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ایران در سطح جامعه بین المللی 
احترام خاصی را به دست آورده است

امور  کارشناس  ناگی،  الکساندر   
رادیو  مخاطب  و  کلمبیا  اهل  الملل  بین 
در  ایران  اینکه  به  اشاره  با  اسپانیایی، 
سطح جامعه بین المللی احترام خاصی را 
به دست آورده است، گفت: این در حالی 
اسرائیل  همچون  کشورهایی  که  است 
تحریم های  از  که  سعودی  عربستان  و 
روز  می کنند،  حمایت  ایران  علیه  آمریکا 
از  بیشتری  نفرت  و  خشم  مورد  روز  به 
ملت  می گیرند.  قرار  جهانی  جامعه  سوی 
اتحاد و همبستگی  به  به روز  ایران روز 
خود می افزایند و اتحاد و همبستگی میان 
ملت ایران در راهپیمایی ضد استعماری 
روز چهارم نوامبر مصادف با 13 آبان به 

خوبی مشهود بود. 

 ایران جبهه ای محکم در برابر 
یکا ایجاد کرده است هژمونی امر

ویسنته،  سان  ده  خیل  اینیاکی   
اسپانیا  اهل  سیاسی  مسائل  کارشناس 
و مخاطب رادیو اسپانیایی ضمن اشاره به 
وضع تحریم های جدید آمریکا علیه ایران 
ابزارهای  از  یکی  دالر  گمان  بی  گفت: 
مهم امریکا در سیاست تسلط بر جهان و 
سیاست خصمانه ای است که علیه ایران 
و سایر کشورها دنبال می کند. روز به روز 
فاصله  دالر  از  که  کشورهایی  تعداد  بر 
نوعی  این  و  می شود  افزوده  می گیرند، 
داشته  همراه  به  امریکا  برای  را  انزوا 
است. تا جایی که شماری از کشورها که در 
حقیقت قدرت های بزرگی در جهان به شمار 
می آیند مانند ایران، روسیه، چین، هند و 
غیره در حال برقرار کردن روابط تجاری بر 
پایه واحد پولی غیر از دالر هستند، و این 
مسئله یعنی استفاده قدرت های بزرگ از 
لحاظ اقتصادی و جمعیت شناسی از واحد 
پولی غیر از دالر باعث خواهد شد امریکا 
روز به روز منزوی تر شده و این موضوع 
جهان را برای رفتن به سوی دنیایی چند 
در  که  جهانی  کرد.  آماده تر خواهد  قطبی 
آن هیچ گونه هژمونی و تسلطی از سوی 
باشد،  نداشته  وجود  بزرگ  قدرت  یک 
از  تسلط  نوعی  که  کنونی  مثل شرایط  نه 
سوی امریکا وجود دارد و از سال 1991 
پس از سقوط شوروی سابق این شرایط بر 

جهان تحمیل شده است. 
در  سیاسی  مسائل  کارشناس  این 
ادامه افزود: این مسئله باعث خواهد شد 
شکل  جهان  در  جدیدی  بازی  قاعده های 
گیرد، در جهانی که دیگر خبری از هژمونی 
یک قدرت بزرگ نخواهد بود، قدرتی که 
تالش دارد خود را جایگزین سازمان ملل 
و سایر سازمان های بین المللی جهان کند 
و طرح ها، تحریم ها، سیاست های نظامی و 
جهان  به  را  کلی هذیان های خود  طور  به 
تحمیل کند. دوره این مسائل رو به پایان 
است و روز به روز کشورهای بیشتری با 
ایستاد.  خواهند  مقابله  به  مسائل  این 
ایران  ای  هسته  قرارداد  دیگر  مورد 
قدرتی  که  است  کشوری  ایران  است. 
بزرگ و یک وزنه سنگین در خاورمیانه و 
به طور کلی در جهان به شمار می آید و به 
طور جدی در برابر امریکا ایستاده است 
و در این مسیر روز به روز همپیمانان و 
کنار  در  و  داشت  خواهد  بیشتری  یاران 
در  ای محکم  دنیا جبهه  سایر قدرت های 

برابر هژمونی امریکا ایجاد کرده است.

