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ناگهان همه چیز س��یاه شد؛ از آن تاریکی ها  ی که دلت هّری می ریزد؛ انگار قرار است شومی پیگی����ر
غلیظی روی سرت آوار شود؛ ...و زلزله به جان کرمانشاه افتاد.

به کرمانش��اه خوش آمدی��د؛ عروس زاگرس اینگونه س��اده 
آغاز می ش��ود و خانه ها با آواری که روی دوششان فرو ریخته به 

استقبال می آیند، چونان دختری »گیسو فروهشته به دامن«.
ویران با بوی خاک و صدای ش��یونی ک��ه روی خرابه هایش 

چرک-مرد شده است.
»می زند فریاد و امید کمک دارد«.

و مردمانی که ویرانه ها را هم ترک نکرده اند؛ توی چادرها، به 
خانه شان چشم دوخته اند که دیگر نیست و بچه هایی که زلزله به 
جای تصویرهای موهوم، هر شب خواب هاشان را خیس می کند.

اینجا کرمانشاه است؛ شهری روی گسل.

برداشت اول؛ منطقه پاونار؛ سرپل ذهاب
غم، بارزترین ویژگی چهره مردی بود، ایستاده در کنار آوار؛ 
دست حلقه زده بر شالی که »جافی« اش را استوار کرده، با سبیل 
پرپشت که روی صورت الغر و مغمومش خوب چفت نشده است؛ 

نشانه ها کرمانشاهی بودنش را فریاد می زنند.
س��ام آغ��از گفت وگوی ما می ش��ود و مرد را ب��ه اکنون باز 
می گرداند؛ با اشک ماسیده بر گوشه چشم، لبخند می زند و ما را 
به »هیچ« دعوت می کند. دس��ت زمخت کارگری اش را به سمت 

آوار می گیرد و تعارفمان می کند. خانه ای که دیگر نیست.
هر س��و که بنگری، م��ردان و زنان��ی ایس��تاده، نظاره کنان 

آوارند.
»سوگواران در میان سوگواران«

ادامه پاونار
با یک لبخند فراخوانده می ش��وم؛ جوانی ایستاده بر ورودی 
چ��ادر، بی هیچ کامی م��را میهمان روایت ش��ب هولناک زلزله 

می کند.
هجوم حکایت های تلخ را طوری با لبخند در می آمیزد که به 

یقین می رسم: »نهایت تراژدی، کمدی ست«
دس��تش را به سمت داخل چادر می گیرد: با برادرم؛ -جوانی 
پ��ا تا کمر در گچ توی چادر ولو ش��ده اس��ت و ب��ا لبخند غنی 

شده اش کاما غیرمترقبه به جمع دو نفره ما اضافه می شود-.
...: همی��ن چن��د ماه پیش، ب��ه هزار بدبختی پ��در را راضی 
کردیم نصف گوس��فندها را بفروش��د و ما را شهرنشین کند. پدر 

به التماس راضی شد.
بعد به حجم مچاله ش��ده س��اختمان روبه رو اشاره می کند و 
می گوی��د: کلی هم قرض کردیم و یک واح��د از این آپارتمان را 
خریدیم، اما باز پولمان نمی رس��ید، مجبور شدیم برای یک سال 

واحدمان را رهن بدهیم.
حاال قرض ها مانده، خانه ای که ویرانه شده، گوسفندهایی که 

پوچ شدند و ۲۰ میلیون هم مانده که باید به مستاجر بدهیم.
و دو برادر به قهقهه می افتند.

»یکی داستان است پر آب چشم«
ب��رادر به جبر در چادر مانده ادام��ه روایت را می گیرد: زلزله 
توی کرمانشاه جاگیر شده؛ لعنتی دست از سر ما بر نمی دارد. ما 

اینجا هر شب روی ویبره هستیم.
کارشناس��ان می گویند پس لرزه اس��ت؛ اما ماج��را برای این 

مردم، حکایت مارگزیده است و ریسمان.

برداشت دوم؛ زغفران؛ سرپل ذهاب
آب را رها می کند روی حجمی از کف که س��ر و صورت بچه 
۴-۵ س��اله ای را پوشانده اس��ت. تن بچه از هجوم ناگهانی سرما، 

توی خودش مچاله می شود.
»بچه ها را توی مس��تراح می شورم، یک مستراح داریم و ۴۰ 

نفر؛ بعضی ها هم می آیند و با بدبختی ما عکس می گیرند«.
آن ق��در غلیظ صحبت می کند که فق��ط حدس می زنم این 

جمات را گفته باشد.
»دو برادرم را زلزله با خودش برد، توی یک چشم به هم زدن 

همه چیز ما را برد.«
...اینج��ا طاقتش تمام می ش��ود. چ��ادری را که دور کمرش 
پیچیده بود، باز می کن��د و می گیرد جلوی صورتش. ناله موزون 

کردی از زیر چادر بیرون می ریزد.
شکس��ته تر از ۴۰ سالی اس��ت که می گوید؛ زنی در حاشیه 
سرپل؛ لب که باز می کند، شکایت سرریز می شود. به ساختمانی 
در چند متری اش اشاره می کند که نیست: جنازه سه دختر بچه 
را از همین جا بیرون کش��یدند؛ همسایه ما بودند، شب ها هر سه 

تایی با شیطنت توی خوابم می رقصند. هر شب.

برداشت سوم؛ شهرک زراعی؛ سرپل ذهاب
در میان این حجم آوار، خانه ها، هم قد و قواره شده اند. شهر 
و روستا، باال با پایین همه یکی شده است. تنها یک »تکان«، این 

گونه برساخت های ارزش گذاری ما را به سخره گرفته است.
ادامه آوار به »ش��هرک زراعی« می رس��د؛ روستایی دیگر در 

حاشیه سرپل ذهاب.
در چن��د مت��ری یک کانکس س��فید، چمباتم��ه زده و بیل 
فرتوتی را سخت در آغوش گرفته است. شّره عرق روی صورتش 
می چرخ��د و می رقص��د و ه��ّن و هّن نفس ی��ک لحظه رهایش 
نمی کند. با پوش��ش کاما کردی و با لبخندی که زیر سبیل های 

اغراق شده اش پنهان است، خوش آمد می گوید.
نشسته-ننشس��ته، همس��رش با لب��اس رنگارن��گ کردی، 
چای رن��گ و رورفته ای را می آورد؛ تنه��ا موجودِی میزبان برای 

پذیرایی.
بعد چنان زل همس��رش می ش��ود و گوش می دهد که انگار 
اولین بار است صحبت های هزار بار به تکرار رسیده اش را می شنود: 
»نزدیک س��اعت ۱۰ ش��ب بود. آمده بودم خانه پسرعمویم و کم 
کم می خواس��تم برگردم. داش��تم بلند می شدم که با یک صدای 
وحشتناک ناگهانی، برق ها رفت و تاریکی پخش شد توی خانه. تا 

به خودمان بیاییم، دنیا شروع کرد دور سر ما چرخیدن.«
بعد دو پرده هیجاِن بیشتری به لحنش می دهد: اصا نمی شد 
فرار کرد. بلند که می ش��دیم زلزله دوب��اره پرتمان می کرد. باورم 

نمی شد که نمی توانم یک لحظه سرپا بند شوم.
زن��ش ش��روع می کند ب��ه گری��ه ک��ردن و آوای حزن انگیز 

نامفهومی ریز ریز روی لبش تکرار می شود.
م��رد زل می زند به مویه های آش��نای زن: حرکت ترک های 
دیوار را به چش��م خودم می دیدم و می دویدم. با تمام توان خودم 
را بیرون رس��انده بودم. چنان نال��ه و فریادی توی هوا پخش بود 
که انگار قیامت ش��ده اس��ت؛ همه فریاد می زدند و کمک کمک 
می کردند. سرگیجه گرفته بودم. باید چه کار می کردم؟؟ یک هو 
یادم افتاد زن و س��ه پسرم کنارم نیستند. دیوانه شده بودم، مثل 

شیر زخم خورده دویدم سمت خانه مان«.

ادامه شهرک زراعی
کمی آن سوتر، مرگ، گفت وگوی عادی یک گروه چند نفره 
اس��ت؛ مرد میان سال، دست به هر س��و که می چرخاند، مرگ-

جای چند نفر را نش��ان می دهد: اینجا خان��ه ای بود که دختر ۹ 
س��اله را با کتاب هایش از آوار بیرون کشیدند. ساختمان کناری 
قاتل دختر ۲۲ س��اله شد که تازه شوهر کرده بود. این ور عمویم 

زیر آوار ماند. آن ور...
و همین طور ۳۲ نفر را توی صحبت هایش از زیر آوار بیرون 

کشید و کفن پوشید.
خانواده ۵ نف��ره اش را توی یک کانکس چند متری جا داده 
و بدجور دمغ اس��ت. به نیسان آبِی رنگ و رو رفته ای که انباشت 
میوه های پشتش بوی کاسبی می دهد، اشاره می کند و می گوید: 
دقیقا ۵۱ روز بود که از اجاره نش��ینی خاص شده بودم. ۵۱ روز 

توی این خانه خوابیدم؛ ...و تمام. 
بعد با یک لبخند کش��دار، روایتش را به دستش��ویی انتهای 
حیاط می برد: فقط این مس��تراح س��الم ماند. باز خدا را شکر که 

کار همسایه ها را راه می اندازد.
به سیاق »موالنا«، روایت ها را نیمه تمام رها می کند و داستان 
دیگری از س��ر می گیرد؛ این بار داستانش را به حضور ناگاه زلزله 
گره می زند: بعد از زلزله، مردم کرمانشاه ۱۰ سال پیر شدند؛ همه 
جا فریاد و زاری بود؛ نمی دانس��تیم باید فاتحه بخوانیم، جنازه ها 
را بیرون بکش��یم، به درد و دل ها گوش دهیم؟ ش��ما بودید چه 

می کردید؛ البه الی این همه شیون و جنازه؟
و در میان این همه مصیبت، قدرشناسی را از یاد نمی برد: سه 
روز اول، توی نیس��تان خوابیدیم، ترس بود و آوار. اگر کمک های 
این مردم نبود، از بین می رفتیم؛ ما مدیون مردم ایران هس��تیم؛ 

غیرت شان را که دیدیم، سرپا ایستادیم.

