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به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1396/7/13 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - اشــخاص ذیــل به عنوان 
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند: - آقای رضا 
شــهبازی به شــماره ملی 0073920754- آقای محمدجواد پناهی به 
شــماره ملی 0491762453- آقای جعفر اعتمادی شــریف به شماره 
ملــی 0067130161- آقای محمد مهدی زاده طاهری با شــماره ملی 
1263250793 به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی مهذب با شــماره 
ملــی 0084268931 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال 

مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت مواد پژوهان صالح سهامی خاص 
به شماره ثبت 281228 و شناسه ملی 10103186832

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)110622(

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عمــوم آگهی می گردد. موضوع: - طراحــی پارچه و لباس، دوخت و متدهای 
طراحی، طراحی دیجیتال و تأمین ملزومات لباس 2- معرفی فعالیت های مد 
و لبــاس، طراحی و تدوین و تولید ژورنال و راه اندازی اســتودیو مد و لباس و 
تولید تصاویر مربوطه شماره مجوز 7/95/1698 تاریخ مجوز 1395/10/6 مرجع 
صادرکننده معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مدت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران- مجاهدین اسالم- خیابان 
مجاهدین اسالم- کوچه شــهید داوود کشمشی- پالک 7- طبقه زیرزمین- 
کدپســتی 1154963311 ســرمایه شــخصیت حقوقی: 1/000/000 ریال 
می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم زهرا رضائیان رامشه به شماره 
ملی 0075972565 دارنده 100/000 ریال سهم الشرکه خانم زهره رضائیان 
رامشه به شماره ملی 5649836205 دارنده 900/000 ریال سهم الشرکه اولین 
مدیران: خانم زهرا رضائیان رامشه به شماره ملی 0075972565 و به سمت 
عضو هیئت مدیره و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال خانم زهره 
رضائیان رامشه به شماره ملی 5649836205 و به سمت مدیرعامل و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 3 ســال دارندگان حق امضاء: تمامی اوراق و اسناد 
بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضای خانم زهره رضائیان رامشه )مدیرعامل( 
ممهور به مهر موسسه معتبر بوده و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل موسسه 

صادر خواهد شد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 

تأسیس موسسه غیرتجاری تک منظوره هنری قاب ماندگار حجاب
 در تاریخ 1396/8/3 به شماره ثبت 43095 به شناسه ملی 14007165242 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )110616(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مــورخ 1396/7/13 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - محل شــرکت به تهران شهر تهران - ســه راه ضرابخانه - خیابان 
 پاســداران - بن بست شهید مهدی اکرمی )کوکب( - پالک 12 - ساختمان بینش -

 طبقــه دوم - واحد 11 - کدپســتی 1947947539 تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت مواد پژوهان صالح سهامی خاص
 به شماره ثبت 281228 و شناسه ملی 10103186832

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )110621(

کمتر از 4 ماه بعد از قبول قطعنامه 598 سازمان ملل مبنی بر پذیرش 
آتش بس در جنگ تحمیلی، در مورخه پنجم آبان ماه 1367مجلس شورای 
اسالمی - که اکثریت نمایندگان آن خط امام یا موسوم به چپ بودند- پیشنهاد 
دو فوریتــی با 115 امضا را برای طرح نامگذاری روز 13 آبان هر ســال به 
عنــوان روز ملی مبارزه با اســتکبار جهانی ارائه و نمایندگان با دو فوریتش 
موافقت کردند. لذا به ســرعت این پیشنهاد در صحن علنی مطرح و با دفاع 
جانانه عده ای از نمایندگان با محوریت آقای مجید انصاری از اعضای مجمع 
روحانیون مبارز تهران، با رای قاطع نمایندگان - اکثریت نزدیک به تمام- این 

روز را در تقویم ملی ثبت کردند.
در حقیقت در روزی که سه خاطره ملی مردم ایران )با تبعید امام در سال 
43 – کشتار دانش آموزان در سال 56 و مهم تر از همه تسخیر سفارت آمریکا 
به عنوان سفارت مداخله گر در امور ایران و النه جاسوسی در سال58( گره 
خورده بود و در ســال های پس از انقالب این مداخالت حتی تا زمینه سازی 
کودتا برای براندازی نظام، تجاوز نظامی به حریم سرزمینی، تجهیز و تدارک 
رژیــم صدام در جنگ با ایران، حضــور در آب های منطقه، هدف قرار دادن 
هواپیمای مســافربری و... ادامه یافته بود، این روز بــه عنوان روز مبارزه با 
استکبار جهانی - که نماد برجسته و آشکار آن آمریکا بود - نام گرفت. البته 
علت غایی این اســم گذاری در صحبت های مجید انصاری، نماینده مجلس 
در آن جلســه دیده می شود: »با توجه به اینکه امروز علیه انقالب اسالمی، 
به فوریت برنامه های تبلیغاتی وســیعی را استکبار جهانی خصوصا آمریکا و 
کنگره آمریکا تدارک دیده و همین هفته گذشته در کنگره آمریکا با کمال 
وقاحت و بی شــرمی روز خباثت و جنایت تروریست های آدمکش منافق به 
عنوان روز حمایت از آنها تصویب کرده اند... لذا روز ســیزدهم آبان به عنوان 

روز ملی مبارزه با استکبار جهانی پیشنهاد می شود.« 
در واقع چند روز قبل از آن، کنگره آمریکا روز 30 خرداد هر سال را که 
روز عزل بنی صدر از مقام ریاست جمهوری به واسطه عدم کفایت سیاسی 
توسط مجلس بود، به عنوان روز حمایت از مجاهدین خلق، مصوب کردند. 
این روز مبدا ترورهای علنی منافقین در کوچه و بازار بود که بیش از ده هزار 
نفر از جمله شهیدان بهشتی، رجائی و باهنر را به خاک و خون کشاندند. لذا 
به جهت مقابله به مثل این پیشنهاد به مجلس انقالبی و ضدآمریکایی آمد.

