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سرویس ورزشی-
با برگزاری رقابت های دسته 102 کیلوگرم، تعداد 
مدال های ایران در رقابت های جهانی وزنه برداری به 5 

طال، یک نقره و 2 برنز رسید.
رقابت های دســته 102 کیلوگرم مسابقات وزنه برداری 
قهرمانــی جهــان 2018 در عشــق آباد ترکمنســتان روز 
پنجشــنبه برگزار شد و در پایان، ایران توانست صاحب یک 
مقام قهرمانی  و یک مقام ســومی جهان شود. علی هاشمی 
بــا رکــورد 1۷۹ یک ضرب، 21۷ دوضــرب و مجموع ۳۹۶ 
کیلوگرم طالی مجموع، نقره یــک ضرب و برنز دوضرب را 
گرفت و قهرمان جهان شــد. هاشمی در ســال 201۷ نیز 

قهرمان جهان شده بود.
رضا بیرالوند، دیگــر نماینده ایران در این وزن با رکورد 
1۷۵ یک ضــرب 218 دوضرب و مجمــوع ۳۹۳ کیلوگرم 
طالی دوضرب  و برنز مجموع جهان را گرفت و بر ســکوی 

سوم ایستاد.
هاشمی: خوشحالم دوباره قهرمان جهان شدم

علی هاشــمی پس از کســب مدال طالی دسته 102 
کیلوگــرم قهرمانی جهــان، بیان کرد: موفق شــدم دوباره 
قهرمانی مســابقات جهانی را تکرار کنم. حس خیلی خوبی 
دارم که به این موفقیت دســت پیدا کردم. همه هدفم این 
اســت که همین طور به جلو حرکت کنــم و در نهایت در 
بازی هــای المپیک  2020 توکیو به موفقیت چشــمگیری 

دست پیدا کنم.
وی درباره رقابتش در مســابقات جهانی ترکمنســتان، 
گفت: مســابقه خیلی خوب و حساســی بــود. وزنه برداران 
قزاقســتان و اوکراین عنوان دار جهان بودند. همچنین رضا 
بیرالوند هم در شرایط خیلی خوبی بود. خدا را شکر که من 
و رضا توانستیم روی تخته به خوبی وزنه بزنیم و با هم روی 

سکو برویم.
او در پایان خاطرنشــان کرد: خیلی خوشــحالم که دل 
مــردم ایران را شــاد کردم. برای این مــدال خیلی زحمت 
کشیدم. ما حدود یک سال است که در اردو هستیم اما فکر 

می کنم این موفقیت با دعای خیر مردم  رقم خورده است.
بیرالوند: آسیب دیدگی در یک ضرب اذیتم کرد

رضا بیرالوند هم در مورد کســب مدال طالی دوضرب 
و برنز مجموع در مسابقات دســته 102 کیلوگرم قهرمانی 
جهــان، گفت: با همه آســیب دیدگی هایی که داشــتم، در 
یک ضرب کمی عقب افتادم اما خدا را شــکر، موفق شدم در 
دوضرب جبران کنم. با همه دردهایی که داشــتم، به عشق 
مردم ایران وزنه زدم و مطمئناً با دعای خیر آنها ما موفق به 

کسب این مدال ها شده ایم.
او راجع به کســب مدال طالی حرکت دوضرب، عنوان 
کرد: واقعا رقابت خیلی حســاس بود اما خوشــحالم که هم 
من طال گرفتم و هم علی هاشمی. در تمرینات در یک ضرب 
خیلــی خوب بودم و وزنــه 1۹0 کیلوگــرم را زده بودم اما 
آسیب دیدگی هایی که داشتم، باعث شد در یک ضرب عقب 
بیافتم. البته در حرکت دوضرب در مسابقه خوب ظاهر شدم. 
سال اول حضورم در رده سنی بزرگساالن بود و ان شاءاهلل در 

سال های بعد به دنبال کسب مدال طالی مجموع خواهم بود.
مرادی: با همه وجود جنگیدم

امــا روز چهارشــنبه 1۶ آبان ماه نیز ســهراب مرادی، 
قهرمــان قدرتمنــد وزنه برداری کشــورمان یکبــار دیگر 
شایستگی های خود را به نمایش گذاشت و موفق شد عالوه 
بر کسب سه مدال طال، رکورد تازه ای در وزنه برداری جهان 

به نام خود ثبت کند.
در رقابت دســته ۹۶ کیلوگرم، سهراب مرادی با رکورد 
18۶ یک ضرب، 2۳0 دوضرب و مجموع ۴1۶ کیلوگرم سه 
مدال طال گرفت و برای دومین ســال متوالی قهرمان جهان 
شد. مرادی توانست رکورد یک ضرب استاندارد جهان را یک 
کیلوگــرم ارتقا دهد. او همچنین رکورد دوضرب جهان را ۵ 

کیلوگرم و مجموع جهان را 1۵ کیلوگرم ارتقا داد.
امیر حقوقی دیگــر نماینده ایران بــا رکورد 1۶۷ یک 
ضرب، 20۷ دوضــرب و مجموع ۳۷۴ کیلوگــرم دوازدهم 

جهان شد.