برداشت چهارم؛ محله فوالدی، مسکن مهر
ویرانی، ویرانی و ویرانی؛ زلزله اینجا از بن جان مایه گذاشت؛ 

گورستان آباد کرد.
محله فوالدی، چه باژگونه نامی!

و مسکن های بلندمرتبه مهر، چه نامهربان.
خانه ها آغوش به آغوش، آوار ش��ده اند؛ »چون دل یاران که 

در هجران یاران«
داغ��ی که زلزله اینجا برجای گذاش��ت، از ذه��ن این مردم 
»بی��رون نمی ت��وان کرد، حت��ی ب��ه روزگاران«؛ از پدرها کمرها 

شکست و از مادرها، نفس ها گرفت.
در این شوم کده که هنوز خنده از ته دل رهای کودکان آن، 
توی کوچه ها جاری ست، رهگذری نیست، مرگ پرسه می زند و 

صدای پارس سگ ها در دوردست.
اندوه روی دلت آوار می شود؛ اندوه بر اندوه؛ آوار بر آوار.

ادامه محله فوالدی، مسکن مهر
»نعره«ای که ناگهان از آسمان بیرون ریخت، او را با خودش 
برد به دوران کودکی؛ زمانی که فریاِد »انفجار« به خنده های گاه 
و بی گاه��ش هم رنگ اضطراب می زد: »صدا ش��بیه صدای بمب 

بود؛ از آن انفجارهایی که زمان جنگ بارها شنیده بودم«.
با آن لباس های رنگ رنگ کردی، کنار چند بانوی دیگر دور 
ش��لنگ آب نشسته و یک بشقاب چینی را وسواس گونه کف مال 
می کند: آس��مان طوری غرید و چنان نع��ره ای زد که بی اختیار 

هجوم بردم به سمت در.
با هر کلمه ای که تکرار می کند، وحش��ت، توی صورتش راه 
می رود، با استرس کلمه ها را کنار هم می گذارد: دنیا همین طور 
دور س��رم می چرخید؛ ۴طبقه را جیغ زنان پایین می رفتم و دائم 

توی راه پله از این ور به آن ور پرت می شدم.
بعد انگار از به یادآوردن موضوعی خجالت کشیده باشد، سر 
پایین می اندازد، به زمزمه می گوید: »نفهمیدم چطور چهارطبقه 
را پایی��ن آم��دم، اما وقتی آس��مان را باالی س��رم دی��دم، یادم 
افتاد بچه ها و ش��وهرم توی س��اختمان مانده اند. باورم نمی شد؛ 

فراموش شان کرده بودم.«
-در آن روز آن چنان وحشت سرتاپای انسان را فرا می گیرد 
که مادران ش��یرده، کودکان شیرخوارشان را فراموش می کنند و 
هر بارداری جنین خود بر زمین می نهد، مردم را مست می بینی، 

در حالی که مست نیستند. »سوره حج«
این بار برعکس همه، تمام پله ها را باال می دود

»برعکس می گردم طواف خانه ات را
دیوانه ها عاقل به عاقل فرق دارند«.

ادامه محله فوالدی؛ مسکن مهر
انگش��ت هایش را س��مت م��ن می گی��رد؛ پر خ��راش مانند 

ویرانه های سرپل. با ناخن هایی که نصفشان نیستند.
اشک بدون اجازه راه می افتد روی صورتش؛ می گوید: عذاب 

وجدان ولم نمی کند.
 و صدای هق هق می پیچد البه الی آوار.

به دست هایش نگاه می کند که بیل شده بودند، کلنگ شده 
بودند، تیشه شده بودند: همه با چنگ و ناخن آوار بر می داشتیم. 
مث��ل دیوانه ها خاک و س��نگ را کن��ار می زدیم، ام��ا آوار تمام 
نمی ش��د. صدای »فش« »فش« گاز ت��وی کوچه ها با زجه زنان 
و گریه کودکان قاطی ش��ده بود و یک لحظه بند نمی آمد. دیوانه 

شده بودم؛ وحشتناک ترین شب زندگی ام بود.
»شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل

کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها«
کنار حجم خمیده ساختمانی می ایستد. از ۱۵نفری نمی گوید 
ک��ه زیِر تا ش��دن آهن هایش، م��رده بودند، از بیرون کش��یدن 
جنازه ها نمی گوید،... سکوت می کند. از شیونی می گوید که هنوز 
توی داالن های گوشش گیر کرده است و بیرون نمی رود: تا صبح 
صدای زجه زنانه بود، گوش هایم را گرفته بودم اما قطع نمی شد. 

توی سرم وول می خورد. هنوز هم توی سرم شیون می زنند.

ادامه محله فوالدی، مسکن مهر
تا چشم کار می کند، ویرانه های تا دوردست، و یک همسایگی 
مسالمت آمیز میان چادرها، کانکس ها و آوار. و هنوز روزها و شب 

ها، پس لرزه سراغشان را می گیرد؛ هراس رهایشان نمی کند.
عرق، ت��وی هرم گرمای چادر، ش��ره می کند. صورت بچه ها 
گل انداخته اما بازی کودکانه با این چیزها رها نمی ش��ود. با چند 
س��نگ بّراق و دو عروس��کی بازی می کنند که یکی س��ر ندارد و 

دیگری پا؛ از البه الی آوار بیرون شان کشیده اند.
میان تفاوت حیرت آور دمای بیرون و درون چادر، چسبیده 
به ش��وهرش می نشیند : توی بازار کرمانشاه یک سرویس چینی 
دی��ده بودم که از ذهنم بیرون نمی رفت. چند ماه روز و ش��ب به 

شوهرم می گفتم چینی ها را بخرد. از من اصرار و از او انکار.
بعد لبخندش می چسبد به ادامه یادآوری ها: ما زن ها بلدیم 

چطور پیروز شویم؛ و بلند بلند می خندد.
مرد اما حتی لبخند نمی زند.

هنوز هم دارند قس��ط چینی ه��ا را می دهند؛ ماهی صد هزار 
تومان: داشتیم تلویزیون می دیدم که ویترین چینی ها تکان تکان 

خورد و ناگهان روی ما افتاد.
و جابه جایی سریع لبخند و بغض در چهره زن شوکه ام می کند؛

س��کووووووت: همان چینی ها عزرائیل ما ش��د؛ پای شوهرم 
و دس��ت دخترم را شکس��ت؛ به ش��وهرم گفتم دیگر هیچ چیز 

نمی خواهم.

برداشت پنجم؛ قره بالغ اعظم
زلزله روس��تاها را هم تکانده اس��ت؛ لباس ه��ای رنگ رنگ 
م��ردان و زنان، اینجا یکس��ره به س��یاهی می زند؛ روس��تایی در 

چهارکیلومتری سرپل.
کانکس، با هم آغوشی دو فرش ناهمگون که پاره های بزرگ 
تر را از زیر آوار بیرون کشیده اند، میزبانی می کند؛ یک آشپزخانه 
کوچک، یک حجم برآمده رخت خواب و س��ه نفر که روی زمین 

نشسته اند.
پدر دو پا در گچ، پسر دست تا کتف در آتل و دختر با پاتین 
در پا؛ و یک قاب س��یاه با دختری که شادی هنوز توی صورتش 

قهقهه می زند.
مردان با خوش آمدگویی اغراق ش��ده به استقبال می آیند، و 
دختر با ناله، با اش��ک و نوازش روی قاب عکس: جلوی تلویزیون 
خوابش برده بود. چادر را که روی س��رش کشیدم، خانه آوار شد 

روی سرمان.
و طوری اش��ک راه می افت��د روی صورتش که تا آخر مجبور 

به سکوت می شود.
پدر الب��ه الی روایت دخترانه او، ب��ه ویرانه های بیرون خیره 
می ش��ود، چش��م های ورم کرده از اش��ک را می دزدد و به زمزمه 
ماجرا را به نقطه می رس��اند: همس��ایه ها م��ا را از زیر آوار بیرون 
کشیدند. آن شب توی روس��تا همه دنبال جنازه بودند؛ راضی ام 

به رضای خدا.
و اشک پدرانه مرد کرد جاری می شود.

برداشت ششم؛ روستای سرآب
ما همراه با بدبختی به دنیا آمدیم.