در طول ســال های بعد هم با اینکه حجم عملیات نظامی و شبه نظامی 
آمریــکا برای براندازی نظام کاهش یافــت و هیئت حاکمه وقت آمریکا آن 
راهبرد را موثر نمی دانستند، اما تغییر فاز دادند و راهبرد پروژه استحاله نظام 
در عرصه فرهنگ را تعقیب و تاکید کردند و در سال های اخیر عالوه بر حفظ 
آن راهبرد، سناریوی 40 ساله تحریم اقتصادی را با شدت و حدت گسترده تر 

و البته در فاز بین المللی و جهانی کلید زدند.
از ایــن نظر آمریکا بدون هیچ نقابی دشــمنی موثر خود را در براندازی 
نظام در طول 40 ســال پس از انقالب دنبال کرده و حتی بدون لکنت این 
موضوع از زبان سرمداران آن رژیم بارها و بارها شنیده شده است. به همین 
جهت در طول دهه اول انقالب و آخرین ســال های حیات مبارک حضرت 
امام ایشان حداقل ده بار در مورد رابطه ایران و آمریکا، نظر، تذکر، هشدار و 
یا توبیخ ارائه فرمودند. ایشان در این بیانات که از سال اول پیروزی انقالب تا 
آخرین مکتوبات و حتی وصیت نامه عبادی سیاسی ایشان ادامه دارد، رابطه 
با آمریکا را موجب ذلت، پوست کنده شدن مظلوم، غارت و چپاول ذخایر و 
زمینه نفوذ شبکه  جاسوسی استکبار دانستند و دولت آمریکا را دولتی چپاولگر، 

عالم خوار و طماع وصف نمودند.
لذا در سال های حیات حضرت امام)ره(، موضوع رابطه با آمریکا، موضوعی 
مطرود و براندازانه تلقی می شد. با این همه، برخی نجواها و زمزمه ها از طرف 
باصطالح روشــنفکران عمدتا طیف ملی گرا و هواداران نهضت آزادی برای 
زمینه ســازی رابطه با آمریکا شنیده می شــد. این نجواها در سال های پس 
از رحلــت امام به نوعی ابراز میل مصــرح به ارتباط با آمریکا در بین برخی 
کارگزاران نظام جمهوری اســالمی تبدیل شد. البته دگراندیشانی هم بودند 
که این نغمه را ســرداده بودند اما برای اولیــن بار، در درون نظام عناصری 
دیده شدند که رابطه با آمریکا را ناهمسو با خط انقالب نمی دانستند. یعنی 

رهبر حکیم انقالب اسالمی هم چند روز بعد، در سخنانی به این پیشنهاد پاسخ 
دادند: »اما مسئله ساده لوحی و مذاکره. مذاکره یعنی چه؟ صرف اینکه شما 
بروید با آمریکا بنشینید حرف بزنید و مذاکره کنید مشکالت حل می شود؟ 
این طوری که نیست مذاکره در عرف سیاسی یعنی معامله. مذاکره با آمریکا 
یعنی معامله با آمریکا. معامله یعنی داد و ستد یعنی چیزی بگیر و چیزی بده. 
تو از انقالب اســالمی به آمریکا چه می خواهی بدهی تا چیزی از او بگیری؟ 
آمریکا به قدم های اول معامله قانع نمی شــوند و به تدریج چیزهای بیشــتر 
می خواهند... خاک بر سر آن ملت و دولتی که زیر بار این طور تحمیل های 
آمریکا برود. توقعات آمریکا نسبت به کسانی که در آنها اندکی ضعف احساس 

می کند این گونه است.«
البته از قبل از سخنان رهبری تا بعد از آن، همه گروه ها و احزاب از مجمع 
روحانیون و ســازمان مجاهدین انقالب اسالمی گرفته تا جامعه روحانیت و 

جدید و اقتضائات نو و...( تالش داشتند و دارند که قبح رابطه با آمریکا فرو 
بریزد و آن را به نوعی فتح و گشایش و کلید همه مشکالت بدانند.

حال سؤال اینجاست: با اینکه دشمنی آمریکا با انقالب اسالمی در طول 
40 سال گذشته، پررنگ تر، صریح تر و با کینه بیشتر ابراز می شود، چرا برخی 
سیاستمداران، مسئولین و بعضا دولت ها، حتی تا سر حد رغبت به سمت این 
رابطه می روند؟ آیا برایشان معلوم نیست که قصد آمریکا در برقراری رابطه، 
قطعا و حتما، منفعت خواهی برای ایران و ایرانی نیست؟ اگر معلوم است چرا 

به این سمت می روند و اگر معلوم نیست، چرا؟
در واقع، نشــانه های دشمنی آمریکا با جمهوری اسالمی، از تمام تالش 
آمریکا برای حفظ حکومت رژیم طاغوت در ایران از کودتای 32 آغاز شده و 
بعد از انقالب و به هر مناسبتی ادامه یافته است. در همین موضوع هسته ای، 
با همه تأکید و حکم رهبر معظم انقالب، مبنی بر استفاده صلح آمیز از انرژی 

نیاورده اید، ولی بگویید اسالم آورده ایم، اّما هنوز ایمان وارد قلب شما نشده 
است!« )حجرات- 14(

در حقیقت، وقتی معرفت توحیدی افراد دچار خلل می شود و نوعی شرک 
خفی در ذهن شان النه می کند و خدا و کدخدا را با هم تصور می کنند، ایمان 
به مبدا و معاد در دلشان متزلزل شده و فرد، سست عنصر دیده می شود. ساخت 
ایمانی افراد، اگر بر مبنای درســتی استحکام پیدا نکند، خیلی زود تبختر و 
تکبر دیگران، مایه تزلزل و ضعف درونی می شــود. در ادبیات امام خامنه ای، 
موکداً بر مفهوم سلطه گر و سلطه پذیر تاکید می شود و یکی از علت های تفوق 
سلطه گران مستکبر را، سلطه پذیری مستضعفان می دانند. این مستضعفان 
یا بدون راهبرند و یا با همین گونه رهبران که عمدتا از نظر ایمان   توحیدی، 
ضعف آشــکار دارند، روزگار می گذرانند. البته عده زیادی از این رهبران نیز، 
نوکران فرومایه مستکبران هستند که بیشتر از اینکه به تامین منافع ملت شان 
بیندیشند، بر حفظ قدرت و استیالیشان در سایه حمایت مستکبران مشغولند.

