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جیمز میجز )ســردبیر مجله Popular Mechanics( نیز درباره 
اولین انسانی که پرواز کرد، می گوید: 

»... ایــن مرد )عباس بن فرناس( آماده بود از باالی یک ســاختمان 
بپرد، فقط برای پیشــبرد دانش بشــری، عجب کار هیجان انگیزی را 
ســعی کرد انجام بدهد...این آمادگی بــرای به خطر انداختن زندگی و 
 اشــتیاق برای دانش یکی از چیزهایی است که انسان را به جایی که ما 
امروز ایســتاده ایم رساند. اگر این افراد نبودند که مدام مشتاق تالش و 

آزمایش و خطر کردن باشند، ما هم امروز اینجا نبودیم...«
ویل دورانت )مولف معروفترین کتاب تاریخ تمدن( نیز آزمایش »ابن 
فرناس« را به عنوان اولین پرواز بشریت تأیید می کند. او در جلد چهارم 
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وظیفۀ مشترک وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری
* یک مســئلۀ دیگر در سرفصل 
اقتصاد دانش  بنیان  اقتصاد مقاومتی، 
اســت. بعضی از کســانی که در باب 
بودند،  فعال  دانش  بنیان  شرکت های 
ماه رمضان اینجا آمدند و صحبت هائی 
انســان  کردند. خب، خوشــبختانه 
می بیند کارهای خوبی انجام داده  اند. 
این بخش شــرکت های دانش  بنیان 
دانش  بنیان  اقتصــادی  فعالیتهای  و 
خیلی جاده  ی باز و امیدبخشی است. 
البته آن ها گالیه  هائی هم داشتند. به 
نظر من دوستان مســئول در دولت 
که کارشــان به این بخــش ارتباط 
پیدا می کند - چــه وزارت صنعت و 
معدن و تجارت، چه وزارت علوم - به 
این مسئلۀ شــرکت های دانش  بنیان 
بپردازند و گالیه  هاشــان را بشنوند و 
آن ها را برطرف کنند. زمینۀ بســیار 
خوبی است. ماستعدادهای برجسته  ای 
داریم کــه می تواننــد در این مورد 

کمک کنند.  

برنامه ریزی دولت بایــد قرار داد: ما 
متمرکز بشویم روی روستا. حرفش را 
در سال های مختلف خیلی زده ایم اّما 
این کار عماًل اتّفاق نیفتاده. ما بایستی 
صنایع تبدیلی را به روستاها ببریم، به 
بعضی از شهرها ببریم. من در ارومیه 
دیدم ســیب روی زمین ریخته بود! 
گفتند اصالً نمی ارزد؛ پول کارگر خیلی 
بیشتر از آن پولی است که ما از فروش 
این سیب به دست  ]می آوریم [ یا هلو، 
زردآلو، انگور؛ خب، آنجا صنایع تبدیلی 
می خواهد. خیلی از جاهای گوناگون 
کشــور، ما این میوه ها را داریم که در 
بعضی از اوقات، صرف نمی کند برای 
صاحب بــاغ که این میــوه را جمع 
بکند. ما اگر صنایع تبدیلی داشــته 
باشیم، خشــک کننده داشته باشیم، 
بتوانیم آنجا از این هاســتفاده بکنیم، 
این کار را بایــد بکنیم. و ظرفیت ها 
فوق العاده است؛ واقعاً فوق العاده است. 
من در ایرانشــهر یک گوجه فرنگی 
دیدم به قدر یک گرمک! یک دانه ی 
اختصاصی نبــود؛ اصاًل گوجه فرنگی 
]همین اندازه بــود[. آنجا یک باغی 
بود بین بمپور و ایرانشهر - وقتی که 
ما آنجا تبعید بودیم، دعوت کردند ما 
را، گوجه فرنگــی آوردند به قدر یک 
گرمک! پیاز آوردند به قدر همین مشت 
من! من یادم است، پیاز را گرفتم در 
دســتم، گفتم من می خواهم این را 
اندازه بگیرم، بتوانم بگویم؛ به همین 
اندازۀ ]مشت من [ بود؛ انگشت های من 
خم نشــد، وقتی این پیاز را در دست 
گرفتــم. یعنی به این بزرگی! خب ما 
این ها را داریم. خیلی جاها در سرتاسر 
کشور، این امکانات وجود دارد. اگر به 
صنایع روســتایی اهّمّیت بدهیم، اگر 
به روستاها اهّمّیت بدهیم، اگر به این 
باغدارها اهّمّیت بدهیم، این ها بهترین 
خدمت به روســتاها و به فقرای ما در 

روستاها و در جاهای دیگر است. 

*  رهبر انقالب: ما متمرکز بشویم روی روستا. حرفش را در سال های 
مختلف خیلی زده ایم اّما این کار عمالً اتّفاق نیفتاده. ما بایستی صنایع 
تبدیلی را به روستاها ببریم، به بعضی از شهرها ببریم. من در ارومیه 
دیدم سیب روی زمین ریخته بود! گفتند اصاًل نمی ارزد؛ پول کارگر 

خیلی بیشتر از آن پولی است که ما از فروش این سیب به دست  
]می آوریم [ یا هلو، زردآلو، انگور؛ خب، آنجا صنایع تبدیلی می خواهد. 

* پروفسور زیگرید هونکه می نویسد: در حدود 
سال880 میالدی، یک پزشک اسالمی به نام »ابن 

فرناس« در اسپانیا اولین وسیله پرواز کننده را 
می سازد که با پارچه و پر آن را پوشش داده بود. »ابن 
فرناس« )در آزمایش 880 میالدی( واقعا موفق شد که 
با این وسیله زمانی طوالنی خودش را در هوا نگه دارد.