رنگ س��یاه پاش��یده روی تم��ام قامت مرد، ب��وی مصیبت 
می ده��د؛ توی روایت��ش، کودک ۵س��اله اش را از زیر آوار بیرون 

می کشد و توی قبر می گذارد.
سیگار پشت سیگار و چند شیار بر روی پیشانی که روزهای 

آینده عمیق تر خواهد شد.
سر آب؛ اسم زیبای روستایی در کرمانشاه که آوار روی همه 

نیک رویی اش فرش شده است.
برادر میان سالش را نشان می دهد؛ عقب مانده است. می گوید: 

مرا یاد خودمان می اندازد. یاد حال و روز کرمانشاه.
صدایش میان عصبانیت به لرزه می افتد: با آن همه آواری که 
رویش افتاد، تعجب می کنم که نمرد؛ س��بحان اهلل، خدا نخواست 

که بمیرد. 

برداشت هفتم؛ روستای کوئیک
اس��م روستای دامنه نشین کردتبار کوئیک، با لرزهای زمین، 
روی زبان ها افتاد؛ زلزله دس��ت در دست مرگ، روی روستا ماله 

کشید و حیات دوسوم مردمانش با یک لرزه به پایان رسید.
زلزل��ه داغ��ش را اینجا به هم��ه »هبه« ک��رد؛ چونان خوان 

یغمای اندوه.
مصیب��ِت بزرگ ج��ز آدمیان و س��توران، آن گونه بر کوه زد 
که س��نگ پاره های آن هر سو یله شد و کوه سترگ، پیش چشم 

زلزله کمر خم کرد.
اینجا کس��ی درباره آن پیش��امد هولناک حرف نمی زند، زل 

می زند...
»بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران

کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران«
توی ایوانی که خانه آن دیگر نیس��ت، س��یاه پوش نشسته و 

چای را داغ داغ، هورت می کشد.
قاب عکس را که نش��انم می دهد؛ هفت نفر توی آن، درست 

جایی ایستاده بودند که حاال من ایستاده ام.
لبش ب��ه تصویر می چس��بد؛ یک کلمه می گوی��د: فقط من 

زنده ام.

ادامه روستای کوئیک
»با من رازی بود
که به کوه گفتم
با من رازی بود

که به چاه گفتم«
و سکوت نشانه هزاران فریادی است که نمی توان زد...

مردان کوئیک سکوت کرده اند.
و  البه الی این س��کوت، زنی را در دوردس��ت نشانم می دهد؛ 

غرق در سیاهی. به نجوا می گوید: دخترم است.
و ت��راژدی اش را اینگون��ه آغ��از می کن��د: دیوان��ه وار آوار 
کنار می کش��یدم و نوه دو س��اله ام را به التم��اس فریاد می زدم؛ 
س��ه س��اعت تمام، فقط فریاد م��ی زدم و انگش��ت الی خاک و 
 شیش��ه فرو می بردم؛ به��ت، صدا را توی گلوی دخترم خش��ک 

کرده بود.
و کمد زهوار در رفته را که بلند می کند: تاقی چشم های ما 
آغاز شد. بدن دو ساله اش سرد شده بود و من از تاقی چشم هایم 
با دخترم می ترسیدم. مردد بودم. نمی دانستم توی آن شرایط نوه 
ام را از آغ��وش آوار بیرون بیاورم یا نه. به دخترم که نگاه کردم، 
دلم می خواست همه چیز همان لحظه تمام می شد... دلم معجزه 

می خواست.

برداشت.... ناتمام
هر یک چندی یکی برآید که: من ام
با نعمت و با سیم و زر آید که: من ام

چون کارک او نظام گیرد چندی
ناگه اجل از کمین درآید که: من ام!/ »خیام«

روای��ت مرگ ب��رای این مردم کهنه نمی ش��ود؛ ل��ب که باز 
می کنند، مرگ راه می افتد توی صحبت ها، ناله ها و اشک ها.

زلزله به یک سالگی نزدیک شده است؛
ما چه کرده ایم؛ کارنامه عملکردمان را دس��ت راست می گیریم؟ 

 مهر

گزارشی از حال و روز زلزله زدگان کرمانشاهی؛

دلزده از سیزده بدر همیشگی
کارنامه عملکردمان را دست راست می گیریم؟

دادنامه
شــماره بايگانى شعبه:950491- خواهان: شــركت بوذر جمهر با وكالت آقاى سيد مهدى 
حســينى مجد فرزند ســيد مقتدا و آقاى كمال مــرادى فرزند ابراهيم همگى به نشــانى تهران 
خيابــان ظفر شــرقى بعد از بخارا پــالك 216 واحد 5- خواندگان: 1- ســازمان تامين اجتماعى 
شعبه كاشــان به نشانى كاشان خيابان 22 بهمن 2- دادستان دادسراى عمومى وانقالب كاشان 
به نشانى كاشــان دادسراى عمومى وانقالب شهرستان كاشان 3- اداره امور مالياتى شهرستان 
كاشــان به نشانى كاشــان ميدان جهاد ، خواسته: ورشكستگى و اعالم توقف ، گردشكار: دادگاه 
با بررســى اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و مبادرت به صدور راى مى نمايد 
(راى دادگاه) در خصوص دعوى شــكرت بوذر جمهر (ســهامى خاص) با وكالت آقايان 1- ســيد 
مهدى حســينى مجــد 2- كمال مــرادى به طرفيــت 1- دادســتان محترم دادســراى عمومى و 
انقالب شهرســتان كاشــان 2- اداره امور مالياتى شهرستان كاشان 3- سازمان  تامين اجتماعى 
شــعبه كاشان به خواســته صدور حكم بر اعالم ورشكستگى شركت با تعيين تاريخ توقف مورخ 
1392/11/1 دادگاه با توجه به نظريه كارشناســى كارشناســان انتخابى در امور حسابرســى و 
راه و ســاختمان و برق و ماشــين آالت و تاسيســات كارخانجات ثبت شــده به شــماره 1232-
1396/6/15 كه حســب آن با بررســى انجام شــده از صورتهاى مالى شــركت خواهان شــامل 
ترازنامه ، ســود و زيان انباشــته و ارزيابى دارايى هاى منقول و غيرمنقول و اســتعالمات انجام 
شــده از بانكها پيرامون وامهاى دريافتى و ضمانتهاى انجام شده توسط اين شركت و از سازمان 
امور مالياتى كاشــان و ســازمان تامين اجتماعى كاشــان و تهران ارزش روز دارايى هاى شركت 
خواهان به ميزان 120/963/528/144 ريال از تاريخ 1393/1/1 قادر به قادر به پوشش 
كل بدهــى هاى اين شــركت برابر با مبلغ 191/199/632/393 ريــال نبوده و در اين تاريخ 
شــركت خواهان به حالت توقف درآمده اســت و اين نظريه عليرغم ابــالغ مراتب وصول آن به 
وكالى شــركت خواهــان و خوانــدگان در فرجه قانونى مصــون از ايراد و اعتراض مانده اســت 
و بــا توجه بــه عدم ارائه دفاع موثــرى از ناحيه نماينــدگان حقوقى خوانــدگان رديفهاى دوم و 
ســوم كه در جلســه دادرســى مورخ 1395/8/29 اين شــعبه حضور يافته انــد و عدم ارائه 
دليل اثباتى از ســوى اين خواندگان دائر به عدم ايجاد وقفه در پرداخت ديون شركت خواهان 
در اين مرحله از دادرســى دعوى مطروحه را با لحاظ تاريخ توقف اعالمى كارشــناس حسابرســى 
منتخب وارد و ثابت تشــخيص داده و مســتندا به مــواد 1257و1284و1321 قانون مدنى و 
مواد 412و416و418و423و427و433و438و440 قانون تجارت و مواد 194و198و257 
قانــون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقــالب در امور مدنى ضمن صــدور حكم بر بطالن 
دعوى شركت خواهان از تاريخ 1392/11/1 تا پايان سال 1392 حكم بر ورشكستگى شركت 
مذكور با ا عالم تاريخ 1393/1/1 به عنوان تاريخ توقف اين شركت را صادر و اعالم مى نمايد و 
امر به مهر و موم شدن كليه اموال منقول و غير منقول و وجوه نقد و اسناد و دفاتر و نوشتجات 
متعلق به آن شركت مى كند به نحوى كه ان حكم به طور موقت فورا اجرا مى شود و عضو ناظر 
معينه مكلف به نظارت بر اداره امور راجع به ورشكســتگى و ســرعت جريان آن است و او بايد 
فورى امر مهر و موم آنچه را كه ســابقا ذكر شــده انجام دهد و آن شــركت از تاريخ صدور اين 
حكم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است و مدير تصفيه معينه در كليه اختيارات و حقوق 
مالى شركت كه استفاده از آن موثر در تاريخ ديون او باشد قائم مقام ورشكسته بوده و دادگاه 
آقايان 1- شــاهپور صلواتى به نشانى كاشــان خيابان شهيد بهشتى كوچه مهديه منزل صلواتى 
با شــماره تلفن همراه 09131612076 – 2- حمزه محبوبى كه به ترتيب كارشــناس رســمى 
دادگســترى در رشته امور حسابرسى و دادورز واحد اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان 
كاشــان هســتند را به ترتيب به عنوان و ســمت مدير تصفيه و عضو ناظر شــركت ورشكســته 
خواهان تعيين مى كند راى صادره حضورى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر در 

