
دادرســی مدنی، حکم بر محکومیــت خوانده به پرداخت مبلــغ 241/892/700 ریال بابت 
اصل خواســته و هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص تورم اعالم شده 
از طــرف بانک مرکزی از زمان تقدیم دادخواســت لغایت زمان اجرای حکم قطعی صادر و 
اعالم می دارد. رای صادره غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان بوشهر می باشد.
قاسمی- رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی عسلویه

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

برابر رای شــماره 139660309009000017 هیئت موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی 
حــوزه ثبت ملک معلم کالیه - الموت تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
ســیدمعصومه حسینی فرزند سیدمیرزا به شماره شناسنامه 2 صادره از الموت شرقی 
در یک باب ســاختمان و محوطه متصل به مســاحت 723/71 مترمربع پالک 11 
اصلی واقع در بخش 17 قزوین که ســهم االرث پدری می باشــد و مالک رســمی 
آن مرحوم سیدمیرزا حســینی فرزند سیدجالل می باشند محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت انقضــای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/8/24            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/09/11
ولی خواجوی کالنی
 رئیس ثبت اسناد و امالک الموت شرقی

شماره ابالغنامه: 9610106110805926
شماره پرونده: 9609986110800570
شماره بایگانی شعبه: 960597

به آقای حبیب پورنیسی فرزند عباس
خواهان آقای اصغر بهرامی فارسانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حبیب پورنیسی 
فرزند عباس به خواســته مطالبه وجه چک مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609986110800570 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/10/5 ساعت 10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 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 دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز
عبدالرضا حزبه
استان خوزستان- شهرستان اهواز- انتهای عامری- اول نیوساید- مجتمع قضایی 

شهید تندگویان)انرژی(

موضوع: آگهی ابالغ در وقت دادرسی حقوق
در پرونده کالســه 960430 حقوقی شعبه 14 شــورای حل اختالف قزوین خواهان آقای جمال 
خانزاده گان فرزند قدرت اله دادخواســتی تقدیم شورا نموده مبنی بر مطالبه وجه چون خوانده خانم 
نســرین کیماســی مجهول المکان می باشد لذا بدین وســیله به خوانده ابالغ می گردد تا در مورخ 
1396/10/2 روز شــنبه ساعت 16:30 در شورای فوق الذکر واقع در قزوین خیابان مینو در خیابان 
صیاد شیرازی خیابان مرصاد جنب نمایندگی سایپا حاضر و ضمن دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم و اعالم آدرس صحیح خود در جلسه شورا حضور به هم رساند در غیراین صورت شورای 

حل اختالف اقدام به اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود.
شعبه ۱۴ شورای حل اختالف قزوین

آگهی ابالغ
خواهان: کرمعلی دمرچلی و غیره کشــاورزان روســتای کلنجین- خوانده: 
اهالی روستای سبزک موضوع: ابالغیه کارشناسی نظر کارشناسی به شماره 
پرونده 940487 بنام اهالی روستای سبزک جهت مالحظه نظریه کارشناسی 
و اظهار هر مطلبی نفیا و اثباتًا در این شعبه حاضر شوید عدم حضور به منزله 

پذیرش نظریه می باشد. 7 روز پس از ابالغ قابل اعتراض است.
مدیر دفتر دادگاه عمومی آبگرم- اعلمی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
به خانم اختر رفیعی فرزند علی اصغر

خواهان هرمز ســهرابی راد دادخواســتی به طرفیت خوانده خانم اختر رفیعی به خواسته اثبات مالکیت مطرح که به این 
شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609986420400167 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اندیمشک 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/9/22 ساعت 8:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
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.
منشی دادگاه حقوقی شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اندیمشک- روح اله عدالت خواه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده موسسه 
غیرتجاری خیر اسالمی

بدینوسیله از کلیه اعضای موسسه غیرتجاری خیر اسالمی به شماره ثبت 38972 دعوت به عمل 
می آید در جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که راس ســاعت 15 روز چهارشنبه مورخ 
96/9/8 در نشــانی خیابان آیت اهلل طالقانی، نرســیده به چهارراه شهید مفتح شماره 248 مجمع 

جهانی تقریب مذاهب اسالمی برگزار خواهد شد، شرکت نمایند. 
دســتور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره 2- استماع گزارش بازرس 3- تصویب ترازنامه و بیالن 

مالی منتهی به تاریخ  95/12/28، 4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسین
هیئت مدیره

»آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت دوم«
در پرونده کالســه 942007/ شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین آقای عجم علی گل گل 
سلخوری و شرکت ساختمانی قزوین کومه محکومند به پرداخت مبلغ 806/258/878 ریال بابت اصل 
خواســته و نیز پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه در حق محکوم له بانک مسکن مدیریت 
شــعب استان قزوین و نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت با عنایت به معرفی مال از طرف آقای 
ابوالفضل ماهرو تقاضای نماینده بانک جهت مزایده ملک تعرفه که عبارت اســت از مازاد پالک ثبتی 
3190 اصلــی و 3188 اصلــی از 295 فرعی از 98 فرعی از 1 و 4 و 5 و 7 و 8 و 9 و 11 و 12 فرعی 
به ش ثبت 89989 دفتر 273 ص 173 به آدرس قزوین شــهرک والیت کوچه پردیس 11 پالک 3 
طبقه ســوم به مساحت 121/2 مترمربع و شــامل یک باب انباری به مساحت 7/8 مترمربع و دارای 
پارکینگ و انشــعاب آب و گاز مشــترک و برق مجزا می باشد که براساس نظر کارشناس ارزش شش 
دانگ ملک فوق الذکر 2/450/000/000 ریال ارزیابی شده است. این اجرا قصد دارد ملک تعرفه را در 
تاریخ 1396/9/8 روز چهارشــنبه رأس ساعت 12/30 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین 

از طریق مزایده به فروش برساند.
شــرایط مزایده: طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا پنــج روز قبل از زمان مزایده از اموال فوق 
بــا هماهنگی این اجرا بازدید نماینــد. مزایده حضوری بوده و رأس ســاعت در محل اعالمی برگزار 
می گردد. کسانی می توانند در مزایده شرکت نمایند که اواًل منع قانونی نداشته و درثانی 10درصد قیمت 
پیشــنهادی خود را نقداً به همراه داشته باشند. مال مورد مزایده به کسی فروخته می شود که باالترین 

قیمت را پیشنهاد نماید. کسی که در مزایده اخالل نماید مطابق مقررات با ایشان برخورد می گردد.
شــرایط خریدار: کسی که به عنوان خریدار مزایده شناخته شد بدواً نسبت به پرداخت 10درصد مبلغ 
پیشــنهادی به صورت نقدی اقدام و ســپس حداکثر تا یک ماه از زمان انجام مزایده مهلت دارد تا 
مابقی مبلغ مزایده را به حســاب سپرده دادگســتری واریز نمایند. انتقال سند در اموال غیرمنقول و 
یا تســلیم مال در اموال منقول منوط به واریز بهای مزایده و همچنین تأیید مزایده از ســوی دادگاه 
محترم صادرکننده اجراییه می باشــد. در صورت عدم تأیید مزایده کلیه مبلغ واریزی مسترد می شود. 
در صــورت عــدم واریز الباقی مبلغ مزایده در مهلت قانونی و یا اعالم انصراف از ســوی خریدار 10 
درصد واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. تشریفات مزایده با رعایت 

قانون اجرای احکام مدنی می باشد.
مدیر شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین 
بیژن عباسی شهرکی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای مهدی بایندری فرزند علی اصغر دارای شــماره ملی 4310166131 به 
شــرح دادخواست به کالسه 960585 از این شــورا درخواست گواهی حصر 
وراثــت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علی اصغــر بایندری فرزند 
مهدی به شناســنامه 53444 در تاریخ 96/6/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- مهــدی بایندری ش م 4310166131 پســر 2- مهــرداد بایندری ش م 
4310734812 پسر 3- زهرا بایندری ش ش 398 دختر 4- عصمت بایندری 
ش ش 603 دختر 5- فاطمه بایندری ش ش 97 دختر 6- نســترن بایندری 

ش م 4311289294 دختر 7- محبوبه گنج علیا ش ش 936 همسر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد.
قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف شهر قزوین

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب اقدس روحانی مجرد فرزند یحیی شماره شناسنامه 264 و شماره ملی 2120999120 
صادره از گرگان مالک خودروی سواری پژو پارس مدل 1388 به شماره انتظامی 362 ب 29 
 NAAN21CA19E408015 ایران 59 و شــماره موتور 12488007019 و شماره شاسی
به علت فقدان اســناد فروش و شناسنامه مالکیت )برگ سبز( سواری خودرو تقاضای رونوشت 