آمریکا چندی پیش و برای دستیابی 
به اهداف خصمانه خود، دور جدیدی 
از تحریم ها علیه جمهوری اسالمی 
ایران را کلید زد. تحریم هایی که 
دیگر به دم دستی ترین ابزار برای 
اعمال فشار بر ایران بدل گشتند 
و به زعم رؤسای جمهور آمریکا، 
می توانند ملت و دولت ایران را از 

پای در آورده و از این طریق بتوانند 
به خواسته های خود دست یابند. 

ادر همین رابطه، جمعی از مخاطبان 
رادیوهای برون مرزی دیدگاه های 

خود را پیرامون تحریم های 
جدید آمریکا علیه ایران و میزان 
تاثیرگذاری تحریم ها در استقامت 
ملت ایران با توجه به نزدیک شدن 
به چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی ایران، بیان نمودند که در 
ادامه به بخش هایی از آنها اشاره 

می شود.

رفتارهای ترامپ ناشی از فشارهای 
اسرائیل و عربستان است

مسائل  کارشناس  یرشوف  دمیتری 
رادیو  مخاطب  و  روسیه  اهل  سیاسی 
روسی گفت: این گونه رفتارهای ترامپ 
براثر فشارهای دو متحد منطقه ای آمریکا 
یعنی اسرائیل و عربستان سعودی است. 
تنها این دو رژیم حامی چنین پیشنهاداتی 
آمریکا هستند.  از سوی رئیس جمهوری 
درکل کاهش صادرات نفت ایران پس از 
بازگشت دوباره ی تحریم ها در بازارهایی 
آمریکا  متحدان  جزء  که  بود  خواهد 
کره  اروپایی،  کشورهای  یعنی  هستند، 
کشورهایی  بازار  درمورد  ژاپن.  جنوبی، 
نفت  به  وابسته  که  چین  و  هند  نظیر 
محسوب  آمریکا  متحد  و  هستند  ایران 

نمی شوند، چیزی تغییر نخواهد کرد.
ایران  افزود:  ادامه  در  یرشوف 
که  کشورهایی  به  را  نفت  صادرات  باید 
ایران  علیه  آمریکا  تحریم های  با  کاری 
ندارند،افزایش دهد و برنامه هسته ای 

خود را بطور کامل پیگیری کند.

یکا،  به رغم سیاه نمایی های آمر
ایران نقش انکار ناپذیری در ثبات و 

صلح خاورمیانه دارد
دانشگاه  استاد  وسکانیان  وارطان 
بیان  ارمنی ضمن  ایروان و مخاطب رادیو 
اینکه تحریم ها علیه ایران بی اثر و خروج 
آمریکا از برجام، باعث منزوی شدن آمریکا 
شده است، گفت: تحریم ها هرگز تاثیر مثبتی 
درروابط ایران- امریکا و ثبات و امنیت بلند 
مدت در خاورمیانه نداشته است. به رغم 
تالش های آمریکا، ایران نقش انکار ناپذیری 
ایران  دارد.  خاورمیانه  صلح  و  ثبات  در 
حضور  است.  خاورمیانه  قدرتمند  کشور 
ایران در خاورمیانه و نقش ایران درسواحل 
دریای مدیترانه تا افغانستان ؛ منطقه خلیج 
فارس و شبه جزیره عربی عامل ثبات منطقه 
بوده است. بدون حضور ایران در منطقه، 
کشورهای منطقه دچار هرج و مرج می شدند 
و گروه های افراطی القاعده ؛ داعش و طالبان 
منطقه را اشغال می کردند. تمام تالش های 
ضدایرانی، مخرب امنیت منطقه و تخریب 

روابط بین المللی خواهد بود.