دادگاههاى محترم تجديدنظر استان اصفهان مى باشد.
رئيس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى كاشان

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم ليال عرشــى نياسر به شناسنامه شــماره 53 به شرح دادخواست به كالسه 684/97 
از اين شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ماشااله 
عرشــى نياسر بشماره شناســنامه 67 در تاريخ 97/5/2 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمدرضا عرشــى فرزند ماشااله به ش 
ش 217 – 2- معصومه عرشى نياسر فرزند ماشااله به ش ش 1848 -3- هادى عرشى فرزند 
ماشــااله به ش ش 2069- 4- رويا عرشى نياســر فرزند ماشااله به ش ش 42- 5- مرتضى 
عرشــى نياسر فرزند ماشــااله به ش ش 287 -6- صديقه عرشى نياسر فرزند ماشااله به ش 
ش 16- 7- مهدى عرشــى فرزند ماشااله به ش ش 95- 8- ليال عرشى نياسر فرزند ماشااله 
بــه ش ش 53- 9- علــى محمد  عرشــى نياســر فرزند ماشــااله بــه ش ش 537- 10- روح 
اله عرشــى فرزند ماشــااله به ش ش 21- 11- حســين عرشــى فرزند ماشااله به ش ش 50 
-12- فرهنگ رسپينا فرزند مندعلى به ش ش 733 همسر . اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواســت مزبــور را در يك نوبت و يــك مرتبه آگهي مي نمايد تا هركســي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى /متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائــم به آقاى / خانم رضــا رحمانى فرزند عيدى 
محمد 

خواهــان خانــم مينا جعفريان حســين نــژاد دادخواســتى به طرفيــت خوانده آقــاى رضا 
رحمانــى بــه خواســته مطالبه مهريه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9709986310700151 شــعبه 7 دادگاه عمومــى حقوقــى شهرســتان آبــادان ثبت و وقت 
رســيدگى مورخ 1397/7/25 ســاعت 11/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
منشى دادگاه حقوقى شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان آبادان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى / خانم ذبيح اله محفر فرزند 
خواهــان آقــاى ســعيد فرجــى دادخواســتى بــه طرفيــت خوانده آقــاى ذبيــح اهللا محفر 
فرزنــد به خواســته اثبــات مالكيت مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9709987410300266 شــعبه 3 دادگاه عمومــى حقوقــى شهرســتان ياســوج ثبت و وقت 
رســيدگى مورخ 1397/7/9 ساعت 12/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يــك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تــا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان ياسوج

آگهى ابالغ دادنامه
با عنايت به اينكه آقاى عبدالكريم ســارانى فرزند ملك فاقد مشخصات بيشتر در پرونده 
كالســه 9009987422801039 به اتهام نگهدارى و معاونــت در حمل ميزان 415 كيلوگرم 
مــواد مخدر از نــوع ترياك به موجب دادنامه حضورى شــماره 1700552 مورخ 1397/5/16 
حكــم بر برائــت نامبرده صادر گرديده اســت مراتب جهت ابالغ به نامبــرده اعالم ميگردد راى 

صادره ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل فرجامخواهى در ديوان عالى كشور مى باشد.
مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه دادگاه انقالب اسالمى شهرستان ياسوج

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760326005000237- مورخ 1397/5/11 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد 
ثبتى حوزه ثبت ملك نهاوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى هوشــنگ دكامئى فرزند جمال 
بشــماره شناسنامه 293 و به شــماره ملى 3960309414 صادره از نهاوند در ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعى آبيزار به مســاحت 61130/28 مترمربع قســمتى از پالك – فرعى از 73 
اصلــى بخــش 3 ثبت نهاوند واقع در روســتاى ليالس بــاالى تپه معروف به زميــن هاى چم باال 
حقوق ارتفاقى ندارد خريدارى از مالك رسمى مصطفى ساسانى و غيره تصرفات مالكانه متقاضى 
نسبت به مورد تقاضا محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت 
خــود را به مراجــع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. مالحضات: مورد ثبت با حق آبه 
طبق قانون توزيع عادالنه آب از نهر دار ســيراب و باالجوب مى باشــد. تاريخ انتشار نوبت اول: 

يكشنبه 1397/5/28 - تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1397/6/12- م الف/100
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

دادنامه
پرونده كالســه 95/418 شــعبه اول شــوراى حل اختالف شهرســتان ديلم تصميم نهايى 
شــماره 96/282 خواهان آقاى كامــران اكبرى فرزند اله كرم خوانده آقــاى محمدرضا پيكانى 
فرزنــد خليل خواســته مطالبه وجه 200/000/000 ريال گردشــكار خواهان دادخواســتى به 
خواســته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشــته كه پس از ارجاع به اين شــعبه و ثبت به 
كالســه فوق و جرى تشــريفات قانونى در وقت مقرر شــورا بتصدى امضا كنندگان زير تشكيل 
است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى 
نمايد راى قاضى شــورا در خصوص دادخواســت آقاى كامران اكبرى بطرفيت محمدرضا پيكانى 
بخواسته مطالبه وجه مبلغ 200/000/000 و مطالبه خسارت دادرسى و خسارت تاخير و تاديه 
با توجه به دعوت از خوانده و عدم حضور ايشــان در جلســه دادرســى شــورا و اينكه مدرك و 
دليلى كه برائت ذمه خود باشــد اقامه ننموده و شــهود ارائه شــده از ســوى خواهان 1- سيد 
مصطفى فاطمى فرزند ســيد احمد 2- على بوعلى فرزند مشــكعلى عليهذا قاضى شورا مستندا 
بــه مــواد 198و519 و 520 و 522 و بنــد الف مــاده 230 قانون آيين دادرســى مدنى حكم 
بر محكوميــت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت 
هزينه دادرســى و خســارت تاخير و تاديه طبق تاديه طبق شاخص بانك مركزى جمهورى اسالمى 
ايــران از تاريخ تقديم دادخواســت تــا اجراى حكم در حق خواهان صــادر و اعالم مى دارد راى 
صادره غيابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و پس از انقضاى 
مهلت ظرف مدت 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه عمومى شهرســتان ديلم مى باشــد. 

م الف/132
قاضى شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان ديلم

آگهى وقت رسيدگى
در اجــراى ماده 180 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقــالب در  امور كيفرى 
مصوب 78/6/26 به آقاى فريبرز فيضى كه در پرونده كالســه 9409988315700040 به 
اتهام كالهبردارى تحت تعقيب مى باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى مورخ 97/6/26 
راس ســاعت 10/30 صبح با در دست داشتن شــماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به 

دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور  دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/732
رئيس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
با توجه به اينكه شــاكى بهرام عباس نيا شــكايتى داير بر كالهبردارى از طريق فروش مال 
غيــر موضوع ســه دانگ منزل مســكونى عليه آقاى علــى فرهمنديان فرزند قــدرت اله تقديم 
دادســراى عمومى وانقالب كنگاور نموده كه پرونده جهت رســيدگى به شعبه بازپرسى دادسرا 
ارجاع كه به كالسه 961103 ثبت گرديده لذا بنا به درخواست شاكى پرونده و به جهت مجهول 
المكان بودن متهم و حسب مواد 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار محلى يا كشورى آگهى شود تا متهم ظرف مهلت يكماه از تاريخ انتشار جهت 