* جیمز میجز: »... این مرد )عباس بن فرناس( آماده 
بود از باالی یک ساختمان بپرد، فقط برای پیشبرد 

دانش بشری، عجب کار هیجان انگیزی را سعی 
کرد انجام بدهد...این آمادگی برای به خطر انداختن 
زندگی و  اشتیاق برای دانش یکی از چیزهایی است 
که انسان را به جایی که ما امروز ایستاده ایم رساند.«

*در دوره اسالمی، بیمارستان های متحرک نیز وجود داشتند 
که در لشکرکشی ها در اختیار سپاهیان قرار داشتند. این 
بیمارستان ها به کلیه وسایل و تجهیزات، مثل دارو، چادر، 

اطباء مورد نیاز و وسایل حمل و نقل مجهز بودند. جالب اینکه 
عزیزالدین )در قرن پنجم هجری(، در مقررات این بیمارستان های 
سیار، این نکته را نیز گنجاند که، اسراء و سربازان زخمی دشمن 

نیز باید به طور مساوی درست مثل سربازان خودی، از این 
تسهیالت طبی استفاده کرده و معالجه شوند.

تاریخ تمدن اسالمی- ۳۶

مافیایوارداتجنایتمیکند
اقتصاد مقاومتی؛ سیاست ها و انتظارات در بیانات رهبر انقالب -  ۳۵

نویسنده: ناصر عابدی

داخل تولید بشــود. یک نفر آدم مبتکر 
می آید، سرمایه ای هم دارد، فالن جنسی 
را که بسیار مصرفش در کشور زیاد است 
می خواهد تولید کند؛ می روند می گویند 
آقا! این را شما تولید نکن! ده میلیارد یا 
سی میلیارد بگیر تولید نکن؛ یا آن طرف 
زیر بار می رود و خودش را راحت می کند، 
یا اگر زیر بار نرفت، به او فشار می آورند و 
انواع و اقسام مشکالت را برایش درست 
می کنند، موانع قانونی سر راهش سبز 
می کنند، یــا باالخره در نهایت جنایت 
می کنند، بــه او ضربه می زنند و طرف 
را پشــیمان می کنند. این ها چیزهای 
مهّمی اســت، این ها چیزهای امنّیتی 
است، این ها چیزهای ساده ای نیست، با 
این چیزها نمی شود ساده برخورد کرد. 
قاچاق این جوری است؛ سّم تولید داخلی، 

قاچاق است. 
وظایف وزارت کشاورزی 

* در مورد بخش کشاورزی؛کشاورزی 
اهّمّیــت حیاتی دارد. الزم اســت نگاه 
دولت و سیاســت های دولتی به بخش 
کشاورزی، نگاه حمایت باشد؛ همه جای 
دنیا هــم همین جور اســت؛ از بخش 

البّتــه اعتقاد من این اســت که آقای 
حّجتی واقعاً می تواند کار بکند. ایشــان 
از نظر من جزو وزرای خوش ســابقه ای 
است در کار و واقعاً می توانند این کار را 
بکنند؛ منتها آن چیزی که ما از ایشان و 
از مجموعه توّقع داریم، این است که در 
تولید محصوالت حیاتی باید خودکفایی 
به  وجود بیایــد؛ یعنی خودکفایی را به 
حرف و گپ ایــن و آن نگاه نکنید که 
آقا گندم، بیرون ارزان تر است، و مانند 
این ها. ما باید به خودکفایی برسیم؛ در 
مواّد حیاتی باید به خودکفایی برسیم. 

از مهندســان کشــاورزی بایستی 
اســتفاده کنیم. مــن یک وقت به آقای 
روحانــی گفتــم رفته بودیــم یکی از 
اســتان ها - بــه نظرم ســفر همدان 
]بود[- آنجا دوســتان ما که می رفتند 
بررســی می کردند، اّطالع دادند به ما 
که کشاورزی های مناطق گوناگون آن 
استان رونق خیلی خوبی دارد؛ ]وقتی [ 
پرســیدند، معلوم شــد که جوان های 
مهنــدس کشــاورزی را این هــا به کار 
گرفته اند و آن استان خوشبختانه زیاد 
هم داشت. رفته اند آنجا و به این ها کمک 
کرده اند، حرف این ها را گوش کرده اند؛ 
این کمک می کند به این ]کار[. این یک 
برنامه ریزی می خواهد؛ خیلی کار سختی 
هم نیست؛ یک فراخوان می خواهد، یک 
شناســایی می خواهد، یک برنامه ریزی 
می خواهد، یک تقسیم بندی می خواهد 
و این کارها را می توانید انجام بدهید که 

از این ها استفاده بشود
استفاده از فّناوری روز؛ همین مسئلۀ 
آب که حاال اشاره کردند - تقسیم آب و 
به اصطالح استفادۀ بهینۀ از آب- خیلی 

مهم است. 
یک مســئلۀ اساســی ای که این 
عمدتــاً ]مربوط به [ وزارت کشــاورزی 
است -منتها فقط کار وزارت کشاورزی 
نیســت- تمرکز بر روستاســت. یعنی 
واقعاً این را یکی از بخش های اساســِی 

از آنها در طب اسالمی و اروپایی به مدت 600 سال استفاده می شد. 
در همان ابتدای حضور اســالم و مسلمین در ســرزمین های ایران 
و مصــر در قــرن اول هجری، مجموعه ای متشــکل از بیمارســتان و 
دانشــکده پزشکی )که در جندی شــاپور ایجاد شده بود( و همچنین 
حلقه اتصال عمده ای مابین پزشکی یونانی، اسکندرانی، هندی و ایرانی 
به جهان اســالم انتقال یافت. پیش از این، بیزانسی ها )رومیان شرقی(، 
درایاالت شرقی همچون ســوریه بیمارستان هایی تأسیس کرده بودند 
که دانش آنها نیز به تدریج وارد جهان اســالم شد و اندکی بعد، جزئی 
از موسسات پزشکی اســالمی محسوب گردید. مسلمانان با استفاده از 
این موسسات، به زودی بیمارستان های خود را تأسیس کردند. در قرن 
اول هجری، نخستین بیمارستان را ولیدبن عبدالملک ایجاد کرد و بعد 
اولین بیمارســتان واقعی با همه لوازم آن، به مقتضای روز، در قرن دوم 
هجری در بغداد تأســیس شد که طی آن، پزشک معروف »جبرئیل بن 