ایران واقعی با ایرانی که ترامپ نشان 
می دهد، متفاوت است

شناس  ایران  گریگوریان  لوسینه 
ارمنستانی و مخاطب رادیو ارمنی با اشاره 
به اینکه تحریم ها و تبلیغات ضد ایرانی 
فشارهای  از  بخشی  هراسی«  »ایران  و 
آمریکا بر ایران است، گفت: من دو بار در 
بسیارمهربان  را  ایرانی ها  و  بودم  ایران 
دیدم، آنها تروریست نیستند و هر کسی 
با فرهنگ و تمدن ملت ایران آشنا شود، 
متوجه خواهد شد که ایران واقعی ربطی 
به ایرانی که ترامپ آن را می خواهد به 

دنیا القا کند، ندارد.

ین دستاورد  حفظ استقالل مهمتر
ایران در چهل سال گذشته است

روابط  کارشناس  آنتونیان  رگیشتی 
از  ارمنی  رادیو  مخاطب  و  الملل  بین 
ارمنستان گفت: آمریکا دوست ندارد تا 
ایران به قدرت بزرگی تبدیل شود، چرا 
قطبی  تک  جهان  خواستار  واشنگتن  که 
ایران  که  است  حالی  در  این  و  است 
توان آن را دارد تا به قطب مهمی در دنیا 

تبدیل شود. 
این کارشناس روابط بین الملل ارمنی 
در  آمریکا  تحریم های  افزود:  ادامه  در 
درازمدت تاثیر خود را از دست خواهند 
داد و در هر صورت ایران پیروز میدان 
فشارهای  بر  غلبه  با  می تواند  و  است 
بر سیاست درست خود  اتکا  با  و  آمریکا 
به نتیجه برسد. بدون شک حفظ استقالل 
سال  چهل  در  ایران  دستاورد  مهمترین 

گذشته است.

یم ها تاثیری درعزم راسخ ملت  تحر
ایران ندارد 

مدیرعامل  الیاس،  شهاب  الدین   
و  گنج«  مهندی   « روزنامه  بنگالدشی 
مخاطب رادیو بنگال ضمن اشاره به اینکه 
و  دارد  واهمه  بسیار  ایران  از  آمریکا 
بدین جهت تحریم های جدید علیه ایران 
حقی  هیچ  آمریکا  گفت:  می کند،  وضع 
تاثیری  تحریم ها  این  هرچند  ندارد. 
درعزم راسخ ملت ایران ندارد. ایرانی ها 
ساله   40 موفقیت  و  پیروزی  زودی  به 
خود را جشن خواهند گرفت. تحریم های 
آمریکا فقط سیاست این کشور است که 
می خواهد علیه کشور ایران سلطه ایجاد 
کند که البته موفق نمی شود. ما به خاطر 
پیروزی های ملت ایران تبریک می گوئیم 
محکوم  را  آمریکا  ظالمانه  تحریم های  و 

می کنیم.

مفقودى
برگ سبز (شناسنامه ) وسند كمپانى وكارت شناسايى خودرو پژو پارس مدل1390 به شماره انتظامى 825 
و 51ايران 63 و به شماره موتور 12490131473 و شماره شاسى NAAN21CA78BK123312 به نام غفار 

زارعى مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد .ياسوج 

كارت دانشجوئى اينجانب فاطمه اربابى  فرزند رسول بخش به شماره ملى 3690496225 رشته  رياضيات و 
كاربرد هاى آن از دانشگاه سيستان  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى گردد. زاهدان

ســند مالكيت و برگ ســبز خودرو ســوارى پژو 405 جى ال ايكس آى 8/1 مدل 1383  به رنگ مشــكى 
متاليك به شــماره موتور 12483087109 وشــماره شاســى 83041006 به نام خداكرم صالحى به شماره ملى 

3520883163صادره از دشتستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى گردد. زاهدان

ســند مالكيت و برگ ســبز خودرو ســوارى پرايدمدل1388 به رنگ قرمز صدفى متاليك به شماره موتور 
2972105 وشماره شاسى 1412288987633 به نام قائم فوالدى به شماره شناسنامه 944 صادره از بيرجند 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى گردد. زاهدان