رسيدگى در اين شعبه حاضر گردد.
بازپرس دادسراى عمومى وانقالب كنگاور

دادنامه
شــماره بايگانى شعبه:950491- خواهان: شــركت بوذر جمهر با وكالت آقاى سيد مهدى 
حســينى مجد فرزند ســيد مقتدا و آقاى كمال مــرادى فرزند ابراهيم همگى به نشــانى تهران 
خيابــان ظفر شــرقى بعد از بخارا پــالك 216 واحد 5- خواندگان: 1- ســازمان تامين اجتماعى 
شعبه كاشــان به نشانى كاشان خيابان 22 بهمن 2- دادستان دادسراى عمومى وانقالب كاشان 
به نشانى كاشــان دادسراى عمومى وانقالب شهرستان كاشان 3- اداره امور مالياتى شهرستان 
كاشــان به نشانى كاشــان ميدان جهاد ، خواسته: ورشكستگى و اعالم توقف ، گردشكار: دادگاه 
با بررســى اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و مبادرت به صدور راى مى نمايد 
(راى دادگاه) در خصوص دعوى شــكرت بوذر جمهر (ســهامى خاص) با وكالت آقايان 1- ســيد 
مهدى حســينى مجــد 2- كمال مــرادى به طرفيــت 1- دادســتان محترم دادســراى عمومى و 
انقالب شهرســتان كاشــان 2- اداره امور مالياتى شهرستان كاشان 3- سازمان  تامين اجتماعى 
شــعبه كاشان به خواســته صدور حكم بر اعالم ورشكستگى شركت با تعيين تاريخ توقف مورخ 
1392/11/1 دادگاه با توجه به نظريه كارشناســى كارشناســان انتخابى در امور حسابرســى و 
راه و ســاختمان و برق و ماشــين آالت و تاسيســات كارخانجات ثبت شــده به شــماره 1232-
1396/6/15 كه حســب آن با بررســى انجام شــده از صورتهاى مالى شــركت خواهان شــامل 
ترازنامه ، ســود و زيان انباشــته و ارزيابى دارايى هاى منقول و غيرمنقول و اســتعالمات انجام 
شــده از بانكها پيرامون وامهاى دريافتى و ضمانتهاى انجام شده توسط اين شركت و از سازمان 
امور مالياتى كاشــان و ســازمان تامين اجتماعى كاشــان و تهران ارزش روز دارايى هاى شركت 
خواهان به ميزان 120/963/528/144 ريال از تاريخ 1393/1/1 قادر به قادر به پوشش 
كل بدهــى هاى اين شــركت برابر با مبلغ 191/199/632/393 ريــال نبوده و در اين تاريخ 
شــركت خواهان به حالت توقف درآمده اســت و اين نظريه عليرغم ابــالغ مراتب وصول آن به 
وكالى شــركت خواهــان و خوانــدگان در فرجه قانونى مصــون از ايراد و اعتراض مانده اســت 
و بــا توجه بــه عدم ارائه دفاع موثــرى از ناحيه نماينــدگان حقوقى خوانــدگان رديفهاى دوم و 
ســوم كه در جلســه دادرســى مورخ 1395/8/29 اين شــعبه حضور يافته انــد و عدم ارائه 
دليل اثباتى از ســوى اين خواندگان دائر به عدم ايجاد وقفه در پرداخت ديون شركت خواهان 
در اين مرحله از دادرســى دعوى مطروحه را با لحاظ تاريخ توقف اعالمى كارشــناس حسابرســى 
منتخب وارد و ثابت تشــخيص داده و مســتندا به مــواد 1257و1284و1321 قانون مدنى و 
مواد 412و416و418و423و427و433و438و440 قانون تجارت و مواد 194و198و257 
قانــون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقــالب در امور مدنى ضمن صــدور حكم بر بطالن 
دعوى شركت خواهان از تاريخ 1392/11/1 تا پايان سال 1392 حكم بر ورشكستگى شركت 
مذكور با ا عالم تاريخ 1393/1/1 به عنوان تاريخ توقف اين شركت را صادر و اعالم مى نمايد و 
امر به مهر و موم شدن كليه اموال منقول و غير منقول و وجوه نقد و اسناد و دفاتر و نوشتجات 
متعلق به آن شركت مى كند به نحوى كه ان حكم به طور موقت فورا اجرا مى شود و عضو ناظر 
معينه مكلف به نظارت بر اداره امور راجع به ورشكســتگى و ســرعت جريان آن است و او بايد 
فورى امر مهر و موم آنچه را كه ســابقا ذكر شــده انجام دهد و آن شــركت از تاريخ صدور اين 
حكم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است و مدير تصفيه معينه در كليه اختيارات و حقوق 
مالى شركت كه استفاده از آن موثر در تاريخ ديون او باشد قائم مقام ورشكسته بوده و دادگاه 
آقايان 1- شــاهپور صلواتى به نشانى كاشــان خيابان شهيد بهشتى كوچه مهديه منزل صلواتى 
با شــماره تلفن همراه 09131612076 – 2- حمزه محبوبى كه به ترتيب كارشــناس رســمى 
دادگســترى در رشته امور حسابرسى و دادورز واحد اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان 
كاشــان هســتند را به ترتيب به عنوان و ســمت مدير تصفيه و عضو ناظر شــركت ورشكســته 
خواهان تعيين مى كند راى صادره حضورى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر در 

دادگاههاى محترم تجديدنظر استان اصفهان مى باشد.
رئيس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى كاشان

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم ليال عرشــى نياسر به شناسنامه شــماره 53 به شرح دادخواست به كالسه 684/97 
از اين شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ماشااله 
عرشــى نياسر بشماره شناســنامه 67 در تاريخ 97/5/2 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمدرضا عرشــى فرزند ماشااله به ش 
ش 217 – 2- معصومه عرشى نياسر فرزند ماشااله به ش ش 1848 -3- هادى عرشى فرزند 
ماشــااله به ش ش 2069- 4- رويا عرشى نياســر فرزند ماشااله به ش ش 42- 5- مرتضى 
عرشــى نياسر فرزند ماشــااله به ش ش 287 -6- صديقه عرشى نياسر فرزند ماشااله به ش 
ش 16- 7- مهدى عرشــى فرزند ماشااله به ش ش 95- 8- ليال عرشى نياسر فرزند ماشااله 
بــه ش ش 53- 9- علــى محمد  عرشــى نياســر فرزند ماشــااله بــه ش ش 537- 10- روح 
اله عرشــى فرزند ماشــااله به ش ش 21- 11- حســين عرشــى فرزند ماشااله به ش ش 50 
-12- فرهنگ رسپينا فرزند مندعلى به ش ش 733 همسر . اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواســت مزبــور را در يك نوبت و يــك مرتبه آگهي مي نمايد تا هركســي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى /متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائــم به آقاى / خانم رضــا رحمانى فرزند عيدى 
محمد 

خواهــان خانــم مينا جعفريان حســين نــژاد دادخواســتى به طرفيــت خوانده آقــاى رضا 
رحمانــى بــه خواســته مطالبه مهريه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9709986310700151 شــعبه 7 دادگاه عمومــى حقوقــى شهرســتان آبــادان ثبت و وقت 
رســيدگى مورخ 1397/7/25 ســاعت 11/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
منشى دادگاه حقوقى شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان آبادان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى / خانم ذبيح اله محفر فرزند 
خواهــان آقــاى ســعيد فرجــى دادخواســتى بــه طرفيــت خوانده آقــاى ذبيــح اهللا محفر 
فرزنــد به خواســته اثبــات مالكيت مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9709987410300266 شــعبه 3 دادگاه عمومــى حقوقــى شهرســتان ياســوج ثبت و وقت 
رســيدگى مورخ 1397/7/9 ساعت 12/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يــك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تــا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان ياسوج

آگهى ابالغ دادنامه
با عنايت به اينكه آقاى عبدالكريم ســارانى فرزند ملك فاقد مشخصات بيشتر در پرونده 
كالســه 9009987422801039 به اتهام نگهدارى و معاونــت در حمل ميزان 415 كيلوگرم 
مــواد مخدر از نــوع ترياك به موجب دادنامه حضورى شــماره 1700552 مورخ 1397/5/16 
حكــم بر برائــت نامبرده صادر گرديده اســت مراتب جهت ابالغ به نامبــرده اعالم ميگردد راى 

صادره ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل فرجامخواهى در ديوان عالى كشور مى باشد.
مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه دادگاه انقالب اسالمى شهرستان ياسوج

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760326005000237- مورخ 1397/5/11 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد 
ثبتى حوزه ثبت ملك نهاوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى هوشــنگ دكامئى فرزند جمال 
بشــماره شناسنامه 293 و به شــماره ملى 3960309414 صادره از نهاوند در ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعى آبيزار به مســاحت 61130/28 مترمربع قســمتى از پالك – فرعى از 73 
اصلــى بخــش 3 ثبت نهاوند واقع در روســتاى ليالس بــاالى تپه معروف به زميــن هاى چم باال 
حقوق ارتفاقى ندارد خريدارى از مالك رسمى مصطفى ساسانى و غيره تصرفات مالكانه متقاضى 
نسبت به مورد تقاضا محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت 
خــود را به مراجــع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. مالحضات: مورد ثبت با حق آبه 
طبق قانون توزيع عادالنه آب از نهر دار ســيراب و باالجوب مى باشــد. تاريخ انتشار نوبت اول: 

يكشنبه 1397/5/28 - تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1397/6/12- م الف/100
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

دادنامه
پرونده كالســه 95/418 شــعبه اول شــوراى حل اختالف شهرســتان ديلم تصميم نهايى 
شــماره 96/282 خواهان آقاى كامــران اكبرى فرزند اله كرم خوانده آقــاى محمدرضا پيكانى 
فرزنــد خليل خواســته مطالبه وجه 200/000/000 ريال گردشــكار خواهان دادخواســتى به 
خواســته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشــته كه پس از ارجاع به اين شــعبه و ثبت به 
كالســه فوق و جرى تشــريفات قانونى در وقت مقرر شــورا بتصدى امضا كنندگان زير تشكيل 
است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى 
نمايد راى قاضى شــورا در خصوص دادخواســت آقاى كامران اكبرى بطرفيت محمدرضا پيكانى 
بخواسته مطالبه وجه مبلغ 200/000/000 و مطالبه خسارت دادرسى و خسارت تاخير و تاديه 
با توجه به دعوت از خوانده و عدم حضور ايشــان در جلســه دادرســى شــورا و اينكه مدرك و 
دليلى كه برائت ذمه خود باشــد اقامه ننموده و شــهود ارائه شــده از ســوى خواهان 1- سيد 
مصطفى فاطمى فرزند ســيد احمد 2- على بوعلى فرزند مشــكعلى عليهذا قاضى شورا مستندا 
بــه مــواد 198و519 و 520 و 522 و بنــد الف مــاده 230 قانون آيين دادرســى مدنى حكم 
بر محكوميــت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت 
هزينه دادرســى و خســارت تاخير و تاديه طبق تاديه طبق شاخص بانك مركزى جمهورى اسالمى 
ايــران از تاريخ تقديم دادخواســت تــا اجراى حكم در حق خواهان صــادر و اعالم مى دارد راى 
صادره غيابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و پس از انقضاى 
مهلت ظرف مدت 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه عمومى شهرســتان ديلم مى باشــد. 