بختیشوع« را از جندی شاپور فرا خوانده و به ریاست آن گماشتند.
همین بیمارستان بود که بعدها محور فعالیت و مرکز طلوع پزشکی 

دانشمسلماناندرخدمتدوستودشمن

از کتاب »تاریخ تمدن« خود می نویسد:
»ابــن فرناس اهل قرطبه اســپانیا در حــدود 880 میالدی، اولین 
دســتگاه پرنده را اختراع کرد. وی همچنین عینک و زمان سنج هایی 
با مکانیسم پیچیده ســاخت. ابن فرناس دستگاه پرنده اش را با پارچه 
و پر پوشــانده بود. وی در ســال 880 با این وسیله، زمانی طوالنی در 
هوا پرواز کرد. »ابن فرناس« ســعی داشت تا دستگاه را کامل تر کند و 
بتواند آن را به راحتی هدایت کند اما ســقوط وی با دستگاه پرنده اش 

مانع این کار شد...
پروفسور زیگرید هونکه در کتاب »خورشید اهلل برفراز مغرب زمین« 
درباره »عباس بن فرناس« و آزمایش پروازی وی و همچنین علت عدم 

موفقیت کاملش، می نویسد:
»... از این مطلب که مســلمانان در تسخیر فضا نیز شهامت فعالیت 
داشته اند، کسی باخبر نیست. در حدود سال880 میالدی، یک پزشک 
اســالمی به نام »ابن فرناس« در اسپانیا اولین وســیله پرواز کننده را 
می ســازد که با پارچه و پر آن را پوشــش داده بود. »ابن فرناس« )در 
آزمایش 880 میالدی( واقعا موفق شد که با این وسیله زمانی طوالنی 
خودش را در هوا نگه دارد و ســعی کند که آن وسیله را هدایت کند تا 

اینکه روزی سقوط می کند...«
احتمال زیاد دارد که لئوناردو داوینچی با بدســت آوردن نوشته ها و 
طرح ها و نقشه های پروازی »عباس بن فرناس«، قادر به ساختن بالهای 

پرواز خود شده است. 
فصل ششم: بیمارستان در تمدن اسالمی

در زمانی که اروپاییان برای درمان بیماری های خود، به اســتخوان 
قدیمی ها التماس و دعا می کردند، پزشکی مسلمان، تئوری نوآورانه ای 

را گسترش داد: 
»سرایت امراض از طریق سازوارهای کوچک انجام می گیرد.« 

این پیش زمینه ای برای مطالعه مبحث میکروب به شمار رفت. آنها 
به این نتیجه رســیدند که افراد مریض را بایــد قرنطینه و بعد درمان 
آنها را آغاز کرد. این اصل اولیه هر موسســه اساسی علم پزشکی یعنی 

بیمارستان ها بود. 
با اینکه بیمارســتان های مســلمانان اغلب از طریق بخشــش افراد 
مذهبــی )وقف( حمایت می شــد اما بخش های جداگانــه ای هم برای 
بیمارانــی که از امراض مختلف رنج می بردند وجود داشــت. یافته های 
اطباء و دانشمندان اسالمی در آناتومی بسیار پیشرفته بود تا جایی که 

* رهبر انقالب: مسئلۀ ششم ]از مؤلفه های سیاست های اقتصاد 
مقاومتی[ امنیت اقالم راهبردی و اساسی است؛ در درجۀ  اول غذا و 
دارو. باید تولید داخلی کشور طوری شکل بگیرد که کشور در هیچ 

شرایطی، در زمینۀ تغذیه و در زمینۀ دارو دچار مشکل نشود.

اسالمی شد. ریاســت این بیمارستان در سال های بعد، برعهده پزشک 
نامداری چون »یوحنابن ماســویه« گذاشته شــد و بیمارستان بغداد، 
نمونه ای برای تأســیس بیمارستان های دیگری شد که مهم ترین آن ها 
بیمارستان عضدی، ساخته شده به فرمان »عضدالدوله دیلمی« در قرن 

چهارم هجری بود. 
در شهرهای دیگر سرزمین های اسالمی نیز بیمارستان هایی دایر شد، 
همچون بیمارســتان ری، که محمدبن زکریای رازی پیش از مسافرت 
به بغداد، ریاســت آن را به عهده داشت. بیمارستان بزرگ دیگری نیز 
در قرن ششــم هجری توســط نورالدین زنگی در دمشق تأسیس شد. 
گفته اند هزینه این بیمارســتان از محل فدیه ای که مسلمانان در قبال 
آزاد کردن یکی از شــاهان فرانکی اسیر شده دریافت می کردند، تأمین 

لشکرکشی ها در اختیار سپاهیان قرار داشتند. این بیمارستان ها به کلیه 
وســایل و تجهیزات، مثل دارو، چادر، اطباء مورد نیاز و وسایل حمل و 
نقل مجهز بودند. جالب اینکــه عزیزالدین )در قرن پنجم هجری(، در 
مقررات این بیمارســتان های سیار، این نکته را نیز گنجاند که، اسراء و 
سربازان زخمی دشــمن نیز باید به طور مساوی درست مثل سربازان 

خودی، از این تسهیالت طبی استفاده کرده و معالجه شوند.
»علی بن عیسی« به »سنان بن ثابت« دستور داد: 

»بر تو واجب اســت بــه دهکده هایی که به من اطــالع داده اند در 
چنگال بیماری گرفتار شــده اند، بروی و پزشک و داروی کافی با خود 
داشــته باشی و آن ها را معالجه کنی و به اهالی روستا دستور بده که تا 