برگ سبز نيمه يدك كفى سه محور ماموت مدل 1384 به شماره شهربانى 666 ع 23 ايران 12 بنام محمد 
فاروق بهشتى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد 

مدرك فارغ التحصيلى اينجانب جهانگير سليمى اصل فرزند محمد به شماره شناسنامه 10 صادره ازگچساران 
در مقطع كارشناسى رشته مهندسى عمران صادره از واحد دانشگاهى گچساران با شماره 3569330مفقود گرديده 
اســت وفاقد اعتبار مى باشد.  ازيابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد گچساران به 
نشانى گچساران -كوى مدرس  - مجتمع دانشگاهى دانشگاه آزاد اسالمى واحد گچساران ارسال نمايد. نوبت اول 

1397/8/30- نوبت دوم 1397/9/15- نوبت سوم 1397/10/1- ياسوج

برگ سبز كاميون بارى چوبى سيستم بنز تيپ 52/1921رنگ خاكسترى روغنى مدل 1958به شماره موتور 
85002627و شــماره شاســى 5800349و شــماره پالك ايران 71   758ع 29مفقود گرديده و ازدرجه اعتبار 

ساقط است . شهر كرد

آگهي وقت رسيدگى
در اجراى تبصره يك ماده 394 قانون آيين دادرسى كيفرى به شهاب خنجرى كه در پرونده كالسه 970627 
به اتهام سرقت مسلحانه شبانه نسبت به محمد بابائى و سرقت تعزيرى ساده نسبت به شركت راه بندر با نمايندگى 
رضا جديد طواف تحت تعقيب مى باشد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى مورخه 1397/10/19 راس ساعت 
10:00 صبح با در دست داشتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم 

حضور دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى نمايد .م الف 1836
مدير دفتر شعبه 108 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه - تحسين احمدى

آگهي ابالغ وقت رسيدگى به آقاى ميالد رحيمي فرزند عباسعلي 
شــاكى اقاي حسين رحيمي عليه شــما مبني بر ايراد صدمه بدنى عمدى با سالح سرد مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9609988604301090  شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 
جزايي سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ  1397/10/16 ساعت ( 30 : 09) تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن متهم و مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثير االنتشار آگهى مى گردد تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشاني كامل خود ، در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
مدير دفتر شعبه 103 دادگاه كيفري دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق) - محمد لطفي

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

برابر راى شماره 139760301053003643 هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند� رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى/خانم فاطمه بغدادي فرزند قربانعلى بشــماره شناسنامه 1252 صادره از رى در يك سهم مشاع از 
شش سهم يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 19327 متر مربع از پالك 185 اصلى واقع در نجم آباد خريدارى 
از مالك رسمى خانم فاطمه بغدادى محرز گرديده است. با حقابه طبق معمول محل و عبور دكل برق از مورد ثبت 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 داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 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، دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. م الف5072
تاريخ انتشار نوبت اول : 97/9/15
تاريخ انتشار نوبت دوم :97/10/1

سيدمهدي المعى-رئيس ثبت اسناد و امالك كهريزك

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

برابر راى شماره 003646 139760301053 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى / خانم زهرا بغدادي فرزند قربانعلى بشــماره شناســنامه 170 صادره از رى در يك ســهم مشاع از 
شش سهم يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 19327 متر مربع از پالك 185 اصلى واقع در نجم آباد خريدارى 
از مالك رسمى خانم زهرا بغدادي محرز گرديده است. با حقابه طبق معمول محل و عبور دكل برق از مورد ثبت. 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 داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيده ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.م الف 5073
تاريخ انتشار نوبت اول : 97/9/15
تاريخ انتشار نوبت دوم:97/10/1