ســهراب مرادی بعد از قهرمانی در دسته ۹۶ کیلوگرم 
رقابت های قهرمانی وزنه برداری جهان، اظهار داشــت: خدا 
را شــکر رقابت ســنگینی بود و فکر نمی کــردم که اینقدر 
حساس باشــد. من از بازی های آسیایی آمده بودم و بعد از 
این مســابقات خیلی خسته شــده بودم چون ۶ ماه در اردو 
بودم. یکی دو تا مصدومیت داشــتم و دچار ســرماخوردگی 
هم شــده بودم اما هرطور که بودم خودم را به این رقابت ها 
رســاندم. چون تیم ملی احتیاج داشت و وظیفه ام بود که در 

این مسابقات برای کشورم  وزنه بزنم.
وی ادامــه داد: با همــه وجود جنگیدم و خداراشــکر 
نتیجه اش هم به کســب مدال ختم شــد. برای مردم تالش 
کــردم و مدالم را به مردم ایران تقدیــم می کنم. مرادی در 
مورد  شکســتن رکورد های جهان نیز گفت: من وارد رقابت 
شده بودم و کاری به رکورد نداشتم چون واقعا حریف چینی 
خیلی قدر بود و رقابت در سطح سنگین وزن بود که خدا را 

شکر در نهایت توانستم  پیروز شوم.
نمایش قابل قبول تیم ملی وزنه برداری

فارغ از هر نتیجه ای که براری و داودی کسب می کنند، 
باید گفــت عملکرد تیم ملــی وزنه بــرداری در رقابت های 
جهانی خوب بوده اســت. پس از آنکه تعدادی از ستاره های 
وزنه برداری به دلیل خداحافظی یا مصدومیت از ترکیب تیم 
ملی دور ماندند، تیم ملی با ترکیبی جوان راهی ترکمنستان 
شــد تا جایی که از 8 وزنه بردار اعزامی، چهار ورزشــکار به 
نام های حســن ســلطانی، رضا بیرالوند، عارف خاکی و علی 
داودی برای نخستین در رده بزرگساالن به روی تخته رفتند.
پیش از اعزام تیم ملی به ترکمنستان تصور می شد تنها 
ســهراب مرادی بتواند برای کاروان ایران مدال طال کســب 
کند اما علی هاشــمی و بیرالوند فراتز از انتظار ظاهر شدند 

و توانستند تعداد مدال های ایران را به عدد هشت برسانند.
درخشش وزنه برداران جوان ایران در رقابت های جهانی 
بازهم نشان داد که ورزش ایران سرشار از استعداد است و اگر 
مدیریت و توجه باشــد آنها می توانند در هر میدان و رقابتی 

برای کشور عزیزمان افتخارآفرین باشند.

در پایان رقابت های دسته 102 کیلوگرم، تعداد طالهای تیم ملی به عدد 5 رسید

درخشش وزنه برداران ایرانی در رقابت های جهانی۲۰۱۸
مرادی ستاره شد، هاشمی و بیرالوند طالیی

قدردان موقعیت ها باشید!

ضربه آزاد

به یادشهید »محمدرضا تورجی زاده«
قبل از شهادت سوخته بود!

 شهید سید محمد حسین نواب: 
بســیاری از دوستان مجذوب صدای او بودند. دعای 
کمیل و توسل او مســیر زندگی خیلی از افراد را عوض 
کرد. شــب بود که به همراه چند نفر از دوستان دور هم 
نشسته بودیم. دعای توسل شهید»تورجی زاده« در حال 
پخش بود. هر کس در حال خودش بود، صدای در آمد. 
بلند شدم و در را باز کردم. در نهایت تعجب دیدم استاد 

گرامی ما حضرت آیت اهلل جوادی آملی پشت در است؛ با خوشحالی گفتم بفرمایید. 
ایشان هم در نهایت ادب قبول کردند و وارد شدند. سریع ضبط را خاموش کردیم. 
استاد در گوشه ای از اتاق نشستند، بعد گفتند: اگر مشکلی نیست ضبط را روشن 
کنید. صدای ســوزناک و نوای ملکوتی او در حال پخش بود. استاد پرسیدند: اسم 
ایشــان چیست؟ گفتم: محمدرضا تورجی زاده. استاد پس از کمی مکث فرمودند: 
ایشــان )در عشق خدا( سوخته است. گفتم: ایشان شهید شده. فرمانده گردان یا 
زهرا )سالم اهلل علیها( هم بوده. استاد ادامه داد: ایشان قبل از شهادت سوخته بوده.

سرویس ورزشی-
با استعفای رسول خادم که پس از ناکامی کشتی ایران درآوردگاه جهانی 
کشتی صورت گرفت و پذیرش این استعفا از سوی مقامات ورزش، حاال کشتی 

در برزخ به سر می برد. 
به دیگر ســخن کشتی ورزش اول ایران و رشته ای که ریشه در خاک این 
سرزمین جاری است و بدون اغراق در خون مردم جاری است اینک در روزهای 

حساسی به سر می برد که طی آن سرنوشت و آینده ان تعیین خواهد شد.
 بنابراین پر واضح است کسانی که در قبال ورزش ایران و رشته پر طرفدار 
کشتی مسئولیت دارند و برای آن قرار است تصمیم بگیرند باید بیش از هرکس 
به مسئولیت خطیرخود در قبال ورزش اول و پر افتخار ایران آگاه باشند و پیش 
از هرکس بدانند که این رشته ای نیست که بشود آن را دست هرکسی سپرد. 

کشتی یعنی ورزش ایران. خیلی از رشته هایی که امروز در ورزش ما فعال 
هستند بعصی از آنها هم خیلی پرسروصدا و پرطرفدار هستند در یک نگاه واقع 
بینانه و کارشناسانه هنوز در مرحله» هیاهو« هستند از نظم و ساختار حرفه ای 
و بایسته برخوردار نیستند و به دیگر سخن به دالیل مختلف که جای پرداختن 
به آن اینجا نیســت هنوز ریشــه در خاک ورزش ما ندوانده و هنوز ورزشــی 

تقلیدی و وارداتی به حساب می آیند و فاقد » اصالت« هستند. 
اما وضع کشــتی کامال فرق دارد. کشتی ریشــه در تاریخ و فرهنگ این 
سرزمین دارد. این حکیم بزرگ ادبیات ایران، فردوسی توسی است که قرن ها 
پیش در شاهکار خود شاهنامه، بارها از رشته کشتی به همین نام » کشتی« 