تحقق باور توحیدی
 در مبارزه با مصادیق استکبار و شرک است

ثمره ایمــان و معرفت توحیدی در عمل صالح و انقالبی بروز می نماید. 
در حقیقت هنگامی که »ال اله« در باور و یقین، محقق شــود، نمی توان با 
»اال اهلل« مماشــات کرد. لذا تحقق باور توحیدی، در عمل انقالبی در مبارزه 
با مصادیق اســتکبار و شرک است و مصداق اتم آن در زمان معاصر به قول 
رهبر انقالب، آمریکا اســت. این مبارزه اقسام دارد که از شدت و اکراه قلبی 
شروع می شود و در هنگام فرصت به مبارزه عملی و میدانی، سرانجام می یابد.

تن دادن به خواسته های مستکبران 
محصول سبک زندگی عافیت طلب

از طرف دیگر ضعف ایمان توحیدی و دوری از عمل انقالبی، ســبب شده و 
می شــود که کارگزاران نظام به سمت دنیا و دنیادوستی میل پیدا کنند. در 
طول سال های پس از جنگ، همان طور که پیش به سوی یک زندگی مرفه، 
پرامکانات و راحت در بین برخی مسئولین یک ارزش قلمداد شده است، به 
موازات همان، آوا و زمزمه رابطه با استکبار تبدیل به خواسته و راهکار حل 

مشکالت شده است.
به بیان دیگر سبک زندگی انتخابی توسط برخی از مسئولین نظام، سبکی، 
عافیت طلب اســت و درون این سبک چیزی به نام زندگی جهادی و مبارزه 
بی معناســت. از درون همین زندگی هاســت که مســافرت ها، مهمانی ها، 
ماشین ها و سایر امکانات آن چنانی بروز می یابد و حتی تئوری »ژن خوب« 
هم ســاخته و پرداخته همین سبک زندگی هاست. نهایت این ضعف ایمان، 
حذف استقامت و مقاومت در زندگی و استحاله امر مبارزه و جهاد است تا به 
گمان غلط، راحتی و آسایش نصیب شود. لذا از دل این نوع سبک زندگی، 
رابطه با آمریکا و استکبار و تن دادن به خواسته های آنها تئوریزه و عملیاتی 
می شــود. اما یادمان باشد همه اینها هم مطابق وعده الهی برایمان آسایش 
نمی آورد که فقط کســانی بدون اضطراب و ترس و حزن و اندوه، در آرامش 

دنیوی و اخروی هستند که:
ُل َعلَْیِهُم الَْمالئَِکهًُْ أاَلَّ تَخاُفوا َو  قاُموا تََتَنَزّ »إَِنّ الَّذیَن قالُوا َربَُّنا اهلَل ثَُمّ اْســتَ
ال تَْحَزنُوا َو أَبِْشُروا بِالَْجَنهًْ الَّتی ُکْنُتْم تُوَعُدوَن« »به یقین کسانی که گفتند: 
»پروردگار ما خداوند یگانه است!« سپس استقامت کردند، فرشتگان بر آنان 
نازل می شــوند که: »نترسید و غمگین مباشید، و بشارت باد بر شما به آن 

بهشتی که به شما وعده داده شده است!« )فصلت- 41(

با اینکه نه تنها تغییری در رفتار هیئت حاکمه آمریکا نسبت به ایران دیده 
نشــد بلکه با ددمنشی بیشتر، توان بیشتر و بیان صریح تر به براندازی نظام 
اعتراف و اهتمام نمودند اما برخی مسئولین و البته برخی دولت های پس از 
امام به جد به دنبال رابطه و حتی شاید از دید خودشان فتح رابطه با آمریکا 

بودند و آن را نوعی پیروزی و دستاورد بزرگ قلمداد کردند.
شاید اولین نشانه های این قضیه بعد از رحلت حضرت امام در یادداشت 
عطاءاهلل مهاجرانی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور در دولت اول آقای 

هاشمی در روزنامه اطالعات بود.
در واقــع ابتدا، جیمز بیکر وزیر خارجه بــوش پدر، رئیس جمهور وقت 
آمریکا، اعالم آمادگی مذاکره مستقیم با ایران را مطرح کرد. آنگاه مهاجرانی 
 در یادداشــتی با عنوان مذاکره مستقیم آن را یک فرصت تاریخی دانست. 

هسته ای و حرام بودن استفاده در تهیه سالح های کشتار جمعی، باز هم در 
عین اینکه خود این دولت ها از این سالح ها تولید و به مقدار معتنابه ذخیره 
کرده اند، با این همه، با طراحی تحریم هایی که به قول خودشــان فلج کننده 
است، به دشمنی مســتقیم پرداختند. جالب اینکه حتی بعد از برجام، این 
دشمنی و محاصره، رنگ جدیدتری به خود گرفت و امروز شاهدیم که حتی 
برای نقشه و طرح دفاعی یک کشور نیز، طرح مذاکره می دهند و طرف مقابل 

را یاغی و تروریست می نامند.
فهم دشمنی آمریکا، این قدر دشوار؟!