م الف/132
قاضى شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان ديلم

آگهى وقت رسيدگى
در اجــراى ماده 180 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقــالب در  امور كيفرى 
مصوب 78/6/26 به آقاى فريبرز فيضى كه در پرونده كالســه 9409988315700040 به 
اتهام كالهبردارى تحت تعقيب مى باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى مورخ 97/6/26 
راس ســاعت 10/30 صبح با در دست داشتن شــماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به 

دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور  دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/732
رئيس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
با توجه به اينكه شــاكى بهرام عباس نيا شــكايتى داير بر كالهبردارى از طريق فروش مال 
غيــر موضوع ســه دانگ منزل مســكونى عليه آقاى علــى فرهمنديان فرزند قــدرت اله تقديم 
دادســراى عمومى وانقالب كنگاور نموده كه پرونده جهت رســيدگى به شعبه بازپرسى دادسرا 
ارجاع كه به كالسه 961103 ثبت گرديده لذا بنا به درخواست شاكى پرونده و به جهت مجهول 
المكان بودن متهم و حسب مواد 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار محلى يا كشورى آگهى شود تا متهم ظرف مهلت يكماه از تاريخ انتشار جهت 

رسيدگى در اين شعبه حاضر گردد.
بازپرس دادسراى عمومى وانقالب كنگاور

دادنامه
شــماره بايگانى شعبه:950491- خواهان: شــركت بوذر جمهر با وكالت آقاى سيد مهدى 
حســينى مجد فرزند ســيد مقتدا و آقاى كمال مــرادى فرزند ابراهيم همگى به نشــانى تهران 
خيابــان ظفر شــرقى بعد از بخارا پــالك 216 واحد 5- خواندگان: 1- ســازمان تامين اجتماعى 
شعبه كاشــان به نشانى كاشان خيابان 22 بهمن 2- دادستان دادسراى عمومى وانقالب كاشان 
به نشانى كاشــان دادسراى عمومى وانقالب شهرستان كاشان 3- اداره امور مالياتى شهرستان 
كاشــان به نشانى كاشــان ميدان جهاد ، خواسته: ورشكستگى و اعالم توقف ، گردشكار: دادگاه 
با بررســى اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و مبادرت به صدور راى مى نمايد 
(راى دادگاه) در خصوص دعوى شــكرت بوذر جمهر (ســهامى خاص) با وكالت آقايان 1- ســيد 
مهدى حســينى مجــد 2- كمال مــرادى به طرفيــت 1- دادســتان محترم دادســراى عمومى و 
انقالب شهرســتان كاشــان 2- اداره امور مالياتى شهرستان كاشان 3- سازمان  تامين اجتماعى 
شــعبه كاشان به خواســته صدور حكم بر اعالم ورشكستگى شركت با تعيين تاريخ توقف مورخ 
1392/11/1 دادگاه با توجه به نظريه كارشناســى كارشناســان انتخابى در امور حسابرســى و 
راه و ســاختمان و برق و ماشــين آالت و تاسيســات كارخانجات ثبت شــده به شــماره 1232-

1396/6/15 كه حســب آن با بررســى انجام شــده از صورتهاى مالى شــركت خواهان شــامل 
ترازنامه ، ســود و زيان انباشــته و ارزيابى دارايى هاى منقول و غيرمنقول و اســتعالمات انجام 
شــده از بانكها پيرامون وامهاى دريافتى و ضمانتهاى انجام شده توسط اين شركت و از سازمان 
امور مالياتى كاشــان و ســازمان تامين اجتماعى كاشــان و تهران ارزش روز دارايى هاى شركت 
خواهان به ميزان 120/963/528/144 ريال از تاريخ 1393/1/1 قادر به قادر به پوشش 
كل بدهــى هاى اين شــركت برابر با مبلغ 191/199/632/393 ريــال نبوده و در اين تاريخ 
شــركت خواهان به حالت توقف درآمده اســت و اين نظريه عليرغم ابــالغ مراتب وصول آن به 
وكالى شــركت خواهــان و خوانــدگان در فرجه قانونى مصــون از ايراد و اعتراض مانده اســت 
و بــا توجه بــه عدم ارائه دفاع موثــرى از ناحيه نماينــدگان حقوقى خوانــدگان رديفهاى دوم و 
ســوم كه در جلســه دادرســى مورخ 1395/8/29 اين شــعبه حضور يافته انــد و عدم ارائه 
دليل اثباتى از ســوى اين خواندگان دائر به عدم ايجاد وقفه در پرداخت ديون شركت خواهان 
در اين مرحله از دادرســى دعوى مطروحه را با لحاظ تاريخ توقف اعالمى كارشــناس حسابرســى 
منتخب وارد و ثابت تشــخيص داده و مســتندا به مــواد 1257و1284و1321 قانون مدنى و 
مواد 412و416و418و423و427و433و438و440 قانون تجارت و مواد 194و198و257 
قانــون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقــالب در امور مدنى ضمن صــدور حكم بر بطالن 
دعوى شركت خواهان از تاريخ 1392/11/1 تا پايان سال 1392 حكم بر ورشكستگى شركت 
مذكور با ا عالم تاريخ 1393/1/1 به عنوان تاريخ توقف اين شركت را صادر و اعالم مى نمايد و 
امر به مهر و موم شدن كليه اموال منقول و غير منقول و وجوه نقد و اسناد و دفاتر و نوشتجات 
متعلق به آن شركت مى كند به نحوى كه ان حكم به طور موقت فورا اجرا مى شود و عضو ناظر 
معينه مكلف به نظارت بر اداره امور راجع به ورشكســتگى و ســرعت جريان آن است و او بايد 
فورى امر مهر و موم آنچه را كه ســابقا ذكر شــده انجام دهد و آن شــركت از تاريخ صدور اين 
حكم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است و مدير تصفيه معينه در كليه اختيارات و حقوق 
مالى شركت كه استفاده از آن موثر در تاريخ ديون او باشد قائم مقام ورشكسته بوده و دادگاه 
آقايان 1- شــاهپور صلواتى به نشانى كاشــان خيابان شهيد بهشتى كوچه مهديه منزل صلواتى 
با شــماره تلفن همراه 09131612076 – 2- حمزه محبوبى كه به ترتيب كارشــناس رســمى 
دادگســترى در رشته امور حسابرسى و دادورز واحد اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان 
كاشــان هســتند را به ترتيب به عنوان و ســمت مدير تصفيه و عضو ناظر شــركت ورشكســته 
خواهان تعيين مى كند راى صادره حضورى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر در 

دادگاههاى محترم تجديدنظر استان اصفهان مى باشد.
رئيس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى كاشان

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم ليال عرشــى نياسر به شناسنامه شــماره 53 به شرح دادخواست به كالسه 684/97 
از اين شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ماشااله 
عرشــى نياسر بشماره شناســنامه 67 در تاريخ 97/5/2 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمدرضا عرشــى فرزند ماشااله به ش 
ش 217 – 2- معصومه عرشى نياسر فرزند ماشااله به ش ش 1848 -3- هادى عرشى فرزند 
ماشــااله به ش ش 2069- 4- رويا عرشى نياســر فرزند ماشااله به ش ش 42- 5- مرتضى 
عرشــى نياسر فرزند ماشــااله به ش ش 287 -6- صديقه عرشى نياسر فرزند ماشااله به ش 
ش 16- 7- مهدى عرشــى فرزند ماشااله به ش ش 95- 8- ليال عرشى نياسر فرزند ماشااله 
بــه ش ش 53- 9- علــى محمد  عرشــى نياســر فرزند ماشــااله بــه ش ش 537- 10- روح 
اله عرشــى فرزند ماشــااله به ش ش 21- 11- حســين عرشــى فرزند ماشااله به ش ش 50 
-12- فرهنگ رسپينا فرزند مندعلى به ش ش 733 همسر . اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواســت مزبــور را در يك نوبت و يــك مرتبه آگهي مي نمايد تا هركســي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى /متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائــم به آقاى / خانم رضــا رحمانى فرزند عيدى 
محمد 

خواهــان خانــم مينا جعفريان حســين نــژاد دادخواســتى به طرفيــت خوانده آقــاى رضا 
رحمانــى بــه خواســته مطالبه مهريه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9709986310700151 شــعبه 7 دادگاه عمومــى حقوقــى شهرســتان آبــادان ثبت و وقت 
رســيدگى مورخ 1397/7/25 ســاعت 11/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
منشى دادگاه حقوقى شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان آبادان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى / خانم ذبيح اله محفر فرزند 
خواهــان آقــاى ســعيد فرجــى دادخواســتى بــه طرفيــت خوانده آقــاى ذبيــح اهللا محفر 
فرزنــد به خواســته اثبــات مالكيت مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9709987410300266 شــعبه 3 دادگاه عمومــى حقوقــى شهرســتان ياســوج ثبت و وقت 
رســيدگى مورخ 1397/7/9 ساعت 12/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يــك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تــا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان ياسوج