ریشه کن نشدن بیماری از محل های خود خارج نشوند...«
 در دوره اسالمی، ابزار کار اطباء جهت احتیاط بیش تر مورد بررسی 
قــرار می گرفت و حتی برای اطمینان خاطــر از صحت کار آن ابزار در 
موقع عمل، بر آن نظارت می شــد. همچنین، بــر تهیه دارو و ارائه آن 
و فروش مواد غذایی، مثل گوشــت و لبنیات نیــز نظارت هایی اعمال 
می گشــت. ضمنا درباره آب آشامیدنی و شــیر که سر منشأ بسیاری 
از بیماری هــای بودنــد، دقیق ترین و در عین حــال مهم ترین قوانین 
بهداشتی و پزشکی وضع شــده بود، و خالفکاران طبق قانون مواخذه 
می شــدند. از قرن دوم هجری، تعداد بیمارستان ها بسیار زیاد شد، به 

خصوص در جاهای مثل بغداد، بصره، کوفه و ری. 
در قرن چهارم هجری نیز، برمکیان، المقتدر عباسی، معزالدوله بویه 
و عضــداهلل در این امر کوشــش می کردند. دراین زمــان، در مصر نیز 

بیمارستان های زیادی ساخته شد.
بیمارســتان های بزرگ اسالمی، در واقع، نقش مدرسه عالی پزشکی 
را نیز به عهده داشــتند. پزشــکان و دانشــجویان پزشــکی در کنار 
بیماران، می توانســتند تئوری را همیشه با عینیات و تجربه ها مقایسه 
کنند. پزشــک با کار پزشــکی، می توانســت بیاموزد و مشکالت و راه 
عالج بیمــاری را پیدا کند. هنگام جراحی، مثــل جراحی های اروپای 
امروزی، پزشــک بیهوشی و پزشــکی که متوجه نبض بیمار باشد، نیز 
وجود داشت. در بیمارستان های اسالمی، هر بیمار پرونده ای برای ثبت 
معاینه، نظریه پزشک، دستورات پزشک، تغییرات بیماری و تأثیر آن ها 
داشــت. پزشــکان اروپایی، از این پرونده ها صدها سال به عنوان کتب 
علمی اســتفاده می کردند. فقط در بغداد،50 بیمارستان و860 پزشک 

ودر قاهره حدود 1400 حمام وجود داشت.

می شد. بیمارســتان دیگری نیز در حلب ساخته شــد. اندکی پس از 
آن، صالح الدین ایوبی بیمارســتان ناصــری را در قاهره بنا کرد. از آن 
زمان به بعد، تا مدت چندین قرن، میان مراکز پزشــکی سوریه و مصر 

ارتباط های نزدیکی برقرار بود. 
اما مهم ترین بیمارســتان مصر، بیمارستان منصوری بود که در قرن 
هفتم هجری توســط منصور قالوون، در کاخ قدیمی فاطمیان تأسیس 
شد. در این بیمارســتان، چند هزار بیمار می توانستند بستری شوند و 
برای بیماری های گوناگون، قســمت های خاصی و برای زنان و مردان، 

بخش های جداگانه وجود داشت.
در دوره اســالمی، بیمارستان های متحرک نیز وجود داشتند که در 

* یک مســئلۀ دیگری که خیلی 
مهم اســت و مــن این را هــم باز با 
تعدادی از وزرای ذی ربط - چه وزرای 
کشــاورزی، چه وزرای صنعتی و چه 
بعضی از مسئولین دیگر دولتی- مکّرر 
در گذشــته درمیان گذاشته ام، ]این 
اســت که [ گاهی اوقات یک جنسی 
در داخل می تواند تولید بشــود، ]اّما[ 
بعضی هــا کــه از واردات آن جنــس 
سودهای کالنی می برند می آیند جلوی 
این تولید داخلی را می گیرند؛ اگر شد 
با رشــوه - آقا، این کارخانه را تعطیل 
کن یا نســاز و این پــول را بگیر- اگر 
زیر بار نرفت، با تهدید، با جنایت. من 
نمی خواهم حاال اسم کاالها را بیاورم؛ 
کاالهایــی را می شناســیم که توان 
داخلی تولید در آن ها هســت اّما وارد 
می شــود به خاطر اینکه یک عّده ای از 
واردات منتفع انــد و نمی گذارنــد در 

کشــاورزی به وســیلۀ دولت ها حمایت 
می شود. آن وقت باید مشکالت موجود در 
بخش کشاورزی برطرف بشود؛ مشکالت 
کشاورزان، مشکالت دامداران - که گاهی 
شکایت هایی هم به ما می شود - و انسان 
رنج می برد از بعضی از مشکالتی که برای 

این ها وجود دارد. 
* مســئلۀ ششــم ]از مؤلفه های 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی[ امنیت 
اقالم راهبردی و اساسی است؛ در درجۀ  
اول غذا و دارو. باید تولید داخلی کشور 
طوری شــکل بگیرد که کشور در هیچ 
شــرایطی، در زمینۀ تغذیه و در زمینۀ 
دارو دچار مشــکل نشــود؛ این یکی از 
مؤلفه های اساسی در این سیاست هایی 
است که ابالغ شده. باید خودکفا باشیم، 
بایستی زمینه های کاماًل کفایت کننده 

مورد توجه قرار بگیرد. 
* بخش کشاورزی هم مهم است. 