 واقعا فهم اینکه آمریکا دشــمن ایران است و طبیعت دشمن، دشمنی 
 اســت - حتی اگر به ظاهر دوســتی ابراز کند، کــه نمی کند-، برای برخی

 این قدر دشوار شده است؟
رهبر معظم انقالب در سخنان پنجشنبه اخیرشان به مناسبت سیزدهم 
آبان فرمودند: »... دشمن را بشناسید، فریب نخورید. البته ملت ما دشمنانی 
دارد، کوچک و بزرگ. اما آنکه من رویش تأکید می کنم که به معنای واقعی 
کلمه دشمن است و دشمنی می کند و خباثت می کند، آمریکا است. این از 
روی تعصب نیست. این از روی نگاه بدبینانه نیست. این ناشی از یک تجربه 
است. یک فهم درست واقعی است. دیدن میدان است. داریم می بینیم میدان 
را. این جور نیست که فقط با این حقیر دشمن باشند یا با دولت جمهوری 
اســالمی، نه با اصل این ملتی که ایســتاده است، این ملتی که از مواجهه با 

دشمن خسته نمی شود مخالفند...«
این ســخنان ادامه رهنمودهای امام راحل)ره( است، آنجا که فرمودند: 
»اگر چنانچه بخواهیم اسالم را پیش ببریم، دیگر نباید نوکر باشیم. اگر نوکر 
نباشــیم، رابطه اش را با ما قطع خواهد کــرد... ما ذلت را نخواهیم پذیرفت 
برای خاطر اینکه یک رابطه با یک ابرقدرت داشــته باشیم. شرافتی نیست 
رابطه داشــتن با امثال آمریکا. دولت آمریکا یک شرافت انسانی، مع االسف 
االن ندارد که ما بخواهیم به واسطه آن شرافت انسانی اش با آن رابطه داشته 
باشیم. دولت آمریکا این است که دارید می بینید که مظلوم را در هر جا پیدا 
می کند، پوست می کند، هرجا بتواند می رود و بمب سرشان می ریزد، هرجا 
بتواند، ذخایر ملت ها را می برد... بهتر این است با آنهایی که می خواهند ما را 

بچاپند، رابطه نداشته باشیم...«
پیشتازان دیروز، پشیمانان امروز!

نکته مهم این اســت که پیگیری این رابطه از جناح های مختلف، راغب 
دارد ولی جالب تر آنکه، آنهایی که دیروز ســنگ مبارزه با آمریکا را به سینه 
می زدند و حتی برای تســخیر سفارت آمریکا، مجاهدانه قدم برداشتند و از 
دیوار باال رفتند، حاال روبه روی آرمان های خود ایستاده و خودزنی می کنند 
تا جایی که بعضا گشایش همه چیز را در رابطه با آمریکا جست وجو می کنند. 
بعض آنهایی که دیروز، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را ثبت کردند، امروز 
به دنبال روزنه ای برای ارتباط می گردند و شاید بدون آنکه بفهمند و بخواهند 
از روی آرمان های امام)ره( رد می شوند و دست به سینه برای رابطه با آمریکا 

لحظه شماری می کنند.
حال، ســؤال تکرار می شــود: چرا برخی نمی بینند و نمی فهمند؟ چرا 
دســتگاه های محاسباتی شان این قدر به هم ریخته است؟ چرا در تشخیص 
دشمن، مشکل پیدا کرده اند؟ چرا دشمنی دشمن را نمی بینند و نمی فهمند؟ 

چرا...؟
شاید مهم ترین علت و ام االمهات این عارضه را بتوان در ضعف ایمان و 
معرفت توحیدی برخی از کارگزاران نظام دانست که البته شاهد مثال تاریخی 
هم فراوان دارد. یکی از جهات سستی در عمل، سستی عقیده و ایمان است. 
شک و تردید حاکی از عدم باور قلبی است و چنین چیزی در عمل و رفتار 

انسان نیز اثر می گذارد و باعث می شود عمل صالح از او سر نزند.
البته گاهی نیز علت سستی ایمان، سطحی بودن آن است. یعنی ایمانی 
که در روح و روان انســان نفوذ نکرده فلذا چنین ایمانی نمی تواند منشأ اثر 

بوده و عمل انسان را درست جهت دهد:
ا یَْدُخِل اْلیماُن  ا ُقْل لَْم تُْؤِمُنوا َو لِکْن ُقولُوا أَْسلَْمنا َو لََمّ »قالَِت الْْعراُب آَمَنّ
فی ُقُلوبُِکْم« »عرب های بادیه نشین گفتند: »ایمان آورده ایم« بگو: »شما ایمان 

مؤتلفه، پیشنهاد مهاجرانی را با توپ و تشر محکوم کردند. نهایتا رهبری نظام 
در نامه ای ضمن دلجویی از مهاجرانی مرقوم فرمودند: »... به توصیه شما در 

مقاله »مذاکره مستقیم« عمل نخواهیم کرد.«
در ادامه این سنخ واداداگی ها، برخی افراد و جناح های فکری سیاسی نیز 
با تغییر نگاه به این موضوع نگریستند. برخی با ارائه نامه )رجایی خراسانی(، 
 CNN برگزاری جلسات خبری )مصاحبه کرستین امانپور به عنوان خبرنگار
و رئیس جمهوری دوره اصالحات(، برقراری مالقات های مســتقیم جهت دار 
)دیدار عباس عبدی به عنوان یکی از دانشجویان پیرو خط امام و  اشغال کننده 
سفارت با باری روزن یکی از کارکنان النه جاسوسی آمریکا در ایران در دوره 
تســخیر(، ارائه تحلیل و نظریه در نشریات و رسانه های وابسته )ابر قدرتی 
آمریکا و بایستگی بازی در زمین آمریکا، رابطه بهتر از عدم رابطه، آغاز دوره 

* با اینکه دشمنی آمریکا با انقالب اسالمی در طول 
40 سال گذشته، پررنگ تر، صریح تر و با کینه بیشتر 
ابراز می شود، چرا برخی سیاستمداران، مسئولین و 

بعضا دولت ها، حتی تا سرحد رغبت به سمت این رابطه 
می روند؟ آیا برایشان معلوم نیست که قصد آمریکا در 
برقراری رابطه، قطعا و حتما، منفعت خواهی برای ایران 

و ایرانی نیست؟ اگر معلوم است چرا به این سمت 
می روند و اگر معلوم نیست، چرا؟

چرا مبارزه ، چرا مذاکره؟
مصباح الهدی باقری

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 دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم 
شرکت تعاونی مسکن کارکنان اتکا به شماره ثبت ۳۸04۸