سيدمهدى المعى-ثبت اسناد و امالك كهريزك

اگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر راى شماره 139760301053003630 هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض 
مثقاضى آقاى محمد بغدادى فرزند، قربانعلى پشماره شناسنامه 181403 0480 صادره از رى در دو سهم مشاع 
از شش سهم يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 19327 متر مربع از پالك 185 اصلى واقع در نجم آباد خريدارى 
از مالك رسمى آقاى محمد بغدادى محرز گرديده است. با حقابه طبق معمول محل و عبور دكل برق از مورد ثبت. 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 داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 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، دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. م الف 5074
تاريخ انتشار نوبت اول : 97/9/15
تاريخ انتشار نوبت دوم :97/10/1

سيدمهدى المعى -رئيس ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتــى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابــر راى شــماره 139760301053003636 هيــات اول/دوم موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك 
تصرفات مالكانه بالمعارض مثقاضى خانم سمانة بغدادي فرزند قربانعلى بشماره شناسنامه 1173 صادره 
از رى در يك ســهم مشــاع از شش سهم يك قطعه زمين مزروعى به مساحث 19327 متر مربع از پالك 
185 اصلى واقع در نجم آباد خريدارى از مالك رسمى خانم سمانة بغدادي محرز گرديده است. با حقابه 
طبق معمول محل و عبور دكل برق از مورد ثبت، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد. م الف 5075
تاريخ انتشار نوبت اول : 97/9/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/1

سيدمهدى المعى -رئيس ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتــى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابــر راى شــماره 003633 139760301053 هيات اول/دوم موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى/خانم سهيال بغدادى فرزند قربانعلى پشماره شناسنامه 2248 
صادره از رى در يك سهم مشاع از شش سهم يك قطعه زمين مزروعى به مساحشت 19327 متر مربع 
از پالك 185 اصلى واقع در نجم آباد خريدارى از مالك رسمى خانم سهيال بغدادى محرز گرديده است. 
با حقابه طبق معمول محل و عبور دكل برق از مورد ثبت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى 
تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالكيت صادر خواهد شد. م الف 5076
تاريخ انتشار نوبت اول : 97/9/15
تاريخ انتشار نوبت دوم :97/10/1

سيدمهدى المعى-رئيس ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين مشجر به مساحت 2180/66 متر مربع به شماره 3888 
فرعى از 2 اصلى واقع در شهر دماوند كه ذيل ثبت و صفحه دفتر جلد الكترونيكى 20301058007043 
داراى سند مالكيت چاپى به شماره 873638 به نام آقاى اميرحسين نيك¬پرتو صادر و تسليم گرديده 
اســت.  سپس آقاى حســن نيك¬پرتو طبق وكالتنامه 11485- 1379/6/14 دفترخانه 157 تهران با 
ارائه يك برگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن به شماره 000479- 1397/6/17 به گواهى 
دفترخانه 12 دماوند رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن به علت قيد نشده مفقود گرديده است و 
درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحى 
ذيــل ماده 120 آئين¬نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى¬شــود چنانچه كســى مدعى انجام معامله 
نســبت به ملك مرقوم يا وجود ســند مالكيت نزد خود مى¬باشــد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 
10 روز اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد 
اخذ نمايند تا با تنظيم صورت¬مجلس ســند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شــود 
در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. 