المثنی اسناد خودروی مذکور را نموده ام. 
لذا هرکسی ادعایی در خصوص خودروی فوق را دارد ظرف مدت ده )10( روز به دفتر حقوقی 

شرکت ایران خودرو واقع در تهران - پیکان شهر - ساختمان سهند مراجعه نمایند.
بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

شرحردیف

نام دستگاه مناقصه گزار: اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن1

نشانی دســتگاه مناقصه گزار: اســتان گیالن- بندر انزلی- غازیان- خیابان شهید 2
مصطفی خمینی نمابر 44423902 - 013 تلفن 44424701 - 013

موضوع مناقصه: اجرای روسازی، پیاده راه سازی و ایمن سازی موج شکن غربی بندرانزلی3

4

تاریخ شروع و خاتمه فروش اسناد و تاریخ تحویل اسناد به مناقصه گذار:
تاریخ شروع فروش اسناد: از ساعت شروع کاری روز یک شنبه مورخ 96/9/12
تاریخ خاتمه فروش اسناد: تا پایان ساعت کاری روز سه شنبه مورخ 96/9/21

تاریخ جلســه توجیهی و بازدید از محل کارگاه: ســاعت: 10 صبح روز چهارشــنبه مورخ 
96/9/29 )با ارایه معرفی نامه کتبی(

مهلت تحویل و بارگزاری اســناد توسط مناقصه گران در سامانه ستاد ایران تا ساعت 14:30 
روز یک شنبه مورخ 96/10/3
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نحوه توزیع و نشانی محل دریافت اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطالعــات ســامانه ســتاد جهــت انجام مراحــل عضویــت در ســامانه مرکــز تلفن:

021 - 27313131
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محل تحویل اسناد تکمیل شده مناقصه گران:
محل تحویل اســناد: کلیه اسناد مناقصه شامل )پاکت الف، ب و ج( توسط مناقصه گران به 
صورت الکترونیکی به ســامانه ســتاد ایران )مندرج در بند 5 آگهی( ارسال گردد، همچنین 
مقتضی اســت، پاکت الف )اصل تضمین فرایند اجرای کار( عالوه بر بارگزاری در ســایت 
مذکور به صورت فیزیکی به امور حقوقی و قراردادهای دســتگاه مناقصه گزار واقع در طبقه 

دوم ساختمان اداری به نشانی مندرج در بند 2 آگهی تحویل گردد.

7

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماه و یا واریز وجه 
نقد به حساب سپرده اداره کل به شماره 2196454405002 نزد بانک صادرات خواهد بود. 

مبلغ 500/000/000 )ریال( به حروف: )پانصد میلیون( ریال تعیین می گردد.

قیمت برآوردی موضوع مناقصه: ده میلیارد ریال می باشد. قیمت دقیق کارشناسی در جلسه 8
بازگشایی پاکات اعالم می گردد.

9
تاریخ، زمان و محل بازگشایی اسناد مناقصه گران:

روز یکشــنبه تاریخ 96/10/3 رأس ســاعت 15 در محل دفتر مدیر کل واقع در طبقه سوم 
ساختمان اداری به نشانی مندرج در بند 2 آگهی.
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شرایط الزامی شرکت در مناقصه:
1- داشتن حداقل رتبه 5 رشته های ابنیه و راه از سازمان برنامه و بودجه.

2- ارائه یک قرارداد مشابه با موضوع مناقصه حداقل معادل مبلغ برآوردی مناقصه )مربوط 
به پنج ســال گذشته( و ارائه رضایت نامه مربوط به قرارداد مزبور از کارفرمای قبلی )مطابق 

فرم مندرج در اسناد مناقصه(
3- مناقصه گرانی که در 5 ســال اخیر با دستگاه مناقصه گزار یا سایر بنادر قرارداد داشته اند 
مکلفند رضایت نامه کتبی از بندر مربوط )مطابق فرم پیوســت( با امضاء مدیرکل دریافت و 
به مناقصه گزار ارایه دهند. در غیر این صورت اســناد آن ها مورد بررسی قرار نخواهد گرفت 

و از دور رقابت حذف می گردند.
4- موضوع فعالیت شــرکت در اساســنامه باید در زمینه اجرای امــور عمرانی نظیر راه و 

ساختمان، ابنیه و موارد مشابه باشد.
5- شــرکت کنندگان در مناقصه مکلفند براساس دســتورالعمل سازمان بنادر و دریانوردی، 
تأییدیــه عدم بدهی از اداره کل امور مالی ســازمان بنادر و دریانــوردی را دریافت و ارایه 
نمایند. در صورت نداشــتن گواهی مذکور پیشنهادات آنها از طرف کمیسیون مناقصه مورد 