از اعضای محترم این شــرکت دعوت بعمــل می آید در مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده در نوبت دوم در 
ســاعت 15 روز چهارشــنبه مورخه 96/9/22 که در محل پروژه واقع در بزرگراه شــهید اشرفی اصفهانی- بعد 
از پل همت- خیابان شــهید غروی شــرقی- پالک 27 تشــکیل می گردد حضور بهم رسانید. یادآور می شود: در 
صورتی که حضور عضوی در مجمع میســر نباشــد می تواند به شــخص دیگری وکالت دهد، در این صورت هر 
عضــوی می تواند عالوه بر رای خود 3 وکالت نیز قبول نمایــد و افرادغیرعضو فقط می توانند وکالت یک عضو را 
بپذیرند. دســتور جلسه: 1- اعضایی که طبق مصوبات قبلی تا متری 7/000/000 ریال را پرداخته اند در صورت 
تمایــل واحد آنها با واحــد افرادی که تاکنون، کمتر از متری 5/000/000 ریال پرداخته و به تعهدات خود عمل 
نکرده اند قابل تعویض می باشــد. 2- اعضایی که تا متری 7/000/000 ریال مصوب را می  پردازند موظف هستند 

با تشکر هیئت مدیرهداخل واحد را تکمیل نمایند.

نظر به اینکه پرونده شــماره 960357 درخصوص دعوی براتعلی دبیری به 
خواســته تقاضای صدور حکم مبنی بر فوت فرضــی آقای قدرت اله دبیری 
فرزند ســیف اهلل متولد 1319/5/30 می باشــد بدینوسیله به آگهی می رساند 
چنانچه شخص یا اشخاصی از نامبرده اطالعی دارند به شعبه چهارم دادگاه 

عمومی حقوقی الیگودرز مراجعه نمایند.
دادرس دادگاه شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان الیگودرز- محمد بقائی م الف 6821

آگهی مزایده اموال غیرمنقول- نوبت اول
در خصوص پرونده 961707 شــعبه دوم اجرای احکام حقوقی متمرکز دادگســتری شهرستان 
ســنندج مبنی بر محکومیت آقای فرشید شریعتی و غیره در حق خانم آیال شریعتی با قیومیت 
خانم زهره زارعی، مال اموال ذیل توقیف و کارشناسی شده است. لذا مزایده نوبت اول در مورخ 
1396/9/25 از ســاعت 10 صبح الی 11 صبح در مجتمع قضایی شــهید بهشتی سنندج دفتر 
اجرای احکام حقوقی با حضور نماینده دادسرای عمومی و دادورز شعبه)با قیمت شروع به میزان 
مبلغ کارشناسی( به مزایده گذاشته می شود. طالبین می توانند پنج روز قبل از روز مزایده با کسب 
مجوز از اجرای احکام حقوقی از مال مورد مزایده بازدید بعمل آورند و پیشنهاد خود را کتبا روز 
مزایده تســلیم نمایند. برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت را روز برگزاری مزایده 
بپردازد و فی المجلس مبلغ 10٪ قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و 
حداکثر ظرف یکماه آینده ترتیب پرداخت مابقی قیمت را بدهد در غیراین صورت 10٪ پرداختی 

به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.
اموال مورد مزایده بدین شرح است:

الف: یک دســتگاه پیکان وانت 1600 مدل 1389 رنگ سفید ظرفیت 750 کیلوگرم 4 سیلندر 
نوع ســوخت بنزین و گازسوز دو محور، چهارچرخ شماره موتور 11488107148 شماره شاسی 

NAA46AA9AG100091 اتومبیل با مرمت جزیی قابل راه اندازی است.
توضیحات:

1- مشخصات فعلی اتومبیل با پاسخ استعالم واصله از شماره گذاری راهور مطابقت دارد.
2- اتومبیل موصوف در پارکینگ قدس سنندج باالتر از زندان مرکزی بازدید گردد.

3- ارزش خــودرو بــر مبنای 6 دانگ بر اســاس قیمــت روز خودرو در بــازار خرید و فروش 
وانت بارهای مســتعمل ســاخت داخل تعیین و برآورد گردیده است و بیمه شخص ثالث آن به 

اتمام رسیده است.
با توجه به بازدید انجام شــده و با توجه به وضعیت فعلی و در نظر گرفتن میزان اســتهالک و 
هزینه تعمیرات الزم و جمیع جهات متفرقه و جانبی ارزش خودرو به مبلغ هشــتاد میلیون ریال 

80/000/000 ریال تعیین می گردد.
ب( یک دســتگاه پیکان وانت 1600 مدل 1390 رنگ ســفید شیری ظرفیت 750 کیلوگرم 4 
ســیلندر نوع سوخت بنزین و گازسوز دو محور، چهارچرخ شماره موتور 11490060561 شماره 

شاسی NAA46AA1CG300627 اتومبیل با مرمت جزیی قابل راه اندازی است.
توضیحات

1- مشخصات فعلی اتومبیل با پاسخ استعالم واصله از شماره گذاری راهور مطابقت دارد.
2- ارزش خــودرو بــر مبنای 6 دانگ بر اســاس قیمــت روز خودرو در بــازار خرید و فروش 
وانت بارهای مســتعمل ســاخت داخل تعیین و برآورد گردیده است و بیمه شخص ثالث آن به 

اتمام رسیده است.
با توجه به بازدید انجام شــده و با توجه به وضعیت فعلی و در نظر گرفتن میزان اســتهالک و 
هزینــه تعمیرات الزم و جمیع جهات متفرقه و جانبی ارزش خــودرو به مبلغ نود میلیون ریال 

90/000/000 ریال تعیین می گردد.
قیمت شروع مزایده قیمت کارشناسی می باشد.