آگهى ابالغ دادنامه
با عنايت به اينكه آقاى عبدالكريم ســارانى فرزند ملك فاقد مشخصات بيشتر در پرونده 
كالســه 9009987422801039 به اتهام نگهدارى و معاونــت در حمل ميزان 415 كيلوگرم 
مــواد مخدر از نــوع ترياك به موجب دادنامه حضورى شــماره 1700552 مورخ 1397/5/16 
حكــم بر برائــت نامبرده صادر گرديده اســت مراتب جهت ابالغ به نامبــرده اعالم ميگردد راى 

صادره ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل فرجامخواهى در ديوان عالى كشور مى باشد.
مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه دادگاه انقالب اسالمى شهرستان ياسوج

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760326005000237- مورخ 1397/5/11 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد 
ثبتى حوزه ثبت ملك نهاوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى هوشــنگ دكامئى فرزند جمال 
بشــماره شناسنامه 293 و به شــماره ملى 3960309414 صادره از نهاوند در ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعى آبيزار به مســاحت 61130/28 مترمربع قســمتى از پالك – فرعى از 73 
اصلــى بخــش 3 ثبت نهاوند واقع در روســتاى ليالس بــاالى تپه معروف به زميــن هاى چم باال 
حقوق ارتفاقى ندارد خريدارى از مالك رسمى مصطفى ساسانى و غيره تصرفات مالكانه متقاضى 
نسبت به مورد تقاضا محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت 
خــود را به مراجــع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. مالحضات: مورد ثبت با حق آبه 
طبق قانون توزيع عادالنه آب از نهر دار ســيراب و باالجوب مى باشــد. تاريخ انتشار نوبت اول: 

يكشنبه 1397/5/28 - تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1397/6/12- م الف/100
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

دادنامه
پرونده كالســه 95/418 شــعبه اول شــوراى حل اختالف شهرســتان ديلم تصميم نهايى 
شــماره 96/282 خواهان آقاى كامــران اكبرى فرزند اله كرم خوانده آقــاى محمدرضا پيكانى 
فرزنــد خليل خواســته مطالبه وجه 200/000/000 ريال گردشــكار خواهان دادخواســتى به 
خواســته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشــته كه پس از ارجاع به اين شــعبه و ثبت به 
كالســه فوق و جرى تشــريفات قانونى در وقت مقرر شــورا بتصدى امضا كنندگان زير تشكيل 
است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى 
نمايد راى قاضى شــورا در خصوص دادخواســت آقاى كامران اكبرى بطرفيت محمدرضا پيكانى 
بخواسته مطالبه وجه مبلغ 200/000/000 و مطالبه خسارت دادرسى و خسارت تاخير و تاديه 
با توجه به دعوت از خوانده و عدم حضور ايشــان در جلســه دادرســى شــورا و اينكه مدرك و 
دليلى كه برائت ذمه خود باشــد اقامه ننموده و شــهود ارائه شــده از ســوى خواهان 1- سيد 
مصطفى فاطمى فرزند ســيد احمد 2- على بوعلى فرزند مشــكعلى عليهذا قاضى شورا مستندا 
بــه مــواد 198و519 و 520 و 522 و بنــد الف مــاده 230 قانون آيين دادرســى مدنى حكم 
بر محكوميــت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت 
هزينه دادرســى و خســارت تاخير و تاديه طبق تاديه طبق شاخص بانك مركزى جمهورى اسالمى 
ايــران از تاريخ تقديم دادخواســت تــا اجراى حكم در حق خواهان صــادر و اعالم مى دارد راى 
صادره غيابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و پس از انقضاى 
مهلت ظرف مدت 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه عمومى شهرســتان ديلم مى باشــد. 

م الف/132
قاضى شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان ديلم

آگهى وقت رسيدگى
در اجــراى ماده 180 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقــالب در  امور كيفرى 
مصوب 78/6/26 به آقاى فريبرز فيضى كه در پرونده كالســه 9409988315700040 به 
اتهام كالهبردارى تحت تعقيب مى باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى مورخ 97/6/26 
راس ســاعت 10/30 صبح با در دست داشتن شــماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به 

دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور  دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/732
رئيس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
با توجه به اينكه شــاكى بهرام عباس نيا شــكايتى داير بر كالهبردارى از طريق فروش مال 
غيــر موضوع ســه دانگ منزل مســكونى عليه آقاى علــى فرهمنديان فرزند قــدرت اله تقديم 
دادســراى عمومى وانقالب كنگاور نموده كه پرونده جهت رســيدگى به شعبه بازپرسى دادسرا 
ارجاع كه به كالسه 961103 ثبت گرديده لذا بنا به درخواست شاكى پرونده و به جهت مجهول 
المكان بودن متهم و حسب مواد 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار محلى يا كشورى آگهى شود تا متهم ظرف مهلت يكماه از تاريخ انتشار جهت 

رسيدگى در اين شعبه حاضر گردد.
بازپرس دادسراى عمومى وانقالب كنگاور

دادنامه
شــماره بايگانى شعبه:950491- خواهان: شــركت بوذر جمهر با وكالت آقاى سيد مهدى 
حســينى مجد فرزند ســيد مقتدا و آقاى كمال مــرادى فرزند ابراهيم همگى به نشــانى تهران 
خيابــان ظفر شــرقى بعد از بخارا پــالك 216 واحد 5- خواندگان: 1- ســازمان تامين اجتماعى 
شعبه كاشــان به نشانى كاشان خيابان 22 بهمن 2- دادستان دادسراى عمومى وانقالب كاشان 
به نشانى كاشــان دادسراى عمومى وانقالب شهرستان كاشان 3- اداره امور مالياتى شهرستان 
كاشــان به نشانى كاشــان ميدان جهاد ، خواسته: ورشكستگى و اعالم توقف ، گردشكار: دادگاه 
با بررســى اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و مبادرت به صدور راى مى نمايد 
(راى دادگاه) در خصوص دعوى شــكرت بوذر جمهر (ســهامى خاص) با وكالت آقايان 1- ســيد 
مهدى حســينى مجــد 2- كمال مــرادى به طرفيــت 1- دادســتان محترم دادســراى عمومى و 
انقالب شهرســتان كاشــان 2- اداره امور مالياتى شهرستان كاشان 3- سازمان  تامين اجتماعى 
شــعبه كاشان به خواســته صدور حكم بر اعالم ورشكستگى شركت با تعيين تاريخ توقف مورخ 
1392/11/1 دادگاه با توجه به نظريه كارشناســى كارشناســان انتخابى در امور حسابرســى و 
راه و ســاختمان و برق و ماشــين آالت و تاسيســات كارخانجات ثبت شــده به شــماره 1232-

1396/6/15 كه حســب آن با بررســى انجام شــده از صورتهاى مالى شــركت خواهان شــامل 
ترازنامه ، ســود و زيان انباشــته و ارزيابى دارايى هاى منقول و غيرمنقول و اســتعالمات انجام 
شــده از بانكها پيرامون وامهاى دريافتى و ضمانتهاى انجام شده توسط اين شركت و از سازمان 
امور مالياتى كاشــان و ســازمان تامين اجتماعى كاشــان و تهران ارزش روز دارايى هاى شركت 
خواهان به ميزان 120/963/528/144 ريال از تاريخ 1393/1/1 قادر به قادر به پوشش 
كل بدهــى هاى اين شــركت برابر با مبلغ 191/199/632/393 ريــال نبوده و در اين تاريخ 
شــركت خواهان به حالت توقف درآمده اســت و اين نظريه عليرغم ابــالغ مراتب وصول آن به 
وكالى شــركت خواهــان و خوانــدگان در فرجه قانونى مصــون از ايراد و اعتراض مانده اســت 
و بــا توجه بــه عدم ارائه دفاع موثــرى از ناحيه نماينــدگان حقوقى خوانــدگان رديفهاى دوم و 
ســوم كه در جلســه دادرســى مورخ 1395/8/29 اين شــعبه حضور يافته انــد و عدم ارائه 
دليل اثباتى از ســوى اين خواندگان دائر به عدم ايجاد وقفه در پرداخت ديون شركت خواهان 
در اين مرحله از دادرســى دعوى مطروحه را با لحاظ تاريخ توقف اعالمى كارشــناس حسابرســى 
منتخب وارد و ثابت تشــخيص داده و مســتندا به مــواد 1257و1284و1321 قانون مدنى و 
مواد 412و416و418و423و427و433و438و440 قانون تجارت و مواد 194و198و257 
قانــون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقــالب در امور مدنى ضمن صــدور حكم بر بطالن 
دعوى شركت خواهان از تاريخ 1392/11/1 تا پايان سال 1392 حكم بر ورشكستگى شركت 
مذكور با ا عالم تاريخ 1393/1/1 به عنوان تاريخ توقف اين شركت را صادر و اعالم مى نمايد و 
امر به مهر و موم شدن كليه اموال منقول و غير منقول و وجوه نقد و اسناد و دفاتر و نوشتجات 
متعلق به آن شركت مى كند به نحوى كه ان حكم به طور موقت فورا اجرا مى شود و عضو ناظر 
معينه مكلف به نظارت بر اداره امور راجع به ورشكســتگى و ســرعت جريان آن است و او بايد 
فورى امر مهر و موم آنچه را كه ســابقا ذكر شــده انجام دهد و آن شــركت از تاريخ صدور اين 
حكم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است و مدير تصفيه معينه در كليه اختيارات و حقوق 
مالى شركت كه استفاده از آن موثر در تاريخ ديون او باشد قائم مقام ورشكسته بوده و دادگاه 
آقايان 1- شــاهپور صلواتى به نشانى كاشــان خيابان شهيد بهشتى كوچه مهديه منزل صلواتى 
با شــماره تلفن همراه 09131612076 – 2- حمزه محبوبى كه به ترتيب كارشــناس رســمى 
دادگســترى در رشته امور حسابرسى و دادورز واحد اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان 
كاشــان هســتند را به ترتيب به عنوان و ســمت مدير تصفيه و عضو ناظر شــركت ورشكســته 
خواهان تعيين مى كند راى صادره حضورى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر در 