بررسی قرار نخواهد گرفت.
نمابر دبیرخانه سازمان بنادر و دریانوردی: 88651074 و 84932515 - 021
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بهای اسناد مناقصه:
دریافت کنندگان اســناد باید بهای دریافت اســناد به مبلغ 500/000 )پانصد هزار( ریال را 
حداکثر تا تاریخ 96/10/3 به شــماره حســاب الکترونیکی سیبا 2176454401004 )بانک 
ملی( واریز نموده و تصویر فیش واریزی را در پوشــه پاکت ب در سامانه قرار دهند و اصل 
آن را بــه همراه تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار تحویل امــور حقوقی و قراردادهای 

اداره کل دهند.

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن

فراخوان مناقصه عمومی 
)یک مرحله ای( شماره ۹6/۴

نوبت اول PMOPMO

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و ضمائم
آقای پویا فروتن نیا نماینده حقوقی بانک مهر اقتصاد دادخواســتی تقدیم این شــعبه نموده مبنی بر مطالبه 
وجه به طرفیت صفدرعلی نیکواشــتر، مهدی حاجیلو و مرتضی وثیقی بصیر با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده/خواندگان ازســوی این دفتر وقت رســیدگی به تاریخ 96/10/6 روز چهارشنبه ساعت 16 به آدرس: 
همدان خیابان تختی ابتدای کوچه حســینی )مکتب زینب( شــعبه 131 شورای حل اختالف ویژه بسیجیان 
معین می گردد. لذا از خوانده/خواندگان تقاضا می گردد برای دریافت ضمائم و برگ ثانی دادخواست به آدرس 
فوق الذکر مراجعه و نسبت به اخذ آن اقدام نمایند، درغیر اینصورت رای مقتضی اتخاذ خواهد شد. این آگهی 

برای یک نوبت منتشر می گردد.
مسئول دبیرخانه حوزه ۱۳۱ شورای حل اختالف ویژه بسیجیان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان بانک ملی ایران اداره امور شــعب استان خوزستان دادخواستی به طرفیت خوانده عبداله بنکدار 
شــیرازی به خواســته مطالبه خسارت ناشی از صدور دســتور موقت تقدیم دادگاه نموده که به کالسه 
940957 ثبت این شــعبه و برای مورخ 96/10/3 ساعت 10 صبح وقت رسیدگی تعیین شده است لذا 
چون خوانده مجهول المکان می باشــد به دستور ریاســت محترم دادگاه و به استناد به ماده  73 قانون 
آ.د.م دادگاه هــای عمومی و انقــالب مصوب 1379 مراتب در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار درج 
تــا خوانده ضمن اطالع از وقت رســیدگی جهت اعالم آدرس کامل خود و تحویل گرفتن رونوشــت 
دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه  دوم حقوقی دادگاه اندیمشک مراجعه و اال دادگاه تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود.
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان اندیمشک- صدیقه محمدیان پور

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب محســن مهری فرزند حسن شماره شناســنامه یا کد ملی 2110111445 صادره از 
گرگان مالک خودروی پیکان وانت مدل 1393 به شــماره انتظامی 227د69 ایران59 و شماره 
موتور 118P0087575 و شــماره شاســی NAAA36AA5EG683445 به علت فقدان 
اسناد فروش و شناسنامه مالکیت )برگ سبز( تقاضای رونوشت المثنی اسناد خودروی مذکور را 
نموده ام. لذا هرکسی ادعایی درخصوص خودروی فوق را دارد ظرف مدت ده )10( روز به دفتر 
حقوقی شرکت پارس خودرو واقع در تهران جاده قدیم کرج مراجعه نمایند. بدیهی است پس از 

مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

سند کمپانی خودرو ســواری کرایسلر 200 به 
شماره پالک 57558 - اروند به رنگ نوک  مدادی 
مدل 2014 و شــماره موتور EN157388 و 
 1C3CCBBB5EN157388 شماره شاسی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 249 مترمربع پالک شــماره 123 فرعى از 3157 اصلى 
واقع در بخش 4 قزوين مورد ثبت ســند مالکيت ثبت شــده ذيل ثبت شماره 26270 دفتر 
جلد 112 صفحه 340 به ثبت رســيده اســت محدود به حدود ذيل: شماال: به طول 20 متر 
پى ديوار اشتراکى با قطعه 366 تفکيکى شرقا: به طول 12/5 متر پى ديوار اشتراکى با قطعه 
368 تفکيکى جنوبا: به طول 18/60 متر پى ديواريست به کوچه 8 مترى احداثى غربا: در دو 
قسمت که قسمت اول منحنى است به ترتيب به طول هاى 2 متر و 11/10 متر پى ديواريست 