ملکشاهی
 دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری سنندج

آگهی تغییرات شرکت گروه پزشکی آنایار سهامی خاص
به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱0۲۲0۱۲4۱۲۷

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/8/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:1 -أقایان 
رســول عباسقلی زاده کدملی 4929557003، سیاوش عباســقلی زاده کد ملی 0451626151 و خانم کتایون صحت 
نیاکی کد ملی 2141871050 بســمت اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. 2- آقایان یوسف 
کریم زاده کد ملی 4929622352 به ســمت بازرس اصلی و اکبر انتظار کد ملی 1728677920 به ســمت بازرس 
علی البدل شــرکت به مدت یک سال انتخاب شــدند. 3- روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. با 
ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی 

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

آگهی تغییرات شرکت گروه پزشکی آنایار سهامی خاص
به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱0۲۲0۱۲4۱۲۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/8/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:1 -آقای رسول عباسقلی زاده کد 
ملی 4929557003 بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل- خانم کتایون صحت نیاکی کد ملی 2141871050 
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره- آقای سیاوش عباسقلی زاده کد ملی 0451626151 بسمت عضو هیئت مدیره 
به مدت دو ســال انتخاب شدند. 2- امضای کلیه اسناد مالی، اوراق بهادار، چک، سفته، بروات، قراردادها و سایر 
اســناد تعهدآور با آقای رسول عباســقلی زاده مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد 
بود. با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء، تعیین سمت مدیران انتخاب شده توسط متقاضی 
در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم  ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

به موجب پرونده کالســه 951340 و دادنامه و اجرائیه صادره از شــعبه 266 دادگاه عمومی 
حقوقی تهران

له: گل آفتاب روستایی با وکالت علیرضا مرادی، علیه: محمود هادقی بالینی، 
محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت 626/959/248 ریال و مبلغ 13/347/961 ریال نیم 
عشر دولتی و مبلغ 31/449/600 ریال حق الوکاله وکیل طبق تعرفه با توجه به اینکه اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ گردیده و در مهلت مقرر نســبت به اجرای حکم اقدام ننموده اســت بنا 
به درخواست محکوم له و به منظور استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی سه دانگ از شش 
دانگ یک واحد آپارتمان از پالک ثبتی 162/48964 متعلق به محکوم علیه از سوی این اجرا 
توقیف و توســط کارشناس رسمی دادگستری کرج بشرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر 
گردیده در مورخ 1396/10/7 از ســاعت 9 الی 10 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری 
کرج از طریق مزایده بفروش برســد. مزایده از قیمــت 1/550/000/000 ریال طبق نظریه 
کارشناســی شروع می شود و به هر شــخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید فروخته خواهد شــد. ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی 
تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و 
صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شــد. در صورتیکه در مهلت مقرر 
خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل و انتقال بعهده محکوم علیه اســت که 
از محل فروش پرداخت خواهد شــد. طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده 
نســبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رســیدگی به اعتراض از 
سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمنا طالبین به شرکت در مزایده 

می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطالع از مال مورد مزایده بازدید نمایند.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

احترامًا به اســتحضار می رســاند عطف به نامه شــماره 951340 مورخ 96/4/25 در مورد 
ارجاع امر کارشناســی و ارزیابــی از ملک به پالک ثبتــی 162/48964 موضوع پرونده به 
کالســه 951340 اینجانــب در معیــت و راهنمایی آقای علیرضا مرادی بــه محل واقع در 
کرج-دولت آباد-بلــوار نبوت-خیابان خلج- پالک 48 مراجعــه و ضمن بازدید و معاینه فنی 

و بررسی های الزم مراتب به شرح ذیل حاصل گردیده است.
مشخصات ملک:

ملک موصوف بر اســاس تصویرنامه بازداشــتی ثبت کرج شامل شــش دانگ یک دستگاه 
آپارتمان به شماره پالک ثبتی 48964 فرعی از 162 اصلی از قطعه 4 تفکیکی و به مساحت 
139/9 یکصد و ســی و نه متر و نه دسیمتر مربع و به شــماره ثبت 1057968 دفتر 4150 
صفحه 354 ثبت و صادر گردیده است. واحد موصوف واقع در طبقه چهارم یک ساختمان در 
چهار واحد در چهار طبقه مســکونی به انضمام یک طبقه همکف جهت پارکینگ و انباری و 
سایر مشــاعات و دارای یک واحد پارکینگ و انباری می باشد. واحد مورد نظر دارای پوشش 
کف از نوع سرامیک و سه خواب و کابینت از نوع ام دی اف و پکیج و رادیاتور بوده است، واحد 

مربوط در زمان بازدید خالی از سکنه بوده است.
نظریه کارشناسی:

 بــا عنایت به در نظر گرفتن ســایر عوامل موثــر در ارزیابی ملــک و موقعیت و چگونگی 
دسترســی ها و شــرایط روز بازار و بــدون در نظر گرفتــن هرگونه واگــذاری و بدهی به 
اشــخاص حقوقی و حقیقــی و بر پایه نرخ مزایده ملک موصوف بابت شــش دانگ به مبلغ 

3/100/000/000 ریال معادل سیصد و ده میلیون تومان مورد ارزیابی و اعالم می گردد.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

دادورز اجرای احکام مدنی کرج- فروزنده
م الف 96/8804/ف

پرونده کالســه 9309982838600949 شــعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر آوج )101 جزایی 
سابق( تصمیم نهایی شماره 9609972838200373

شکات: 1- آقای حمزه افتخاری فرزند علی عباس به نشانی استان البرز- شهرستان کرج- شهر 
کرج- بلوار امام خمینی روبه روی پمپ بنزین آرین پ 149 واحد 3

2- آقای محمد افتخاری فرزند علی عباس به نشــانی اســتان البرز- شهرســتان کرج- شهر 
کرج- حصارک خ رجایی خ نواب پ81

متهم: آقای محمد زندیه فرزند قربان به نشــانی قم- خیابان امامــزاده ابراهیم- کوچه 67- 
پالک 7 )مجهول المکان(

اتهام ها: 1- تخریب جنگل 2- چرانیدن محصول دیگری
گردش کار: آقای محمد زندیه متهم است به چرانیدن محصول و تخریب درختان )باغ(، نامبرده 

در جلسه رسیدگی این شعبه حاضر نشده است.