دادگاههاى محترم تجديدنظر استان اصفهان مى باشد.
رئيس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى كاشان

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم ليال عرشــى نياسر به شناسنامه شــماره 53 به شرح دادخواست به كالسه 684/97 
از اين شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ماشااله 
عرشــى نياسر بشماره شناســنامه 67 در تاريخ 97/5/2 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمدرضا عرشــى فرزند ماشااله به ش 
ش 217 – 2- معصومه عرشى نياسر فرزند ماشااله به ش ش 1848 -3- هادى عرشى فرزند 
ماشــااله به ش ش 2069- 4- رويا عرشى نياســر فرزند ماشااله به ش ش 42- 5- مرتضى 
عرشــى نياسر فرزند ماشــااله به ش ش 287 -6- صديقه عرشى نياسر فرزند ماشااله به ش 
ش 16- 7- مهدى عرشــى فرزند ماشااله به ش ش 95- 8- ليال عرشى نياسر فرزند ماشااله 
بــه ش ش 53- 9- علــى محمد  عرشــى نياســر فرزند ماشــااله بــه ش ش 537- 10- روح 
اله عرشــى فرزند ماشــااله به ش ش 21- 11- حســين عرشــى فرزند ماشااله به ش ش 50 
-12- فرهنگ رسپينا فرزند مندعلى به ش ش 733 همسر . اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواســت مزبــور را در يك نوبت و يــك مرتبه آگهي مي نمايد تا هركســي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى /متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائــم به آقاى / خانم رضــا رحمانى فرزند عيدى 
محمد 

خواهــان خانــم مينا جعفريان حســين نــژاد دادخواســتى به طرفيــت خوانده آقــاى رضا 
رحمانــى بــه خواســته مطالبه مهريه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9709986310700151 شــعبه 7 دادگاه عمومــى حقوقــى شهرســتان آبــادان ثبت و وقت 
رســيدگى مورخ 1397/7/25 ســاعت 11/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
منشى دادگاه حقوقى شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان آبادان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى / خانم ذبيح اله محفر فرزند 
خواهــان آقــاى ســعيد فرجــى دادخواســتى بــه طرفيــت خوانده آقــاى ذبيــح اهللا محفر 
فرزنــد به خواســته اثبــات مالكيت مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9709987410300266 شــعبه 3 دادگاه عمومــى حقوقــى شهرســتان ياســوج ثبت و وقت 
رســيدگى مورخ 1397/7/9 ساعت 12/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يــك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تــا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان ياسوج

آگهى ابالغ دادنامه
با عنايت به اينكه آقاى عبدالكريم ســارانى فرزند ملك فاقد مشخصات بيشتر در پرونده 
كالســه 9009987422801039 به اتهام نگهدارى و معاونــت در حمل ميزان 415 كيلوگرم 
مــواد مخدر از نــوع ترياك به موجب دادنامه حضورى شــماره 1700552 مورخ 1397/5/16 
حكــم بر برائــت نامبرده صادر گرديده اســت مراتب جهت ابالغ به نامبــرده اعالم ميگردد راى 

صادره ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل فرجامخواهى در ديوان عالى كشور مى باشد.
مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه دادگاه انقالب اسالمى شهرستان ياسوج

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760326005000237- مورخ 1397/5/11 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد 
ثبتى حوزه ثبت ملك نهاوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى هوشــنگ دكامئى فرزند جمال 
بشــماره شناسنامه 293 و به شــماره ملى 3960309414 صادره از نهاوند در ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعى آبيزار به مســاحت 61130/28 مترمربع قســمتى از پالك – فرعى از 73 
اصلــى بخــش 3 ثبت نهاوند واقع در روســتاى ليالس بــاالى تپه معروف به زميــن هاى چم باال 
حقوق ارتفاقى ندارد خريدارى از مالك رسمى مصطفى ساسانى و غيره تصرفات مالكانه متقاضى 
نسبت به مورد تقاضا محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت 
خــود را به مراجــع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. مالحضات: مورد ثبت با حق آبه 
طبق قانون توزيع عادالنه آب از نهر دار ســيراب و باالجوب مى باشــد. تاريخ انتشار نوبت اول: 

يكشنبه 1397/5/28 - تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1397/6/12- م الف/100
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

دادنامه
پرونده كالســه 95/418 شــعبه اول شــوراى حل اختالف شهرســتان ديلم تصميم نهايى 
شــماره 96/282 خواهان آقاى كامــران اكبرى فرزند اله كرم خوانده آقــاى محمدرضا پيكانى 
فرزنــد خليل خواســته مطالبه وجه 200/000/000 ريال گردشــكار خواهان دادخواســتى به 
خواســته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشــته كه پس از ارجاع به اين شــعبه و ثبت به 
كالســه فوق و جرى تشــريفات قانونى در وقت مقرر شــورا بتصدى امضا كنندگان زير تشكيل 
است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى 
نمايد راى قاضى شــورا در خصوص دادخواســت آقاى كامران اكبرى بطرفيت محمدرضا پيكانى 
بخواسته مطالبه وجه مبلغ 200/000/000 و مطالبه خسارت دادرسى و خسارت تاخير و تاديه 
با توجه به دعوت از خوانده و عدم حضور ايشــان در جلســه دادرســى شــورا و اينكه مدرك و 
دليلى كه برائت ذمه خود باشــد اقامه ننموده و شــهود ارائه شــده از ســوى خواهان 1- سيد 
مصطفى فاطمى فرزند ســيد احمد 2- على بوعلى فرزند مشــكعلى عليهذا قاضى شورا مستندا 
بــه مــواد 198و519 و 520 و 522 و بنــد الف مــاده 230 قانون آيين دادرســى مدنى حكم 
بر محكوميــت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت 
هزينه دادرســى و خســارت تاخير و تاديه طبق تاديه طبق شاخص بانك مركزى جمهورى اسالمى 
ايــران از تاريخ تقديم دادخواســت تــا اجراى حكم در حق خواهان صــادر و اعالم مى دارد راى 
صادره غيابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و پس از انقضاى 
مهلت ظرف مدت 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه عمومى شهرســتان ديلم مى باشــد. 

م الف/132
قاضى شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان ديلم

آگهى وقت رسيدگى
در اجــراى ماده 180 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقــالب در  امور كيفرى 
مصوب 78/6/26 به آقاى فريبرز فيضى كه در پرونده كالســه 9409988315700040 به 
اتهام كالهبردارى تحت تعقيب مى باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى مورخ 97/6/26 
راس ســاعت 10/30 صبح با در دست داشتن شــماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به 

دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور  دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/732
رئيس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
با توجه به اينكه شــاكى بهرام عباس نيا شــكايتى داير بر كالهبردارى از طريق فروش مال 
غيــر موضوع ســه دانگ منزل مســكونى عليه آقاى علــى فرهمنديان فرزند قــدرت اله تقديم 
دادســراى عمومى وانقالب كنگاور نموده كه پرونده جهت رســيدگى به شعبه بازپرسى دادسرا 
ارجاع كه به كالسه 961103 ثبت گرديده لذا بنا به درخواست شاكى پرونده و به جهت مجهول 
المكان بودن متهم و حسب مواد 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار محلى يا كشورى آگهى شود تا متهم ظرف مهلت يكماه از تاريخ انتشار جهت 

رسيدگى در اين شعبه حاضر گردد.
بازپرس دادسراى عمومى وانقالب كنگاور

 دوم
نوبت

 سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى كاشان در نظر دارد يك قطعه زمين واقع در حاشيه بلوار 
خليج فارس جهت احداث گلخانه به صورت اجاره به متقاضيان واجد شرايط بر اساس اسناد و مدارك 
مزايده و شرح خدمات قرارداد واگذار نمايد.جهت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ 97/6/4 به سازمان 
پاركها و فضاى سبز شهردارى مراجعه نماييد. ضمنا مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا تاريخ 97/6/6 

و بازگشايى پاكات در مورخ 97/6/7 مى باشد.
كليه هزينه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزايده مى باشد.

آدرس: بلوار شهدا – سازمان پارك ها و فضاى سبز  55450503

آگهى مزايده عمومى شماره 97/4 (مرحله اول)

سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى كاشان

حميدرضا مميز- مديرعامل سازمان

سازمان پاركها و فضاى سبز 
      شهردارى كاشان
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