نام می برد:
بدان تا بگردیم فردا یکی

به کشتی گرائیم ما  اندکی
چو فردا بیاید به دشت نبرد

به کشتی همی بایدم چاره کرد
و باز در جای دیگر

بدو گفت پوالد جنگی نبرد
به کشتی ببندیم هردو میان

و... در جای و جاهای دیگر شاهنامه به این رشته ورزشی صریحا، نه فقط 
 اشاره که حتی با جزئیات و اسم بردن از بعضی فنون آن ) مثل کمرگیری و...( 

پرداخته شده است. 
غرض اینکه در باره این رشــته ورزشی که چنین جای پای آن در گذشته 
و تاریــخ ما غیر قابل کتمان اســت و چنین در میان مردم ورزشدوســت ما 
جایگاه و محبوبیت دارد و چنین افتخارات بزرگ در باالترین سطوح رقابت های 
بین المللی به نام آن ثبت شــده اســت و چنین مردان بزرگ و افتخارآفرین 
جهانــی و المپیکی را در دامان خود پرورانده که تعدادی از آنان ) مثل جهان 
پهلــوان غالمرضا تختی و عبداهلل موحد و...( جزو بزرگان و چهره های ماندنی 
تاریخ ورزش جهان ثبت شده اســت، نمی توان بدون وسواس و ژرف نگری و 
تامــل الزم کار کرد و تصمیم گرفت و نمی توان در این باره با کشــتی همان 

معامله و رفتاری داشت که با رشته های فاقد پایگاه مردمی و بدون کارنامه. 
این اصرار ما و توجه دادن مسئوالن  به اهمیت کشتی بی تعارف و صریح از 
آن روست که متاسفانه عملکرد بعضی عناصر و افراد در سطوح باال و تاثیرگذار 
وزارت ورزش ما را به این باور رسانده که برای این افراد حفظ منافع و جایگاه 
شخصی و باندی و حتی خانوادگی! مهمتر از رعایت مصلحت ورزش و رعایت 

توقعات و انتظارات مردم است. 
کســانی که در شــنبه هفته قبل در همین صفحه و ستون نوشتیم که 
محرکان و بازیگران پشت پرده اتفاقات اخیر والیبال هستند و... این نوع افراد 
کــه اینک در رده مدیریتی ورزش ما بــه صندلی هایی تکیه زده که برای آنها 
خیلی بزرگ اســت نباید در باره کشــتی و آینده آن با مالک های حقیر خود 

تصمیم گیری کنند. 
رسول خادم در ورزش ما و کشتی ایران نام کوچکی نیست. او در جایگاه 
مدیریتی افتخارات بزرگ و ارزشــمندی را برای کشتی ایران به دست آورده 
است. مســئوالن محترم ورزش و شخص آقای وزیر باید حتما به این موضوع 
توجه داشته باشند که رسول خادم با آن شناختی که از کشتی ایران و جهان 
دارد و درایت و لیاقتی که در کار مدیریت از خود نشان داده ، در برابر مشکالت 
و کمبودها و عدم حمایت الزم و... که کشتی با آن روبرو است استعفای خود 

را اعالم کرده است. 
بنابراین طبیعی است در باره مدیریت آینده کشتی و فردی که قرار است 
به جای خادم ســکان هدایت کشــتی ایران را بر عهده بگیرد باید به درستی 
تصمیم گیری شــود. حرف آخر اینکه نحوه و چگونگی خروج کشتی از برزخ 
موجود بزنگاهی اســت که حکایت از قدرت و میزان درایت مدیریت حاکم بر 

ورزش هم خواهد کرد... 

ُکشتی در برزخ
حدیث دشت عشق

محمد درخشان، رئیس  سابق فدراسیون جودو که به علت بازنشستگی روز شنبه مجبور به کناره گیری از 
سمت خود شد، در اقدامی عجیب به عنوان نایب  رئیس  این فدراسیون انتخاب گردید! 

محمد درخشــان، رئیس  فدراســیون جودو یکی از افرادی بود که با ابالغ قانون منع ادامه فعالیت افراد بازنشسته در 
دستگاه های اجرایی روز شنبه 12 آبان ماه در جریان برگزاری مجمع فدراسیون جودو مجبور به استعفا از سمت ریاست 
فدراســیون جودو شد و محمدرضا عمادی، عضو هیئت رئیسه این فدراسیون به عنوان سرپرست فدراسیون جودو انتخاب 
گردید. با گذشــت تنها ۴ روز از انتصاب این فرد که رابطه نزدیکی با درخشــان دارد، وی روز چهارشنبه 1۶ آبان محمد 
درخشان بازنشسته مستعفی از ریاست فدراسیون را به عنوان سرپرست نایب رئیسی فدراسیون جودو انتخاب کرده است. 
این اتفاق در حالی رخ داد که داورزنی در روز مجمع و پس از اســتعفای درخشــان اظهار کرد: »سعی می شود از تجارب 
رئیسان بازنشسته فدراسیون ها تحت عناوینی همچون رئیس افتخاری استفاده شود.« او در صحبت های خود هیچ اشاره ای 

مبنی بر استفاده از درخشان در سمتی رسمی همچون نایب رئیسی فدراسیون جودو نکرد. 
در جایی که مهم ترین وظیفه عمادی سرپرســت فدراسیون جودو آماده کردن شــرایط برای ثبت نام از کاندیداهای 
ریاست فدراسیون جودو و برگزاری انتخابات این فدراسیون در فضایی به دور از هرگونه شائبه ای است، انتصاب درخشان به 

عنوان نایب  رئیس  فدراسیون به نوعی یادآور دور زدن قانون به سبک مدیران فدراسیون جودو است.
ضروری است مسئوالن وزارت ورزش با بررسی همه جوانب نسبت به تایید این انتخاب اقدام کنند و با توجه به تاکید 
قانون منع ادامه فعالیت بازنشستگان، از ورود افرد بازنشسته به پست های کلیدی فدراسیون ها به اشکال مختلف جلوگیری 

کنند. 