م الف 5454
قباد آزادى-رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى مزايده اموال غير منقول
نظــر به اينكه در پرونده كالســه 970114 اين اجرا آقاى محمد كاظمــى فرزند نوراله طى دادنامه 
شماره 274-/960 96/7/18 صادره از شعبه دوم دادگاه كيفرى يك استان تهران محكوم به پرداخت 
ديه در حق اولياء دم مرحوم مجيد احمدى گرديده اســت و از آنجا كه محكوم عليه ملك پالك ثبتى 837 
فرعى از 14 اصلى را به عنوان مال در اين پرونده معرفى نموده¬اند كه پس از ارجاع به كارشناس به 
شرح آتى توصيف و ارزيابى گرديده است:  ملك عبارت است از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مساحت 91 متر و دو دسى متر مربع پالك 837 فرعى مفروزى از پالك¬هاى 134 و 138 سنگ 14 
اصلى واقع در آبعلى احمديه- جنب مســجد صاحب الزمان كه در عرصه پالك مذكور يك دســتگاه واحد 
مسكونى به مساحت 70 متر مربع و سه دستگاه مغازه و داراى انشعابات آب- برق، گاز و تلفن مى¬باشد 
لذا ارزش كل عرصه و اعيان بدون در نظر گرفتن عوارض متعلقه به شــهردارى و دارايى جمعاً به مبلغ 
2/700/000/000 ريال معادل دويست و هفتاد ميليون تومان برآورد گرديد كه قيمت پايه¬ى مزايده 
بوده و مزايده از اين قيمت آغاز خواهد شــد و به باالترين پيشــنهاد به فروش مى¬رســد. شــركت در 
مزايده براى عموم آزاد بوده و متقاضيان مى¬توانند براى بازديد از ملك مذكور دستكم يك هفته قبل 
از تاريخ مزايده با هماهنگى اين واحد از ملك بازديد كنند. برنده مزايده مى¬بايست حداقل ده درصد 
مبلغ پيشنهادى را فى¬المجلس و مابقى را ظرف مدت حداكثر يك ماه پرداخت نمايد. در غير اين صورت 
مبلغ پرداختى به نفع دولت ضبط خواهد شد. در صورت مواجهه روز مزايده با تعطيلى غير مترقبه جلسه 

مزايده در اولين روز كارى بعد از آن در همان مكان و زمان برگزار خواهد شد. م الف 5427
زمان مزايده: ســاعت 10 صبح روز شــنبه مورخ 97/10/15 - مــكان: دفتر اجراى احكام كيفرى 

دادگاه رودهن
مدير اجراى احكام كيفرى دادگاه عمومى بخش رودهن

آگهى فقدان سند مالكيت
شركت تعاونى مسكن شماره 2 آموزش و پرورش ناحيه 3 كرمانشاه با تقديم دو برگ استشهاديه 
مصدق  شــده شماره 18229 مورخ 1397/09/12 دفتر 152 كرمانشاه مدعى است كه سند مالكيت 
شش¬دانگ پالك 9648 فرعى مفروز و مجزى شده از 12 فرعى از 143 اصلى واقع در بخش يك حومه 
كرمانشاه كه ذيل دفتر الكترونيك به شماره سريال 188232 و به نام شركت تعاونى مسكن شماره 2 
آموزش و پرورش ناحيه 3 كرمانشاه صادر و تسليم گرديده و كه در اثر جابجايى مفقود گرديده است لذا 
مراتب طبق ماده -120 آئين¬نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى¬شود تا چنانچه فرد يا افرادى مدعى 
انجام معامله يا وجود ســند مالكيت در نزد آنان باشــد از تاريخ انتشار اين آگهى به مدت 10 روز مراتب 
را به اين اداره اعالم دارند در غير اين صورت نسبت به صدور سند مالكيت طبق مقررات اقدام و سند 

مالكيت اوليه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد.م الف 12/8952
جعفر نظرى -سرپرست ثبت اسناد و امالك ناحيه يك شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى قاسم محمد فرزند عباس
شاكى آقاى ايرج آوازه شكايتى عليه متهم آقاى قاسم محمد به اتهام توهين، تهديد و ايجاد مزاحمت 
تلفنى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9709988315200581 شعبه 111 
دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (111 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/10/22 ساعت 
09:00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون آئين دادرســى كيفرى به علت 
مجهول¬المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى¬گردد تا متهم ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م الف 1822
مدير دفتر شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (111 جزايى سابق)- صفايى