ورودی بیمارستان منصوری قاهره در 1285 میالدی

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760326007000102 
مورخه 1397/02/13 هیئــت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خســرو طالبی رحیق فرزند ناصر به شماره شناسنامه 
15510 صادره از بهار در ششــدانگ یک باب مغازه تجاری به مســاحت 48 مترمربع 
قســمتی از پالک 139 اصلی واقع در بهار بخش چهار همدان خریداری مع الواسطه از 
مالک رســمی آقای محمدرضا یزدانی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشخاص نسبت 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 تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/3/8                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/3/23

هادی یونس عطوف 
م الف 172 رئیس ثبت اسناد و امالک بهار

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت  ثبتی و اراضی و 
ســاختمانهای فاقد سند رسمی برابر رأی شــماره 139760326007000086 مورخه 1397/2/4 
هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای میثم مرشدلو فرزند 
علی اله به شــماره شناســنامه 410 صادره از بهار در اعیانی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
146/16 متر مربع قســمتی از پالک 139/632 اصلی واقع در بهار بخش چهار همدان خریداری 
مع الواســطه از مالک رسمی آقای حسن طاووسی و غیره محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/3/8                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/3/23
هادی یونس عطوف
 رئیس ثبت اسناد و امالک بهار

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

م الف 167

برگ ســبز و ســند مالکیت پــژو 206 مدل 
91 به شــماره پــالک 311د13 ایــران 54 و 
موتــور 15291001189 و شاســی  شــماره 
از  و  مفقــود   NAAP51FE8CJ375313

درجه اعتبار ساقط است.

کارت - شناســنامه و سند خودرو سواری پژو پارس به 
شماره موتور 12682001247 و شماره شاسی 8281909 
 IRFC821V119819091  :)VIN( خودرو  شناسه 
به نام ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان بوشهر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت منحله نقش آور 
)سهامی خاص( به شماره ثبت ۱5۳۱۶ و شناسه ملی ۱0۱005۶5۹۹۶

از کلیه ســهامداران شــرکت منحله فوق دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده که راس ســاعت 10 صبح روز پنج شــنبه مورخ 1397/4/7 به نشــانی: تهران - 
شهرک غرب بلوار فرحزادی خیابان سپهر کوچه گلبرگ سوم مجتمع تجاری یادگار طبقه همکف 

واحد 024 تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه: 1- گزارش مدیر تصفیه مربوط به عملکرد سال مالی  1396 2- انتخاب مدیر تصفیه 

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 4- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی  باشد. 
مدیر تصفیه سمانه کوشا

آگهی المثنی سند مالکیت پالک ۹/۴۴۳5 بخش ۴ اندیمشک

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اندیمشک - رضایی میرقائد

آقای اســکندر منجزی با تسلیم دو برگ استشهاد تنظیمی دفترخانه 322 اندیمشک مدعی است که سند مالکیت 
ششــدانگ پالک 9/4435 واقع در بخش 4 اندیمشک با شماره الکترونیکی 139620317015001600 به شماره 
چاپی 959857 د94 به نام مشارالیه ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده است و حسب درخواست شماره 
2323-1397/3/8 به علت جابجایی مفقود شــده است و درخواســت سند المثنی را نموده اند. لذا به دستور تبصره 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شــود که هرکس مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی 
خود را به این اداره تســلیم دارد در غیر این صورت پس از ســپری شدن مدت مقرر قانونی و عدم واخواهی، سند 

مالکیت المثنی به نام مالک صادر خواهد شد.

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوســیله به آقای هادی شــفیعی فرزند غالمعلی فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای سیدمرتضی 
نقیب زاده دادخواســتی به خواســته مطالبه  وجه به طرفیت شما به شعبه 4 شورای حل اختالف سبزوار ارائه و 
به کالسه 4/97/89 ثبت و برای روز سه شنبه مورخه 97/4/19 ساعت 18 وقت رسیدگی تعیین گردیده است 
لذا به اســتناد ماده 73 ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید قبل 
از رســیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 4 شهرستان سبزوار مستقر در مجتمع شماره - به نشانی 
چهارراه دادگســتری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابًا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه ۴ شورای حل اختالف سبزوار

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم شــوکت انارکی دارای شناســنامه شــماره 72 به شــرح دادخواست به کالسه 
121/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
محمدعلی به شناســنامه 2416 در تاریخ 1397/2/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- اشرف انارکی فرزند محمدعلی شماره ش 36410 تاریخ تولد 1349/6/31 صادره سبزوار فرزند 
متوفی2- لیال انارکی فرزند محمدعلی شماره ش 430 تاریخ تولد 1355/6/1 صادره سبزوار فرزند 
متوفی 3- مجید انارکی فرزند محمدعلی شماره ش 1883 تاریخ تولد 1358/9/16 صادره سبزوار 
فرزند متوفی 4- جمشید انارکی فرزند محمدعلی شماره ش 1 تاریخ تولد 1346/1/8 صادره سبزوار 
فرزند متوفی 5- شــوکت انارکی فرزند محمدعلی شــماره ش 72 تاریخ تولد 1341/8/28 صادره 
سبزوار فرزند متوفی 6- مریم زباط جزی فرزند سیدمیرزا شماره ش 2696 تاریخ تولد 1321/11/2 

صادره سبزوار همسر متوفی. به غیر از نامبردگان وارث دیگری ندارند.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکســی 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.
رئیس شورا- شعبه دوازدهم 
شورای حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهی فقدان سند مالکیت

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر 
محمدرضا امینی

آقای رســول رضائی با تســلیم دو برگ استشهاد محلی که در دفتر 
اســناد رسمی شماره 5 مالیر گواهی گردیده مدعی گردیده است که 
سند مالکیت 6 دانگ پالک 51 فرعی از 1859 اصلی واقع در بخش 
یک مالیر دارای دفتر الکترونیک شماره 139620326006001212 
به سریال شماره 761034 سری الف 95 صادر گردیده در اثر جابجایی 
مفقود گردیده لذا به استناد تبصره الحاقی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب اعالم تا در صورتیکه کسی مدعی انجام معامله و یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ این آگهی به مدت 10 روز 
اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت اسناد و امالک مالیر اعالم در غیر 
این صورت پس از انقضا مهلت مقرر نسبت به صدور مالکیت المثنی 

اقدام و سند مالکیت از درجه اعتبار ساقط و باطل تلقی می گردد.