دور زدن قانون به سبک مدیران فدراسیون جودو!
پرسپولیس ایران عصر امروز شنبه در جریان دور برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا میزبان کاشیماآنتلرز 

ژاپن است.
تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز از ساعت 18:۳0 در ورزشگاه آزادی تهران در حساس ترین بازی تاریخش درحالی 
بــه میدان می رود که با توجه به نتیجه دیدار رفت برابر حریف ژاپنی، با اتکا به حمایت هوادارانش امیدوار اســت تا برای 

اولین بار جام قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا را کسب کند.
شــاگردان برانکو که در دیدار رفت، با وجود بازی منطقی در نیمه نخســت، در نهایت دو بر صفر برابر کاشیماآنتلرز 
شکســت خوردند، حاال در نبود ســیامک نعمتی محروم و البته امید عالیشاه مصدوم باید در حضور هواداران خودی برابر 
حریف قدرتمند ژاپنی صف آرایی کنند.  البته در نبود این دو بازیکن، برانکو حساب ویژه ای روی محسن ربیع خواه و آدام 
همتی باز کرده است. پرسپولیس ایران که در این فصل، با محرومیت از پنجره نقل وانتقاالت دست وپنجه نرم می کرد، برای 
رسیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا، ابتدا در گروه c با غلبه بر نسف قارشی ازبکستان، السد قطر و الوصل امارات به عنوان 
صدرنشین راهی مرحله یک هشتم نهایی شد و در ادامه با برتری برابر الجزیره امارات جواز صعود به جمع 8 تیم برتر آسیا 
را به دســت آورد. شــاگردان برانکو در ادامه با وجود شکست یک بر صفر برابر الدوحیل در بازی رفت، این تیم قطری را با 
نتیجه سه بر یک در بازی برگشت از پیش رو برداشتند و سپس با شکست السد در بازی رفت و تساوی در ورزشگاه آزادی، 
فینالیست لیگ قهرمانان آسیا در سال 2018 شدند.حاال پرسپولیس و برانکو این فرصت بزرگ را در اختیار دارند تا با یک 
نمایش حماســی، شکست دو بر صفر در بازی رفت برابر کاشیماآنتلرز را جبران کرده تا برای اولین بار جام قهرمانی لیگ 

قهرمانان آسیا را به موزه افتخارات خود اضافه کنند.

فوتبال ایران چشم انتظار قهرمانی پرسپولیس در آسیا

نکته  ورزشی

محمود محمدی
تیم فوتبال پرسپولیس ایران در بازی برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا امروز 
به مصاف کاشیما آنتلرز ژاپن می رود. نماینده فوتبال ایران امیدوار است در ورزشگاه 
بزرگ آزادی و مقابل دیدگان حداقل 80 هزار تماشاگر با اختالف ۳ گل به برتری 

برسد تا برای نخستین بار جام قهرمانی باشگاه های آسیا را باالی سر ببرد.
دیدار رفت پرسپولیس و کاشیما با نتیجه دو بر صفر به سود نماینده ژاپن به 
پایان رسید. دو بر صفر یکی از بدترین نتایج برای پرسپولیس در بازی رفت فینال 
بود، زیرا در بازی برگشــت این فرصت را به نماینده ژاپن داده تا مســابقه را به هر 

شکلی که خودش دوست دارد، کنترل کند. 
اگر در بازی رفت، پرســپولیس با نتیجه یک بر صفر، دو بر یک یا حتی ســه 
بر یک شکســت می خورد، خیلی بهتر از دو بر صفر بود. البته هیچ کدام از این اما 
و اگرها رخ نداد تا امروز تنها راه رســیدن به قهرمانی، برتری با اختالف سه گل یا 

پیروزی با نتیجه دو بر صفر و کشیدن بازی به وقت اضافه و ضربات پنالتی باشد.
زدن ســه گل به کاشیما کار سختی است، خصوصا اینکه نیمکت پرسپولیس 
از داشتن بازیکنان کیفی بی بهره است. اگر به برخی از فینال های فوتبال جهان از 
جمله فینال جام جهانی در سال 201۴ یا فینال جام ملت های اروپا در سال 1۹۹۶ 
دقت کرده باشــید، متوجه ارزش بازیکنان تعویضی و نقش پررنگ آنها در رسیدن 

تیم ملی آلمان به جام قهرمانی شوید. 
گفتیم زدن ســه گل به نماینده ژاپن که انصافا فوتبالشان در درون یا بیرون 
زمین از ســازماندهی بسیار خوبی بهره مند است، کار ســختی است؛ ولی این به 
معنای ناامید شــدن و دست از تالش کشیدن نیست. پرسپولیس در صورت اتخاذ 

استراتژی مناسب می تواند به دو گل یا بیشتر از دو گل برسد.
برای این کار اول از همه باید دروازه پرســپولیس در طول بازی بســته بماند. 
ژاپنی ها می دانند که پرسپولیس از دقیقه یک دنبال رسیدن به گل است، پس قطعا 
روی ضد حمالت برنامه دارند. ضد حمالت ژاپنی ها زمانی خطرناک تر می شود که 

بدانیم آنها در ترکیب خود بازیکنان سرعتی زیادی دارند.
مورد دوم اینکه پرسپولیس برای رسیدن به گل نباید عجله کند، این تیم اگر 
در هر نیمه که ۴۵ دقیقه اســت، به یک گل برسد، می تواند به کسب جام امیدوار 

شود. در فوتبال ۴۵ دقیقه برای رسیدن به گل، زمان بسیار زیادی است.
اگر این دو قاعده کلی از نظر ذهنی برای بازیکنان پرســپولیس جا افتاد، آن 
وقــت آنها در جریان بازی باید به دنبال راه های مناســب بــرای باز کردن دروازه 