آگهى تغييرات شركت سينا فرآيند نيرو شركت سهامى خاص به شماره ثبت 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10103524220 ملى  شناسه  و   314657
اتخاذ  ذيل  تصميمات   1397,07,09 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى 
به  منتهى  شركت  مالى  صورتهاى  و  زيان  و  سود  حساب  و  ترازنامه   : شد 
حسابرسى  موسسه   - گرفت.  قرار  تصويب  مورد   1396 ماه  اسفند  پايان 
آرمان آروين پارس (حسابداران رسمى) با شناسه ملى 10103538953 
ملى  كد  با  هرندى  شيخ  رضا  حميد  آقاى  و  اصلى  بازرس  بعنوان  را 
0066726603 را بعنوان بازرس على البدل شركت براى سال مالى منتهى 
به پايان اسفند ماه 1397 انتخاب شدند - روزنامه كثيراالنتشار اطالعات 
شركت  مديره  هيئت  اعضاء  گرديد.  انتخاب  شركت  هاى  آگهى  درج  جهت 
بمدت دو سال بقرار ذيل انتخاب گرديدند . 1-شركت بين المللى اسميران 
ملى 10101533694 -آقاى محمد حسين  داراى شناسه  (سهامى خاص) 
درويش زاده كاخكى باكد ملى 0923181911 - آقاى بهزاد عبداله زاده با 

كد ملى 0010004076 .2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (306325)

آگهى تغييرات شركت توانا تجارت تابان با مسئوليت محدود به شماره ثبت 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14007810731 ملى  شناسه  و   530822
كلثوم   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1397,08,21 مورخ  العاده  فوق  عمومى 
يارمحمدى بشماره ملى 0453211781 با پرداخت مبلغ 46000000000 
ريال به صندوق شركت در زمره شركاء قرار گرفت . سيما فالح زاده ابرقوئى 
ريال   27000000000 مبلغ  پرداخت  با   0059105798 ملى  بشماره 
بشماره  احمدى  عليرضا   . گرفت  قرار  شركاء  زمره  در  شركت  صندوق  به 
صندوق  به  ريال  مبلغ 17000000000  پرداخت  با  ملى 0200671014 
شركت سهم الشركه خود را از 9000000000 ريال به 26000000000 
به  ريال  مبلغ100000000000  از  شركت  سرمايه  داد.  افزايش  ريال 
دراساسنامه  مربوطه  ماده  و  يافت  افزايش  ريال  مبلغ190000000000 
ازافزايش  پس  ازشركا  هريك  الشركه  سهم  وميزان  اسامى   . يافت  اصالح 
 0051020874 ملى  بشماره  استرآبادى  علوى  فهيم  سيامك   : سرمايه 
ملى  بشماره  احمدى  سعيد  الشركه  سهم  ريال   20000000000 دارنده 
0066620309 د ارنده 1000000000 ريال سهم الشركه عليرضا احمدى 
بشماره ملى 0200671014 دارنده 26000000000 ريال سهم الشركه 
 60000000000 دارنده   0442073984 ملى  بشماره  زاده  فالح  آيدين 
دارنده   6279357619 ملى  بشماره  رادمهر  على  الشركه  سهم  ريال 
ملى  بشماره  يارمحمدى  كلثوم  الشركه  سهم  ريال   10000000000
فالح  سيما  الشركه  سهم  ريال   46000000000 دارنده   0453211781
زاده ابرقوئى بشماره ملى 0059105798 دارنده 27000000000 ريال 
سهم الشركه تعداد اعضاء هيئت مديره شركت از 2 نفر به 3 نفر افزايش 

يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 3
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (306326)

شماره  به  محدود  مسئوليت  با  تابان  تجارت  توانا  شركت  تغييرات  آگهى 
صورتجلسه  استناد  به   14007810731 ملى  شناسه  و   530822 ثبت 
ذيل  تصميمات   1397,08,21 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى  مجمع 
اتخاذ شد : سيامك فهيم علوى استرآبادى به شماره ملى 0051020874 
بسمت عضو هيئت مديره (خارج از شركاء) - سعيد احمدى به شماره ملى 
0066620309 بسمت مديرعامل و عضو هيئت مديره - محسن فالح زاده 
به شماره ملى 1288014163 بسمت رئيس هيئت مديره (خارج از شركاء) 
براى مدت نامحدود انتخاب گرديدند. كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
امضاء  با  و عقود اسالمى  ، قراردادها  بروات   ، از قبيل چك، سفته  شركت 
مديرعامل و رئيس هيئت مديره متفقا همراه با مهر شركت و اوراق عادى و 
ادارى با امضاء مديرعامل يا رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر 