به خيابان سى متر احداثى.
ملکى آقاى سيدحســين قزوينيان پرونده اجرايى کالســه 9200185 که طبق صورتمجلس 
مورخه 94/3/5 کارشــناس رسمى دادگسترى )عرصه از سمت جنوب به طول 18/60 متر به 
کوچه 8 مترى و از ســمت غرب به ترتيب به طول 2 متــر به پخى تقاطع کوچه و خيابان و 
11/10 متر به خيابان و از ســاير جهات مشــرف به پالک مجاور مى باشد. اعيانى بنايى است 
به مســاحت 480 مترمربع با قدمت حدود 30 سال با سازه ديوار باربر و سقف هاى تيرآهن با 
پوشــش طاق ضربى و نماى سنگ شــامل زيرزمين و طبقه همکف و اول مسکونى هر طبقه 
شامل دو اتاق خواب هال و پذيرايى آشپزخانه و سرويس هاى بهداشتى و نورگير بوده و داراى 
انشعابات آب و برق و گاز مى باشد.( آدرس: قزوين- ميدان شهيد بابايى خيابان دستغيب نبش 
کوچه شــکوفه پالک 17( برابر اعالم بانک ملت در يد مالک است و فاقد بيمه مى باشد. پالک 
فوق طبق سند رهنى شماره 25937 مورخه 84/8/2 تنظيمى دفترخانه شماره 20 قزوين در 
صندوق تعاون شعبه قزوين مى باشد. در قبال طلب توسط کارشناس، ارزيابى شده از ساعت 9 
صبح الى 12 ظهر روز سه شنبه مورخه 96/9/28 در محل اجراى ثبت قزوين از طريق مزايده 
به فروش مى رســد مزايده از مبلغ 8380000000 ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهاد 
شــده از طرف خريدار فروخته مى شــود فروش کال نقدى مى باشد بدهى هاى مربوط به آب و 
برق و گاز اعم از حق انشعاب يا اشتراک و مصرف در صورتى که مورد مزايده داراى آنها باشد 
و نيز بدهى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعى آنها 
معلوم شده يا نشــده باشد به عهده برنده مزايده است و چنانچه روز مزايده با تعطيل رسمى 
مصادف گردد در روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مکان تشکيل خواهد شد. 
طالبين مى توانند در ساعات ادارى جهت اطالعات بيشتر به اجراى ثبت قزوين واقع در خيابان 

پادگان اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه نمايند.
تاريخ انتشار: 96/8/24

معاون اداره اجرای اسناد رسمی قزوین- خانم کرمی

پروانه بهداشــتی ساخت ترشی سیر به شــماره 36/13986 و 
پروانه بهداشــتی ساخت ترشی لیته به شــماره 36/13985 و 
پروانه بهره برداری کارخانه از علوم پزشکی به شماره 9511 به 
تاریخ صدور 89/3/4 همه مربوط به شرکت ژاله اندیش نفیس 
شــیراز با کد اقتصادی 411345495647 مفقود گردیده اند و از 

درجه اعتبار ساقط  می باشند.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و ضمائم
آقای پویا فروتن نیا نماینده حقوقی بانک مهر اقتصاد دادخواستی تقدیم این شعبه نموده مبنی بر مطالبه 
وجه به طرفیت ارســالن والی و حمید والی با توجه به مجهول المکان بودن خوانده/ خواندگان ازسوی 
این دفتر وقت رســیدگی به تاریخ 96/10/4 روز دوشنبه ســاعت 16 به آدرس: همدان خیابان تختی 
ابتدای کوچه حســینی )مکتب زینب( شعبه 131 شورای حل اختالف ویژه بسیجیان معین می گردد. لذا 
از خوانده/ خواندگان تقاضا می گردد برای دریافت ضمائم و برگ ثانی دادخواســت به آدرس فوق الذکر 
مراجعه و نســبت به اخذ آن اقدام نمایند. در غیر این صورت رای مقتضی اتخاذ خواهد شــد این آگهی 