کاشیما باشند.
 برای باز کردن دروازه کاشــیما، بازیکنان پرســپولیس باید توپ را در سراسر 
زمین به گردش درآورند، تا جایی که توان دارند اجازه ندهند توپ ها لو برود و برای 
اســتفاده از کرنر و ضربات کاشته برنامه داشته باشند. همین چند شب قبل و در 
بازی یوونتوس و منچســتر در لیگ قهرمانان اروپا، شاگردان مورینیو حرفی برای 
گفتن نداشــتند اما یک ضربه کاشته آنها را به بازی برگرداند و در نهایت به برتری 

نیز رسیدند. چرا تیم های ما نتوانند از ضربات کاشته استفاده کنند؟!
نقطه قوت پرسپولیس در بازی امروز بشار رسن عراقی است. جنس بازی این 
بازیکــن عراقی به فوتبال ژاپنی ها می خورد، نکته ای کــه در بازی رفت هم کامال 
مشخص بود. اگر مدافعان پرسپولیس بتوانند توپ را به رسن برسانند، این بازیکن 

توانایی آن را دارد که برای منشا و علیپور موقعیت سازی کند. 
و نکتــه پایانی اینکه بازیکنان پرســپولیس به ویژه مهاجمــان باید قدردان 
موقعیت ها باشــند. در بازی های بزرگ معموال موقعیت گلزنی کم بدست می آید 

و تیم هایی موفق تر هستند که از حداقل موقعیت ها، حداکثر استفاده را ببرند. 

آگهی تحدید حدود عمومی واقع در شهرستان تنگستان
پیرو آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1397 امالک واقع در قطعات 4 گانه بخش 4 اهرم، بدینوسیله 
امــالک مذکور مطابق ماده 14 قانون ثبت و ماده 66 آیین نامه قانون ثبت، امالک به شــرح ذیل 

تحدید حدود می گردند.

پالک 2۴۵1/21۷۹
آقــای یونس جمــادی فرزنــد جمعه ششــدانگ یک باب 
ســاختمان به مســاحت ۵۹۳2/۹0 متر مربع واقع در دلوار 

قطعه ۴ بخش ۴ بوشهر

تاریخ تحدید حدود: روز یکشنبه مورخ 1۳۹۷/۹/11

تحدید حدود مندرج در این آگهی از ســاعت 8 صبح شــروع خواهد شــد. لذا از صاحبان 
امالک و مجاورین آن دعوت می شود تا در روز و ساعت تعیین شده در محل حاضر باشند 
و چنانچه هر یک از صاحبان امالک حاضر نباشــند امالک آنها مطابق ماده 1۵ قانون ثبت 
با حدود اظهار شــده اند از طرف مجاورین تحدید خواهد شــد. واخواهی نسبت به حدود و 
حقــوق ارتفاقی برابر مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود به مدت ۳0 روز پذیرفته 
خواهد شــد. معترض می بایســت از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت اســناد و امالک 
تنگستان ظرف مدت یک ماه دادخواست خود را به دادگاه صالحه محل وقوع ملک تقدیم 
و گواهی الزم مشعر بر طرح دعوی از دادگاه مذکور اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید. 
واال حق او ساقط خواهد شد.                                           تاریخ انتشار: 1۳۹۷/8/1۹
عیسی رضایی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تنگستان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی شهرستان اراک 

پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشــر گردیده اینک 
بر حســب درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آیین نامه قانون ثبت چون تحدید 
حدود ششــدانگ یک قطعه زمین پالک 4580 اصلی واقع در بخش دو اراک ملکی علی اصغر 
عادی و مهدی علی عسگری هر یک نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ به دالیل مختلف 
چندین مرتبه از تحدید حدود خارج شــده و تاکنون تحدید حدود پالک مذکور به عمل نیامده 
لذا به درخواست نامبردگان آگهی تحدید حدود اختصاصی منتشر و تحدید حدود پالک مذکور 
مورخه )97/9/24( ســاعت 11 صبح در محل انجام می گردد لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت 
اســناد و امالک به مالک پالک و مجاورین فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که 
در روز و ســاعت مقرر حاضر نباشــند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود 
اظهار شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود حقوق 
ارتفاقــی نیز صاحبان ملک که در موقع مقــرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط 
تا ســی  روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره دو ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین می بایســت از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف یک ماه دادخواســت اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم 

از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نماید.
رئیس ثبت اسناد اراک- اسماعیلی م الف431

آگهی عدم افراز پالک 4686/۲6 
واقع در بخش ۲۳ یزد

پیرو آگهــی 5/3897 روزنامه کیهان شــماره 21920 مورخ 
97/3/10 نظر به اینکه خانم زینب رشــیدی)خواهان( مالک 
مشــاعی پالک فوق طبق درخواســت 5/2098- 97/2/11 
درخواســت افراز سهم خود را نموده اســت بموجب تصمیم 
اداری عدم افــراز 5/12486- 97/8/12 تصمیم بر عدم افراز 
پالک فوق اتخاذ شــده فلذا چون طبق گزارش مامور ابالغ، 
ابــالغ به مالک مشــاعی آقای محمدحســین کریمی فرزند 
اســمعیل امکان پذیر نمی باشد آگهی فوق جهت اطالع مالک 