رأی دادگاه
درخصوص اتهام آقای محمد زندیه فرزند قربان دایر بر چرانیدن محصول دیگری توســط 
دام و تخریــب درختان )باغ( موضوع شــکایت آقایان حمزه و محمد افتخاری، در صفحه 9 
پرونده طی گزارش مرجع انتظامی اعالم شده است که: )پس از تحقیق و بررسی و پرس و 
جو از شاکی مشاهده شد که جنگل های مورد نظر حدوداً 9000 متر می باشد و حدوداً تقریبی 
6500 متر از جنگل ها که بطور جداگانه می باشند توسط دام ها چرا شده اند و مشاهده شد که 
پایین تمام درخت های بادام، بید، تبریزی، سیب، سنجد، قرقاج و علوفه توسط دام چرا شده 
اســت( برابر صورتجلسه همکار محترم دادسرا در صفحه 132 پرونده که در پرونده مرتبط، 
متهم فوق به اتهام تعلیف غیرمجاز دام در اراضی ملی محکوم شده است و اوراق مرتبط آن 
پرونده نیز ضمیمه پرونده حاضر شده است و در صورتجلسه مأمورین انتظامی و اداره منابع 
طبیعی آوج که به امضاء شخصی به نام محمد اسحاق افتخاری عضو شورای اسالمی روستا 
هم رســیده است از آقای محمد زندیه فرزند قربان نام برده و جلب شده است )صفحه 134 
پرونده(، در صفحه 136 پرونده تصویر مصدق اظهارات محمد زندیه فرزند قربان که مربوط 
به پرونده استنادی می باشد وجود دارد و در آن صاحب گله را آقای حسن زندیه معرفی کرده 
اســت و در ادامه بیان نموده ما در حال چرای دام نبودیم بلکه ما در راه بودیم و داشــتیم به 
جایی که مردم جو و گندمشــان را چیده اند تا گوســفندان را بچرانیم. همچنین شایان ذکر 
است که در صورتجلسه همکار محترم دادسرا به شرح صفحه 132 پرونده اشاره شده است 
که متهم در پرونده اســتنادی و در مقام آخرین دفاع بیان نموده اســت: )گله توقیفی مال 
خود شخص من می باشد( در صفحه 71 پرونده از مطلع به نام آقای محمداسحاق افتخاری 
تحقیق شــده اســت که بیان نموده )دیدیم افراد ناشناســی مجهز به سالح در حال چرای 
گوســفندان جنگل های محمد و حمزه افتخاری هستند که درخت شان را نیز چرا می کردند( 
به این ترتیب دادگاه با توجه به شــکایت شــکات، گزارش و تحقیق مرجع انتظامی، ارتباط 
پرونــده مربوط به اداره منابع طبیعی در مورد تعلیف غیرمجاز اراضی ملی که برابر آن متهم 
خود را صاحب گله معرفی کرده اســت و احراز ارتباط ایــن دو پرونده از این جهت که این 
دام ها اقدام به تخریب اراضی و درختان شــکات هم نموده اند که تکمیل کننده این موضوع 
وجود اظهارات مطلعین نیز می باشــد و در نهایت صدور کیفرخواست از دادسرای شهرستان 
آوج لذا دادگاه نظر بر مجرمیت دارد و مستند به ماده 684 از قانون مجازات اسالمی مصوب 
1375 )تعزیرات( نامبرده را به تحمل ســه ســال حبس تعزیری و 74 ضربه شالق تعزیری 
محکوم و اعالم می نماید. رأی صادر شــده غیابی و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این شــعبه و ســپس ظرف مهلت بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در 

محاکم محترم تجدیدنظر استان قزوین می باشد.
میثم خزائی
 دادرس شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری دو آوج

اخطاریه دفترخانه
نام و نام خانوادگی مخاطب: خانم امینه شکر فرزند محمد 

شغل: خانه داری اقامتگاه و آدرس: مجهول المکان
موضوع: همســر شما آقای قاســم مرتضوی فرزند شانی با در دست 
داشــتن رای دادگاه 960158 - 96/2/13 شعبه 13 اهواز به کالسه 
951344 تنفیــذ واقعــه طالق به این دفترخانــه جهت ثبت طالق 
مراجعه کرده لذا به شــما اخطار می گــردد ظرف مدت 7 روز پس از 
رؤیت این اخطار به آدرس دفترخانه واقع در اهواز کوی شریعتی 1 خ 
3 فرعی اول تلفن دفترخانه 06135551748 مشــخصًا حاضر شوید 

درغیر این صورت وفق مقررات قانونی اعمال خواهد شد.
اخطار اول

سردفتر ازدواج و طالق ۱۹5 اهواز
سیدمحمد نوری نیا

حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت ســلطان بخت بادبردست فرزند نظر دارای شناسنامه 
شــماره 163 صادره از هیرمند به شــرح دادخواســت تقدیمی ثبت شده به کالسه 
9609985500200354 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان جواد ناروئی فرزند انور بشــماره اختصاصی کارت اقامت 
موقت 100939362 تبعه افغانســتان در تاریــخ 1396/3/6 در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- متقاضی با مشــخصات فوق: مادر متوقی، 2- انور ناروئی فرزند صمد بشــماره 

اختصاصی 100938273 تبعه افغانستان: پدر متوفی. و الغیر.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه 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 یک زاهدان
زاهدان- خیابان مصطفی خمینی- جنب سازمان تعزیرات حکومتی
م الف2827 مجتمع شوراهای حل اختالف استان سیستان و بلوچستان

رونوشت آگهی حصر وراثت

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهر بوئین زهرا

آقای محمد علی نیا دارای شــماره ملی 5099056199 به شــرح دادخواست به 
کالســه 9609982890200332 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نمــوده و چنین توضیــح داده که شــادروان جیران قره بابانی به شــماره ملی 
5099052861 در تاریــخ 1396/7/27 در اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی 
 گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- محمد علی نیا دارای
 ش.ش 1013 پســر متوفی 2- محمدرضا علی ویردی دارای ش.ش 966 پسر 
متوفی 3- اکرم علی ویردی دارای ش.ش 4637 دختر متوفی 4- ســکینه علی 
ویردلی دارای ش.ش 8 دختر متوفی 5- مریم علی ویردی دارای ش.ش 1037 
دختر متوفی 6- خدیجه علی  ویردلی دارای ش.ش 940 دختر متوفی 7- فاطمه 