م الف 219

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم هاجر خرســندی دارای شناســنامه شماره 499 بشرح دادخواست به کالســه 700279/ش67 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان لیالن معظم مقدم بشناسنامه 1 در تاریخ 
96/8/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحومه منحصر است به 1- یداله خرسندی فرزند باقر 
پســر متوفیه. 2- علی خرسندی فرزند باقر پســر متوفیه. 3- عبداله خرسندی فرزند باقر پسر متوفیه 4- محمد 
خرســندی فرزند باقر پسر متوفیه. 5- هاجر خرســندی فرزند باقر دختر متوفیه 6- رخسار خرسندی فرزند باقر 
دختر متوفیه. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه ۶۷ شورای حل اختالف ارومیه

آگهی مفقودی
شناســنامه )برگ ســبز( خــودرو ســواری سیســتم پراید تیپ 
جی ال ایکس آی به رنگ سفید - روغنی مدل 1389 شماره موتور 
3415011 و شماره شاسی  S1412289163861 و شماره پالک 
ایــران 84-853 ج 87 به نام هادی بهمن زاده مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی تغییرات شرکت فخر افق ارومیه سهامی خاص
 به شماره ثبت ۳۴۳۷ و شناسه ملی ۱0۲۲00۷۱۱۴0

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1397/2/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1 - آقایان مرتضی 
پورنصریان کد ملی  2754139079- امین پورنصریان کد ملی 2740825706- مســعود خامودچی کد ملی 2753464944 
به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 2- آقای سعید هیتاوی کد ملی 1829389009 
به عنوان بازرس اصلی و آقای علی حیدری پور کد ملی 30501746107 به عنوان بازرس علی البدل شــرکت به مدت یک 
سال انتخاب شدند. 3- روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه 
کثیراالنتشــار، انتخاب مدیران، انتخاب بازرس انتخاب شده توســط 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 فخر افق ارومیه سهامی خاص 
به شماره ثبت ۳۴۳۷ و شناسه ملی ۱0۲۲00۷۱۱۴0

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/2/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- آقای مرتضی پورنصریان کد ملی 
2754139079 بســمت عضو و رئیس هیئت مدیره- مســعود خامودچی کد ملی 2753464944 بسمت عضو و نایب رئیس 
هیئت مدیره- امین پورنصریان کد  ملی 2740825706 بســمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 
2- آقای شــهروز میثمی کد ملی 2750730783 از خارج به عنوان مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب شد. 3- امضاء کلیه 
اســناد مالی و چکها و قراردادها و اســناد تعهدآور و اوراق عادی و اداری به تنهایی با هر یک از آقایان مرتضی پورنصریان 
رئیس هیئت مدیره و شهروز میثمی مدیرعامل در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. با ثبت این مستند 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

احضار اجرائی شورای حل اختالف
مشخصات محکوم له: ابوذر نوشادی نام پدر: عباس شغل: آزاد محل اقامت: شهر حوزی منزل شخصی 

مشخصات محکوم علیه: عباس دادار نام پدر: احمد شغل: آزاد نشانی: مجهول المکان 
محکوم به: به موجب دادنامه شــماره 96/372 مورخ 96/4/12 شــورای حل اختالف عســلویه که به موجب 
دادنامه شــماره --- مورخ --- به تایید مرجع تجدیدنظر شعبه --- دادگاه عمومی رسیده است. محکوم علیه 
مکلف است به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت کارکرد خودرو و مبلغ 750/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و خســارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت )96/1/30( تا زمان اجرای حکم و کلیه خســارات دادرسی 

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد رای اجرا نماید. 
رئیس شورای حل اختالف شعبه ۱ حوزه قضایی عسلویه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی اندیمشک  - صدیقه محمدیان پور

خواهان امین روغنی زادگان فرزند حمید دادخواســتی به طرفیت منصور گندمی فرزند ماشاهلل به خواسته 
حکــم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه تقدیم نموده که به کالســه 970091 به ثبت این شــعبه و 
برای مورخ 1397/4/30 ساعت 11 صبح وقت رسیدگی تعیین شده است لذا چون خوانده مجهول المکان 
می باشد به دستور ریاست محترم دادگاه و به استناد به ماده 73 قانون آ.د.م. دادگاه های عمومی و انقالب 
مصوب 1379 مراتب در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار درج تا خوانده ضمن اطالع از وقت رسیدگی 
جهت اعالم آدرس کامل خود و تحویل گرفتن رونوشــت دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه دوم حقوقی 

دادگاه اندیمشک مراجعه و اال دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

 آگهی تبصره ۱ ماده ۱05

حسن غالمحسینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قزوین

ســند مالکیت دو و شش هفتم دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه احداثی در 
یک قطعه زمین به استثناء بهای ثمن اعیانی آن قطعه نوزدهم تفکیکی به مساحت 
191/25 متــر مربع تحت پالک 367 فرعــی از 25 - اصلی بخش 4 قزوین ذیل 
ثبــت 106682 صفحه 135 دفتــر 396 به نام آقای محمدهــادی نیاقیها صادر و 
تسلیم گردیده است. نامبرده برابر درخواست وارده به شماره 126/94/14728 مورخ 
94/3/24 تقاضای حذف بهای ثمن اعیانی را نموده که موضوع جهت ارزیابی بهای 
عادله اعیانی مطابق ماده 947 قانون مدنی به کارشــناس رسمی دادگستری ارجاع 
و بهاء تعیین شــده به مبلغ 11/812/500 ریال به حســاب سپرده اداره ثبت تودیع 
گردیده اســت. حال مراتــب جهت درج در آگهی اعالم می گــردد تا اینکه چنانچه 
شــخص یا اشخاصی مدعی تضییع حق باشــند ظرف مدت یک ماه پس از رویت 
آگهــی به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعــوی را به اداره ثبت محل ارائه 
نمایید ضمنا مالک بهای ثمن عرصه و اعیان می تواند جهت اخذ سپرده فوق الذکر به 
اداره ثبت منطقه یک قزوین مراجعه نماید.                     تاریخ انتشار: 97/3/23