مشاعی فوق، درج می گردد.
رئیس ثبت اسناد میبد- هادی بیکی

آگهی ابالغ اجرائیه
طبق ماده ۱8 آئین نامه اجرای اسناد 

رسمی الزم االجرا
بدین وســیله به محمد مقدم زاده فرزند حســین متولد 1339/02/09 
کد ملــی 0533365961 ش.ش 607 به نشــانی: اراک، شــهرک 
شهید بهشتی، فاز یک، والیت دو، کد پستی )3818977933( ابالغ 
می شــود که بانک ملی شعبه هپکو اراک به اســتناد قرارداد بانکی 
9509127521 - 95/04/15 جهت وصول مبلغ 83/753/634 ریال 
موضوع الزم االجرا علیه شما مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده 
به کالســه 9700059 در این اجرا تشکیل و در جریان اقدام است و 
چــون طبق گزارش مامــور ابالغ در آدرس تعیین شــده در اجرائیه 
شناخته نشده اید و بستانکار نمی تواند شما را معرفی نماید و برای این 
اداره هم معلوم نیست لذا به استناد تقاضای بستانکار به شماره وارده 
3338 - 97/05/24 و ماده 18 آئین نامه اجراء مفاد اجرائیه فوق الذکر 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود. 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشــار این آگهی که روز رسمی 
ابالغ اجرائیه محســوب می شود اقدام به پرداخت بدهی خود ننمائید 
عملیات اجرائی برابر مقررات علیه شــما تعقیب خواهد شــد و به جز 
آگهی مزایده درصورت بازداشت اموال آگهی دیگری منتشر نخواهد 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک شد.
منصوری ۳۳۳ م الف

آگهی مزایده مال منقول 
پرونده کالسه 9۲۰۰۱۰5

به موجب پرونده اجرائی کالســه 9200105 له آقای افشــین سلیمانی فرد علیه شرکت اهرم 
ایران اموالی به شــرح زیر: مقدار 20 تن ورق و تیرآهــن نمره 18 و 16 و 14 از قرار کیلوئی 
17000 ریال به مبلغ 340/000/000 ریال و مقدار 230 تن آالت ســاخته شده ستون،  تیر و 
ورق از قرار کیلوئــی 14000 ریال به مبلغ 3/220/000/000 ریال متعلق به مدیون که برابر 
نظریه کارشــناس رسمی کال به مبلغ 3/560/000/000 ریال ارزیابی گردیده از طریق مزایده 
به فروش می رسد. مزایده از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1397/09/12 در محل اداره 
اجرای اسناد رسمی همدان واقع در سعیدیه باال مقابل مجتمع 600 واحدی سعیدیه نبش بلوار 
غنی زادیان ســاختمان اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان همدان از مبلغ ارزیابی آغاز و به 
باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته خواهد شــد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل 
رســمی غیر مترقبه گردد،  مزایــده روز اداری بعد از تعطیل در همان محل و ســاعت انجام 

می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1397/08/19

جالل حدادی
م الف3183 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان

آگهی تغییرات شرکت کبودان نور ارومیه 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱494۱ 

و شناسه ملی ۱4۰۰4۲۱۱۱5۳ 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1397/7/7 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: 1- ترازنامــه و عملیات مالی 
ســال 95 تصویب گردید. 2- آقایان علی اســکندری چوبتراش کد ملی 
2754305297 - هادی آقائی عســکرآباد کد ملی 2740593554 و خانم 
نیره زاهدی فر کد ملی 2753665206 به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره 
به مدت دو ســال تعیین و انتخاب شدند. 3- آقای اسد اسدبرقی کد ملی 
2754711457 به عنوان بازرس اصلــی و خانم نیره قلیزاده حصاری کد 
ملی 2753719365 به عنوان بازرس علی البدل شــرکت به مدت یکسال 
انتخاب شدند. 4- روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
شناسه آگهی: 276546                               شناسه چاپ: 301474

آگهی ابالغ وقت دادرسی پرونده کالسه 970555 شورای حل اختالف شماره اول بروجن. خواهان: زهرا 
کیانی بروجنی فرزند نوراهلل با وکالت روح اهلل کردیزدی فرزند بهرام به نشــانی بروجن بلوار مدرس پاســاژ 
ایرانیان طبقه 4. خوانده: بهادر کیانی بروجنی فرزند نوراله آدرس مجهول المکان. خواســته: مطالبه. وقت 
رسیدگی: 97/9/24 ســاعت 10/30 صبح. خواهان دادخواستی به خواسته مذکور در مورخه 97/7/23 به 
طرفیت خوانده تقدیم شعبه شورای حل اختالف شماره اول نموده که به کالسه 970555 ثبت گردیده و 
با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده مراتب در اجرای ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شــعبه و اخذ نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم آن در تاریخ فوق در جلسه دادرسی حاضر شود. 
دبیرخانه شورای حل اختالف شماره اول بروجن - رئیسی

آگهی ابالغ وقت دادرســی به خوانده: کالسه پرونده: 97/330 شــورای فرادنبه وقت رسیدگی: 97/9/3 
ســاعت 5/3. خواهان: قربانعلی ربیعی خوانده: قاسم جمشیدی خواســته: مطالبه. خواهان، دادخواستی به 
خواســته فوق تســلیم دادگاه های عمومی بروجن نموده که جهت رســیدگی به شــعبه اول شورای حل 
اختالف شــهر فرادنبه ارجاع گردیده و وقت رســیدگی به تاریخ 97/9/3 ساعت 3/5 تعیین شده به علت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده قبل از حلول وقت دادرســی به دفتر شورای حل اختالف شــهر فرادنبه مراجعه و ضمن اعالم 
نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

در این شورا حاضر شود.
شعبه اول شورای حل اختالف شهر فرادنبه

آگهی ابالغ وقت دادرســی پرونده کالســه 970392 شورای حل اختالف شــماره دوم. خواهان: ابراهیم 
شــجاعی فرزند ســردار با وکالت روح اله کردیزدی فرزند بهرام. خوانده: ناصــر موالیی فرزند صفرعلی. 
خواســته: اســترداد 20 راس گوســفند از نوع میش به انضمام منافع حاصله از دی ماه 94 تا زمان صدور 
حکم و در صورت عدم وجود گوسفندان پرداخت قیمت. وقت رسیدگی: 97/9/19 ساعت 4 عصر. خواهان 
دادخواســتی به خواســته مذکور در مورخه 97/7/23 به طرفیت خوانده تقدیم شعبه شورای حل اختالف 
شــماره دوم نموده که به کالسه 970392 ثبت گردیده و با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده مراتب 
در اجرای ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ضمن مراجعه به دفتر شــعبه و اخذ نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم آن در تاریخ فوق در جلسه 