برای یک نوبت منتشر می گردد.
مسئول دبیرخانه حوزه ۱۳۱ شورای حل اختالف ویژه بسیجیان

به اطالع کلیه اعضاء محترم تعاونی می رســاند در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
)نوبت دوم( در تاریخ 96/9/11 روز پنجشنبه در ساعت 15 الی 17 در سالن اجتماعات 

دبیرستان دیالمه برگزار می گردد خود یا وکیل تام االختیارتان حضور بهم رسانید.
دستور جلسه: تغییر آدرس دفتر تعاونی مسکن کارکنان دولت در لواسانات

هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان دولت در لواسانات

آگهی مجمع عمومی فوق العاده تعاونی مسکن کارکنان دولت در لواسانات
)نوبت دوم( به شماره ثبت ۱۳۷۱5۳

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و ضمائم
آقای پویا فروتن نیا نماینده حقوقی بانک مهر اقتصاد دادخواســتی تقدیم این شعبه نموده مبنی بر 
مطالبه وجه به طرفیت مهدی خزایی با توجه به مجهول المکان بودن خوانده/ خواندگان از سوی 
این دفتر وقت رســیدگی به تاریخ 96/10/4 روز دوشنبه ساعت 16:00 به آدرس: همدان خیابان 
تختی ابتدای کوچه حســینی)مکتب زینب( شعبه 131 شورای حل اختالف ویژه بسیجیان معین 
می گــردد. لذا از خوانده/ خواندگان تقاضا می گردد برای دریافت ضمائم و برگ ثانی دادخواســت 
به آدرس فوق الذکر مراجعه و نسبت به اخذ آن اقدام نمایند، در غیر اینصورت رای مقتضی اتخاذ 

خواهد شد. این آگهی برای یک نوبت منتشر می گردد.
مسئول دبیرخانه حوزه ۱۳۱ شورای حل اختالف ویژه بسیجیان

آقای پویا فروتن نیا نماینده حقوقی بانک مهر اقتصاد دادخواســتی تقدیم این شعبه نموده مبنی 
بر مطالبه وجه به طرفیت مرضیه نظری، علیرضا بیاتی با توجه به مجهول المکان بودن خوانده/ 
خواندگان از ســوی این دفتر وقت رســیدگی به تاریخ 96/10/6 روز چهارشنبه ساعت 16:00 
به آدرس: همدان خیابان تختی ابتدای کوچه حســینی )مکتب زینب( شعبه 131 شورای حل 
اختالف ویژه بســیجیان معین می گردد. لذا از خوانده/ خواندگان تقاضا می گردد برای دریافت 
ضمائم و برگ ثانی دادخواســت به آدرس فوق الذکر مراجعه و نســبت به اخذ آن اقدام نمایند. 
در غیر این صورت رأی مقتضی اتخاذ خواهد شد. این آگهی برای یک نوبت منتشر می گردد.
مسئول دبیرخانه حوزه ۱۳۱ شورای حل اختالف ویژه بسیجیان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و ضمائم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و ضمائم
آقای پویا فروتن نیا نماینده حقوقی بانک مهر اقتصاد دادخواســتی تقدیم این شــعبه نموده مبنی 
بر مطالبه وجه به طرفیت ســعیدمراد مقدم با توجه به مجهول المکان بودن خوانده/ خواندگان از 
سوی این دفتر وقت رسیدگی به تاریخ 96/10/4 روز دوشنبه ساعت 16 به آدرس: همدان خیابان 
تختی ابتدای کوچه حسینی )مکتب زینب( شعبه 131 شورای حل اختالف ویژه بسیجیان معین 
می گردد. لذا از خوانده/ خواندگان تقاضا می گردد برای دریافت ضمائم و برگ ثانی دادخواست به 
آدرس فوق الذکر مراجعه و نسبت به اخذ آن اقدام نمایند، در غیر این صورت رأی مقتضی اتخاذ 

خواهد شد. این آگهی برای یک نوبت منتشر می گردد.
مسئول دبیرخانه حوزه ۱۳۱ شورای حل اختالف ویژه بسیجیان

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب اسماعیل فتیلی فرزند قنطاب به شماره شناسنامه 4 
صادره از رامهرمز در مقطع کارشناســی ناپیوسته رشــته تربیت معلم زبان و ادبیات 
فارســی صادره از واحد دانشگاهی اهواز با شماره 12/925951 مفقود گردیده و فاقد 
اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اهواز به نشــانی: اهواز - فلکه کارگر ) فرهنگ شهر( خیابان کارگر جنوبی کدپستی 

68875-61349 و صندوق پستی 1915 ارسال نماید.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواست و ضمائم