آگهی فقدان قرارداد واگذاری زمین
قــرارداد واگذاری یک قطعه زمین با شــماره قطعــه 8 از پالک ثبتی 
41/15413 از بخش هفت زنجان واقع در کوی شــهریار - ضلع غربی 
مجتمع کیهان پالک 8 قطعه 8 مابین شــرکت تعاونی مسکن کارگران 
شــهرداری زنجان و آقای علیرضا ضیایی فرزند مصلحت با شماره ملی 

4280622949 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
ششــدانگ یکباب خانه قطعه یکصد پنجاه یک تفکیکی به مســاحت 169 مترمربع پالک 293 فرعی از 
89 فرعی از 33 اصلی واقع در بخش 4 قزوین ذیل ثبت شــماره 42718 دفتر جلد 169 صفحه 425 به 
نام آقای ســعید آقامحمدی به ثبت رسیده اســت محدود به حدود ذیل: شماال: به طول 21 متر دیوار به 
دیوار به قطعه 150 تفکیکی، شــرقا: به طولهای 8 متر دیواریســت به خیابان 15 متری، جنوبا: به طول 
21/25 متر دیواریست به دیوار قطعه 152، غربا: اول به طول 8 متر درب و دیواریست به پیاده رو خیابان 
همدان، ملکی آقای سعید آقامحمدی مدیون پرونده اجرایی کالسه 8900638 طبق صورتمجلس شماره 
مورخه 1396/8/14 کارشناســان رسمی دادگستری )مشــخصات عرصه: مساحت عرصه مطابق با سند 
مالکیت 169 مترمربع می باشــد، مشخصات اعیانی: اعیانی ســاختمان شامل زیرزمین با کاربری انباری 
به ارتفاع 2/50 به مســاحت 169 مترمربع، طبقه همکف با کاربری تجاری به ارتفاع 4/60 به مســاحت 
169 مترمربــع بالکن داخل مغازه با کاربری تجاری به ارتفاع 2 به مســاحت 52 مترمربع و طبقه اول با 
کاربری مسکونی به ارتفاع 2/80 به مساحت 185 مترمربع جمع کل زیربنا حدود 575 مترمربع می باشد. 
ســاختمان با اسکلت فلزی، ســقف طاق ضربی، نما غربی سنگ و شیشه سکوریت و نما شرقی سیمانی 
می باشــد. قدمت ساختمان مذکور بیش از 30 سال اســت ملک دارای حق االمتیاز انشعابات آب و گاز و 
کنتور برق مســتقل می باشــد. به آدرس: قزوین- خیابان بلوار اســدآبادی جنب بانک ملت به کد پستی 
34188-14878 ضمنا برابر بازداشــت نامه های شــماره 31001785 مورخ 1394/9/5 و 31005604 
مورخ 1395/10/26 اداره اجرای اســناد رســمی قزوین بازداشت می باشــد ملک مذکور برابر بیمه نامه 
ملک تا تاریخ 1397/6/29 دارای اعتبار بیمه می باشــد و ملک در ید مالک می باشد. طی قرار برابر سند 
رهنــی 160842 مورخ 1386/7/12 و 164798 مورخ 1388/5/10 دفتر اســناد رســمی یک قزوین در 
رهن بانک اقتصاد نوین می باشــد. در قبال طلب توســط کارشناس)با در نظر گرفتن اینکه ملک تجاری 
و مســکونی بوده و همراه با ســرقفلی که جزیی از حقوق متعلقه بوده( ارزش کل ملک ششدانگ شامل 
عرصه و اعیان و ســرقفلی، به مبلغ 15/367/000/000 ریال ارزیابی شده است از ساعت 9 صبح الی12 
ظهر روز سه شــنبه مورخه 1397/4/26 در محل اجرای ثبت قزوین از طریق مزایده به فروش می رسد. 
مزایده از مبلغ 15/367/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهاد شده از طرف خریدار فروخته 
می شود. فروش کال نقدی می باشد. بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب یا اشتراک 
و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و چنانچه 
روز مزایده با تعطیل رســمی مصادف گردد در روز بعد از تعطیل جلســه مزایده در همان ساعت و مکان 
تشــکیل خواهد شد. طالبین می توانند در ساعات اداری جهت اطالعات بیشتر به اجرای ثبت قزوین واقع 
در خیابان پادگان اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه نمایند.                        تاریخ انتشار: 1397/3/23
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی قزوین- کیائی

م الف/228

آگهی حصر وراثت
محمدرضا داوریان فرزند مختار دارای شــماره شناســنامه 417 به شرح دادخواست به 
کالسه 970178 از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان احسن داوریان فرزند مختار به شماره شناسنامه 627 در تاریخ 1395/4/1 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر است به:

1- محمدرضا داوریان فرزند مختار به شماره ملی 3932603052 )برادر متوفی(
2- حسن داوریان فرزند مختار به شماره ملی 3874373681 )برادر متوفی(

3- حسین داوریان فرزند مختار به شماره ملی 3873244985 )برادر متوفی(
4- نسرین داوریان فرزند مختار به شماره ملی 3873867214 )خواهر متوفی(
5- فاطمه داوریان فرزند مختار به شماره ملی 3932615069 )خواهر متوفی(

6- پروین داوریان فرزند مختار به شماره ملی 3873857030 )خواهر متوفی( و الغیر...
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه ۱۱۱ شورای حل اختالف مالیر- نجفی

محکوم له: حسن شیخ ابوالحسنی فرزند صفدر
محکوم علیه: 1- سیدمهران طاهری فرزند سیدحسام