مى باشد. 2
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مسئوليت  با  آيريك  هوشمند  سازه  و  داده  فناوران  شركت  تغييرات  آگهى 
به   14003922445 ملى  شناسه  و   450751 ثبت  شماره  به  محدود 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397,04,04 
براى  اعضاى هيئت مديره  به سمت  افراد ذيل   : اتخاذ شد  ذيل  تصميمات 
مدت نا محدود انتخاب شدند: محسن رامبد با شماره ملى 0064574512 و 

ماهان يوسفى نژادان با شماره ملى 0075255502 .1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (306321)

آگهى تغييرات شركت خدمات تعمير گاهى پروشات خودرو شرق با مسئوليت 
محدود به شماره ثبت 528298 و شناسه ملى 14007703028 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397,08,13 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : خانم سولماز واقعى مهربانى به ش م 0493174621 به 
به  شرق  خودرو  پروشات  شركت   ، مديره  هيئت  عضو  و  مديرعامل  سمت 
م  ش  به  فشاركى  جعفرى  رضا  محمد  بنمايندگى   10320669220 م  ش 
0068711816 به سمت رئيس هيئت مديره و عضو هيئت مديره ، شركت 
بنمايندگى فاطمه بكتاش  فيدار گستر پروشات به ش م14007510519 
به ش م 0013352636 به سمت عضو هيئت مديره ، آقاى فرنام اردوانى 
به ش م 0052340287 به سمت نائب رئيس هيئت مديره و عضو هيئت 
عضو  به سمت  م 0050288636  به ش  نيرى  بهزاد  بهروز  آقاى  و  مديره 
هيئت مديره براى مدت نامحدود انتخاب شدند. كليه اسناد و اوراق بهادار 
امضاء  با  و عقود  از قبيل چك-سفته-برات-قراردادها  آور شركت  تعهد  و 
با  ادارى  و  اوراق عادى  و  با مهر شركت  رئيس هيئت مديره منفردا همراه 

امضاى مدير عامل منفردا همراه با مهر شركت معتبر مى باشد . 2
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آگهى تغييرات شركت ضرغام چيستا سهامى خاص به شماره ثبت 436709 
و شناسه ملى 10320863187 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1397,05,23 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى وحيد 
ضرغاميان به شماره ملى 2754312250بسمت مديرعامل و رئيس هيئت 
مديره و خانم شبنم ضرغاميان به شماره ملى2753701733 بسمت عضو و 
نائب رئيس هيئت مديره و خانم فرانگيز موحد به شماره ملى 2750595649 
بسمت عضو هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب شدند امضاء كليه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك، سفته ، بروات ، عقد قرارداد و 
عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء مديرعامل به تنهائى همراه بامهر 
شركت معتبر مى باشد آقاى آرشام نيكوكار به شماره ملى 0054787858 
به عنوان بازرس اصلى و خانم عبيده تراب به شماره ملى3031392256 به 

عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند 2
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آگهى تغييرات شركت ريز سازگان تكين سهامى خاص به شماره ثبت 
210790 و شناسه ملى 10102522637 به استناد صورتجلسه 
هيئت مديره مورخ 1397,07,03 تصميمات ذيل اتخاذ شد : كليه 
اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته و برات 
رئيس  و  مديرعامل  مشترك  امضا  با  اسالمى  عقود  و  قراردادها  و 
امضا  با  مديرعامل  غياب  در  و  شركت  مهر  با  همراه  مديره  هيات 
رئيس هيات مديره و نايب رئيس هيات مديره همراه با مهر شركت 
و در غياب رئيس هيات مديره با امضاى نايب رئيس هيات مديره و 
مديرعامل شركت به همراه مهر شركت، و امضاء ساير اوراق عادى 
شركت  مهر  با  همراه  منفردا  مديرعامل  امضا  با  ادارى  مكاتبات  و 

معتبر مى باشد. 2
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