دادرسی حاضر شود. 
دبیرخانه شورای حل اختالف شماره دوم بروجن

آگهی حصر وراثت
به تاریخ 97/8/6 جلســه فوق العاده شعبه دوم شورای حل اختالف سرعین 
به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کالسه فوق الذکر تحت 
نظر است. مالحظه می گردد سیامک زنده دل سرقین فرزند کریم دادخواستی 
مبنی بر صدور گواهی حصر وراثت به انضمام مدارک مربوطه اعم از گواهی 
مالیات بر ارث به شماره .... به تاریخ و گواهی استشهادیه محضری، گواهی 
فوت نامه و فتوکپی مصدق شناسنامه و کارت ملی وراث تقدیم نموده و اشعار 
داشته که کریم زنده دل سرقین فرزند نجف به شماره شناسنامه 867 صادره 
نیر در تاریخ 1397/7/10 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده اســت و وراث 

حین الفوت وی به ترتیب عبارتند از:
1- رحیم زنده دل ســرقین فرزند کریم ش.ش 3484 متولد 1366/9/18 به 
ش.م 6039914003 صادره نیر پســر متوفی 2- ســیاوش زنده دل سرقین 
فرزند کریم ش.ش کد ملی متولد 1386/9/14 ش.م 1450130372 صادره 
اردبیل فرزند متوفی 3- ســیامک زنده دل ســرقین فرزند کریم ش.ش کد 
ملــی متولد 1370/2/10 ش.م 1450395767 صادره اردبیل پســر متوفی 
4-بابک زنده دل سرقین فرزند کریم ش.ش کد ملی متولد 1378/9/6 ش.م 
1451475391 صادره اردبیل پســر متوفی 5- زهرا زنده دل سرقین فرزند 
کریــم ش.ش کد ملی متولــد 1383/11/23 ش.م 7150002587 صادره 
اردبیــل دختر متوفی 6- حمایت اخوان بیلــه درق فرزند نبی ش.ش 1438 

متولد 1349/12/1 ش.م 1463261691 صادره نیر همسر متوفی
براســاس ماده 362 ق امور حسبی این آگهی در یکی از جراید کثیراالنتشار 
درج تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی نزد خود وصیت نامه سری یا رسمی 
یا اعتراضی دارند ظرف مدت یک ماه به شــورای حل اختالف شهرســتان 

اکبر مینایی رئیس شعبه دوم سرعین مراجعه نمایند.
شورای حل اختالف سرعین

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای داریوش کدخدائی فرزند ولی اله دارای شناســنامه شماره 1310 به شرح 
دادخواســت به کالسه 970291 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مهیــن قزوینیان فرزند قدرت اله به 
شماره شناسنامه 53811 در تاریخ 94/3/26  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- ولی اله کدخدائی ش ش 398 همســر متوفیــه 2- داود کدخدائی ش ش 
4 پســر متوفیه 3- داریوش کدخدائی ش ش 1310 پســر متوفیه 4- حمید 
کدخدائی ش ش 2156 پســر متوفی 5- فاطمــه کدخدائی ش ش 44 دختر 

متوفیه 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک نوبت آگهی 
می نماید  تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه ۱۲ شورای حل اختالف شهر قزوین

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای حمید عبدالمحمدی دارای شــماره ملــی 5380005950 به 
شرح دادخواست به کالسه یک سیار از این شورا درخواست گواهی 
حصــر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان حاجعلی 
عبدالمحمدی به شناسنامه یک در تاریخ 95/5/23 اقامتگاه دائمی 
خود در روســتای طبلشــکین بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحــوم منحصر اســت بــه: 1- حمید عبدالمحمــدی فرزند 
حاجعلی شــماره ملی 5380005950 متولد 1370 )پســر متوفی( 
2- حســین رضا عبدالمحمدی فرزند حاجعلی شــماره شناســنامه 
616 متولد 1347 )پســر متوفی( 3- مهــدی عبدالمحمدی فرزند 
حاجعلی شماره شناسنامه 749 متولد 1354 )پسر متوفی( 4- سعید 
عبدالمحمدی فرزند حاجعلی شــماره ملــی 4380047520 متولد 
1368 )پســر متوفی( 5- مریم عبدالمحمدی فرزند حاجعلی شماره 
شناسنامه 20 متولد 1365 )دختر متوفی( 6- افشان عبدالمحمدی 
فرزند حاجعلی شماره شناسنامه 674 متولد 1349 )دختر متوفی( 7- 
زهره داخرجین فرزند لطفعلی شــماره شناسنامه 714 متولد 1335 

)همسر متوفی(
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکــس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد.
صمدی - قاضی شورای حل اختالف آوج

آگهی تغییرات شرکت بهاک سهامی خاص 
به شماره ثبت ۲۱66 و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰5۳۷۰8 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/7/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- هیئت 
مدیــره کلیه اختیارات خود مندرج در ماده 40 - اساســنامه از جمله: اقامه هرگونه دعوی و 
دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن 
تمام اختیارات مراجعه به امر دادرســی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش 
ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی 
استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی 
و غیــره با یا بدون حــق و توکیل و وکیل در توکیل و لو کرارا تعیین مصدق و کارشــناس 
اقرار خواه در ماهیت دعوی واخواه به امری که کامال قاطع دعوی باشــد دعوی خســارت 
استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن 
تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت 
مطالبات شــرکت درخواست صدور برگ اجرائي و تعقیب اجرائی و اخذ محکوم چه در دادگاه 
و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد را به آقای شهریار اکبری حاجی آقابابا تا پایان دوره هیئت 