2- بهاره نادری پور فرزند محمود
پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله به بهــاره نادری پور 
کــه مجهول المکان می باشــد ابالغ می شــود طبــق اجرائیه صادره 
9710423811000030 از شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی در پرونده 
کالسه 960263 به موجب دادنامه شــماره 9609973811001059 
مورخ 96/11/7 محکوم علیه ردیف دوم)بهاره نادری پور( محکوم  است 
به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال مالکیت خودروی پژو 
پارس به شــماره انتظامی 254ل98 به نــام محکوم له به انضمام مبلغ 

10/500/000ریال به عنوان نیم عشر اجرائی
پرداخت نیم عشــر حق اجــرا و نیــز هزینه های اجرائــی بر عهده 
محکوم علیه می باشــد. بدیهی اســت با توجه بــه غیابی بودن حکم، 
اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب 
از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشــد لذا مفاد 
اجرائیه صــادره یک نوبت در اجرای مــاده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون 
اجــرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشــار درج می گردد تا 
ظرف 10 روز پس از انتشــار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 
گردد در غیراینصــورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نســبت به 

اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۱0 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان شهرکرد- علی نظری

ایران63

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای علی مقیمی دارای شناسنامه شماره 1061 به شرح دادخواست به کالسه 97/360 
از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
یوسف مقیمی به ش.ش 46 در تاریخ 1366/9/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه آن مرحوم منحصر است به: 
1- علی مقیمی فرزند یوســف به شــماره ملی 3569540361 پسر متوفی 2- محمد 
مقیمی فرزند یوســف به شــماره ملی  3569527141، 3-جهان مقیمی فرزند یوسف 
به شــماره ملی  3569529010، 4- عایشــه مقیمی فرزند یوســف به شــماره ملی 
3569897044 دختر متوفی 5- مریم مقیمی فرزند یوسف به شماره ملی 356817636 
دختر متوفی 6- عائشه مقیمی فرزند یوسف به شماره ملی 3569857840 دختر متوفی 

7- مریم کشتکار فرزند علی به ش.ملی 3569566390 همسر متوفی. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در ســه نوبت پی درپی و ماهی 
یک بار آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف ســه ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف عسلویه

به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق شش دانگ پالک ثبتی شماره 9 فرعی 
از 43 اصلــی واقع در بخش 10 قزوین کــه ذیل ثبت صفحات 414 و 412 
دفتر امالک جلــد 22 به نام آقایان یونس علی طاهــری و علی اکبر رحیمی 
)بالســویه( ثبت و اسناد مالکیت به شــماره های چاپی 340194 و 340193 
صادر سپس طی سند شماره 50730-77/09/16 دفترخانه 37 قزوین تمامی 
ششــدانگ موردثبت به شــرکت وحدت یوسف ســهامی خاص ثبت منتقل 
شده است سپس طبق ســند رهنی شماره 30636-91/01/19 دفترخانه 45 
قزوین درقبال مبلغ 10345157705 ریال در رهن بانک کشــاورزی شــعبه 
آبگرم قرار گرفته و طبق نظر کارشــناس رسمی طی شماره آ/93/25 مورخه 
93/10/07 پالک فوق دارای عرصه به مســاحت 17223 مترمربع و ســوله 
به مســاحت 540 مترمربع و دو بچه ســوله به مساحت 152 مترمربع و اتاق 
دیگ بخار به مساحت 80 مترمربع و سردخانه با دیواره های عایق بندی شده 
به مســاحت 400 مترمربع و اتاق تاسیســات برق به مســاحت 58 مترمربع 
و نگهبانی به مســاحت 66 مترمربع و اتاقک چاه و تصفیه خانه به مســاحت 
50مترمربع و محوطه سازی و دیوارکشی پیرامونی وباسکول 60 تنی و دارای 
انشــعابات شامل آب و برق ســه فاز که در تصرف مدیون می باشد جمعا به 
مبلغ پانزده میلیارد ریال ارزیابی شــده است. از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه 
مورخ 97/04/11 در اداره ثبت اســناد و امــالک آوج واقع در آوج از طریق 
مزایــده به فروش می رســد. مزایده از مبلغ پانزده میلیارد ریال شــروع و به 
باالترین قیمت پیشــنهادی نقداً فروخته می شود. ضمنًا ششدانگ پالک یاد 
شــده بموجب نامه شماره 910068-94/09/02 شــعبه اجرای احکام مدنی 
بخش آبگرم درقبال مبلغ 1851392845 ریال در قید بازداشت می باشد. الزم 
به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشــتراک و مصرف درصورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صــورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد 
ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 

در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
مدیر واحد اجرای اسناد رسمی آوج - صمد قدیم آبادی

متن آگهی مزایده

شماره ابالغنامه: 9710106110901663 
شماره پرونده: 9709986110900090
شماره بایگانی شعبه: 970096
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 

به آقای حبیب هاشمی فرزند هدل
خواهان آقای عبدالحسین هاشمی فرزند هدل دادخواستی به طرفیت خوانده فوق الذکر 
به خواســته تقســیم ترکه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9709986110900090 شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/5/23 ساعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرســی 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 نشانی کامل 
خود، نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

از طرف مدیردفتر شعبه ششمدر دادگاه حاضر گردد.
دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اهواز- نظری نژاد

استان خوزستان- شهرستان اهواز- انتهای عامری- اول نیوساید- مجتمع قضایی شهید تندگویان )انرژی(

آگهی حصر وراثت
عزیزمراد مرادی فرزند نورمراد به شــرح دادخواست به کالسه 970180 از این حوزه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حمید مرادی فرزند عزیزمراد به شماره شناسنامه 
183 در تاریخ 1396/9/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر 
اســت به: 1- عزیزمراد مرادی فرزند نورمراد به شــماره ملی 3930965569 )پدر متوفی( 2- ریحانه 
یعقوبی فرزند ســهراب به شماره ملی 3920869362 )همسر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین  آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه ۱۱۱ شورای حل اختالف مالیر  م الف 226