علی ویردلی دارای ش.ش 5 دختر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

شماره ابالغنامه: 610106110604729 
شماره پرونده: 9309986110600491
شماره بایگانی شعبه: 930535

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
به آقای نادر پرنده  فرزند محمد

خواهان خانم ســکینه پرنده دادخواستی به طرفیت خوانده آقای/ خانم 1- حمید پرنده 
2- عشرت پرنده 3- نادر پرنده به خواسته تقسیم ماترک مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شــماره پرونده کالسه 9309986110600491 شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرســتان اهواز ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/10/20 ساعت 9 تعیین که حسب 
دســتور 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.
متصدی امور دفتری شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اهواز- رضا شهید زاده فرهت
استان خوزستان- شهرستان اهواز- انتهای عامری- اول نیوساید- مجتمع قضایی شهید تندگویان )انرژی(

آگهی تحدید حدود اختصاصی اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان مالیر

برابر رای شــماره 139660326006001332-1396/07/19 هیئــت اول در اجرای ماده 13 
آیین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی نظر 
به اینکه تحدید حدود پالک 20 اصلی واقع در بخش چهار مالیر به عمل نیامده تحدید حدود 
اختصاصی رقبه ذیل به شرح ذیل در محل انجام خواهد شد: خانم آفتاب مرادی فرزند حسین 
به شــماره شناسنامه 593 صادره از مالیر از ششــدانگ اعیانی بانضمام هشتاد و هشت شعیر 
مشاع عرصه یکباب ساختمان به مساحت 117/62 مترمربع قسمتی از پالک 20 اصلی اراضی 
جعفرآباد واقــع در بخش چهار مالیر خریداری از مالک رســمی آقای محمد احمدی مالیری 

محرز گردیده است.  )روز چهارشنبه 1396/09/29 ساعت 9 صبح(
لذا به اســتناد ماده 14 قانون ثبت و قســمت اخیر ماده 15 قانــون ثبت به صاحبان امالک و 
مجاورین رقبه یاد شده اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در آگهی در محل حضور یابند 
چنانچه هریک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در محل حضور نداشته باشند با حدود 
اظهار شده از سوی مجاورین تحدید حدود خواهد شد واخواهی به حدود و حقوق ارتفاقی برابر 
ماده 20 قانون ثبت اسناد و امالک از تاریخ تحدید حدود به مدت 30 روز پذیرفته خواهد شد.

م الف 1817

تاریخ انتشار:1396/09/09
 محمدرضا امینی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان مالیر

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانــب غالمرضا مرادقلی نســب فرزند حیدرعلی شــماره شناســنامه 16 و شــماره ملی 
4979973507 صــادره از آق قــال مالــک خــودروی ســواری پــژو 405 مــدل 1389 به 
شــماره انتظامی 285 م 37 ایران 69 و شــماره موتور 12489113354 و شــماره شاســی 
 NAAM11CAXAK628371بــه علت فقدان اســناد فروش ســواری خودرو تقاضای 
رونوشت المثنی اســناد خودروی مذکور را نموده ام. لذا هرکسی ادعایی در خصوص خودروی 
فوق را دارد ظرف مدت ده)10( روز به ســاری دفتر منطقه ای ایران خودرو واقع در کیلومتر 5 
جاده ســاری به نکا جنب شرکت شــمالیت مراجعه نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت 

مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آگهی حصر وراثت
آقای غالم شــهرت قالوندی نام پدر عباس بشناســنامه 130 صادره از اندیمشــک درخواســتی بخواســته 
صــدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که شــادروان مرحوم هاجر شــهرت قالوندی بشناســنامه 
1920108572 صادره اندیمشــک در تاریخ 87/1/12 در خرم آباد اقامتــگاه غیردائم فوت ورثه اش عبارتند از 
1- متقاضــی غالم قالوندی به ش ش 130 صادره از اندیمشــک )پدر متوفی( 2- حمیده حیدرزاده به ش ش 

1920464001 صادره از اندیمشک)مادر متوفی( و الغیر.
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتــب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تــا هر کس اعتراض دارد یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر 

وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
رئیس شعبه شورای حل اختالف اندیمشک- هوشنگ محمودی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عبداله درخشان فرزند محمدولی
خواهان خانم مهری پرویســی دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای عبداله درخشان به خواسته طالق مطرح 
که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609982831900405 شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( 
دادگســتری شهرستان بوئین زهرا ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1396/10/16 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 کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به 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.
مدیردفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان بوئین زهرا- مریم افتخاری

شهرستان بوئین زهرا- بلوار امام خمینی- خیابان ولیعصر غربی- دادگستری شهرستان بوئین زهرا

آگهی فقدان گواهی نامه موقت مدرک تحصیلی نوبت اول 
مــدرک فارغ التحصیلی موقــت اینجانب طاهره مقصودلــو جعفری فرزند 
محمداســماعیل به شــماره شناســنامه 2796 صادره از گرگان در مقطع 
کارشناسی رشته پرستاری صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی گرگان با 
شماره 79173359855 تاریخ صدور 1383/2/7 مفقود گردیده و فاقد اعتبار 
می باشــد. از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد شهرستان گرگان ارسال نماید.

آگهی احضار متهم و ابالغ وقت رسیدگی
در اجرای ماده 115 آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری با انتشــار این آگهی 
بــرای یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار متهم مهدی ابدالــی معروف به آمحمد فرزند احمد 
به اتهام ســرقت به لحاظ مجهول المکان بودن احضار وی ممکن نگردیده اســت احضار می گردد تا 
ظرف مدت یک ماه پس از نشــر این آگهی در این دادیاری حاضر شــده و از اتهام منتسبه در پرونده 
 کالســه 9609986125000404 موضوع شکایت آقای نیازعلی حاجیوند مومنی از خود دفاع نمایید

و اال درصورت عدم اعالم عذر موجه دادیاری تصمیم مناسب را اتخاذ خواهد کرد.
دادیار شعبه هفتم دادسرای اندیمشک- علی پور الوار