مدیره منتخب مورخ 97/4/22 تفویض نمودند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
شناسه آگهی: 285518                                               شناسه نوبت چاپ: 310833

آگهی تغییرات شرکت کبودان نور ارومیه 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱494۱ 

و شناسه ملی ۱4۰۰4۲۱۱۱5۳ 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/7/7 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 1- آقای علی اسکندری چوبتراش کد ملی 2754305297 به سمت 
عضو و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - هادی آقائی عسکرآباد کد ملی 
2740593554 به ســمت عضو و نایب رئیــس هیئت مدیره - خانم نیره 
زاهدی فر کد ملی 2753665206 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو 
سال تعیین و انتخاب شدند 2- امضای کلیه اسناد مالی و چکها و قراردادها 
و اســناد تعهدآور متفقًا با آقایان علی اســکندری چوبتراش و هادی آقائی 
عســکرآباد و اوراق عادی و اداری به تنهایی بــا مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
شناسه آگهی: 276885                                  شناسه چاپ: 301814

در خصوص دادخواســت خانم معصومه معرفاوی فرزنــد محمد با وکالت آقای 
اســدا... زارعی به طرفیت آقای محمد باوی ربیعه فرزند رضا به خواســته تقسیم 
ترکــه مرحوم رضــا باوی ربیعه نظر بــه اینکه وکیل خواهان نشــانی خوانده را 
پــس از اخطار رفع نقص مجهول اعالم نموده لهذا بــه تجویز ماده 73 ازقانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب وقت رســیدگی مورخ 97/9/17 ساعت 11 صبح که 
برای رسیدگی می باشد برای یک بار در روزنامه کثیراالنتشار محلی نشر می گردد 
تا خوانده ضمن اطالع از وقت دادرســی با مراجعه به نشانی اهواز- خرمکوشک 
جنب فروشگاه سابق شرکت نفت مجتمع قضائی شهید تندگویان شعبه 5 حقوقی 
اهواز ضمن حضور در جلســه دادگاه چنانچه دفاعی داشته باشد با تحویل گرفتن 

اوراق دادخواست و ضمائم آن اقدام و چنانچه پاسخی داشته باشد ارائه نماید.
مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه حقوقی اهواز 
صباغی

نشانی- استان خوزستان- شهرستان اهواز- انتهای عامری- اول نیوساید- 
مجتمع قضایی شهید تندگویان

شماره نامه: ۹۷1011۶110800۷0۹
شماره پرونده: ۹۶0۹۹8۶11080010۵
شماره بایگانی شعبه: ۹۶0111

آگهی احضار متهم
در راستای اعمال ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متهم موسی شهاوند 
که نشانی از نامبرده وجود ندارد از طریق نشر آگهی به وی ابالغ می گردد که ظرف حداکثر 
یک ماه پس از انتشار این آگهی از اتهامات منتسبه مبنی بر توهین و تهدید و ایجاد مزاحمت 
در محل کار موضوع شکایت زهرا ضامن فرزند نصر اله در پرونده 9609986622400989 
مطروحــه در این شــعبه از خود دفاع نمایــد در صورت عدم حضور تصمیــم قانونی اتخاذ 

می گردد.
محسن آریا مقدم 
 دادیار شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اندیمشک

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان آقای غالمرضا پورمعینی فرزند رضا دادخواســتی به طرفیت خانــم اعظم رجب زاده فرزند صفر به 
خواســته صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم ســند رسمی و انتقال ســند تقدیم دادگاه نموده که به 
کالســه 970205 ثبت این شــعبه و برای مورخ 97/9/21 ساعت 12 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 هــای عمومی و انقالب مصوب 1379 مراتب در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار درج تا خواندگان 
ضمن اطالع از وقت رسیدگی به اعسار جهت اعالم آدرس کامل خود و تحویل گرفتن رونوشت دادخواست 
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 - محمدی

سند مالکیت ملک به شماره 1937/1286 به شماره 
ثبت 15814 دفتر 88 صفحه 125 بخش 2 اهواز به 
نام ناصر قربانی بوانی فرزند یداهلل به شماره شناسنامه 
766 صادره از اهواز، به آدرس اهواز - اتوبان آیت اهلل 
بهبهانی - بین خیابان  مهــران و جمهوری، مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 131SE برگ ســبز و کارت خــودروی ســواری پراید
مدل 1395 به شــماره پالک ایــران 99 - 791 ن 97 
به شــماره موتور M13/5582700 و شــماره شاســی 
NAS411100G1202475 بــه مالکیــت آقای داود 
فرجی انزابی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی فروش
یک واحد تولیدی در نظر دارد خودروی سواری پژو 405 مدل 85 
را به باالترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند. متقاضیان محترم 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر با شماره 01132043200 
واحد فروش تماس حاصل نمایند. مهلت ارائه پیشنهاد تا پایان وقت 

اداری مورخ 97/8/26 می باشد.

دانشــنامه پایــان تحصیــالت اینجانب علی 
اسالمی فرزند محمدجعفر به شماره شناسنامه 
375 صادره از تهران و کد ملی 0040013995 
که در سال 1389 مفقود گردیده از درجه اعتبار 

ساقط است.

مــدرک فارغ التحصیلی آقــای حمید احمــدی فرزند حیدر 
به شــماره ملی 3621054571 و شــماره شناسنامه 303 م 
صادره از زاهدان در مقطع کارشناســی رشته مهندسی برق 
الکترونیک صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی زاهدان به 
شماره 1/7720/آ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنــده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد 

اسالمی واحد زاهدان به نشانی بلوار دانشگاه ارسال نماید.


