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 نقاط مثبت قوه قضاییه به مفهوم

رضایت از وضع موجود این قوه نیست
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای 
اسللامی افزود: اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم 
نقش قوه قضاییه در سطح کشور برای تحقق عدالت 
و مبارزه با فسللاد و همچنین نظارت بر دستگاه ها و 
مدیران کشللور پررنگ  شللده، اما این نقاط مثبت به 
معنای رضایت مللا از وضعیت موجود در قوه قضاییه 

و مدیران نیست.
محمد دهقان خاطرنشان کرد: قوه قضاییه گرفتار 
آفت ها و آسیب های جدی است. وی مهمترین ضعف 
قللوه قضاییلله را در حال حاضر این نکتلله خواند که 
نظللارت عالی و قوی بر مدیران ارشللد کشللور برای 
پیشللگیری از فسللاد و مقابله با آن وجود ندارد و در 
اداملله تاکید کللرد: یکی از موضوعاتی کلله مردم به 
شدت نگران هستند و موجب نارضایتی شده،  وجود 

فساد در کشور به ویژه در قوه مجریه است.

 قوه قضاییه گرفتار آفت ها
و آسیب های جدی است

عضللو کمیسللیون حقوقی و قضایللی مجلس بر 
همیللن اسللاس اضافه کرد: مسللئول پیشللگیری و 
برخورد با فسللاد در هر دستگاهی در درجه اول خود 
همان دسللتگاه اسللت؛ یعنی اگر ما مدیران سللالم و 
فسللاد ستیزی در قوه مجریه داشللته باشیم فساد تا 

این اندازه گسترش پیدا نمی کند.
وی همچنیللن با یادآوری ایللن نکته که از جمله 
بزرگ ترین مفاسد در دولت روحانی اتفاق افتاده است،  
عنوان کرد:  متأسفانه اکنون در قوه مجریه - علی رغم 
شللعارهایی که رئیس جمهور و برخللی اعضای دولت 
ماننللد معاون اول در این مدت دادند - یک الیحه هم 
در جهت مبارزه با فساد به مجلس نداده است و گامی 
هم برای برخورد با فسللاد از سللوی این قوه مشاهده 
نشده است بلکه متأسفانه اطرافیانشان هم درگیر فساد 

هستند و هم اکنون در حال محاکمه هستند.

 یک گام هم در جهت مبارزه با فساد
توسط روحانی و دلتمردان مشاهده نشده

وی با بیان اینکه فسللاد دولت آقای روحانی قابل 
قیاس با هیچ فسللادی در 40 سللال گذشللته نیست،  
گفت:  گوشلله ای از فساد در دولت آقای روحانی غارت 
کردن ذخایر ارزی و طای کشور بود که امسال صورت 
گرفت و ده ها هزار میلیارد تومان از ذخایر ارز و طای 

کشور به جیب دالالن و رانت خواران ریخته شد.
وی بخشللی از فسللاد در دولت روحانی را غارت 
هللزاران میلیللارد تومان ثللروت ملت تحللت عنوان 
خصوصی سازی برشمرد و تصریح کرد: متأسفانه افراد 
فاقد اهلیت را بر امللور واگذاری اموال ملت منصوب 
کردند و به صورت عجیب و با پررویی بخشی از اموال 
ملت را به یکسری افراد فاقد اهلیت و بعضا کاهبردار 
و دالل و مفت خوار واگذار کردند که این بزرگ ترین 

فساد تاریخ کشور بود.

 بزرگ ترین مفاسد در دولت روحانی
اتفاق افتاده است

عضللو کمیسللیون حقوقی و قضایللی مجلس در 
ادامه عنوان کرد: قاچاق گسترده عجیب و غریبی نیز 
در دولت روحانی در این چند سللال اخیر اتفاق افتاد 
که یکی از آن فسللاد مربوط بلله قاچاق کاال و قاچاق 
1128 کانتینر از مرزها و مسیر رسمی گمرک اتفاق 
افتادکلله علی رغم انکار وزیر اطاعات و وزیر اقتصاد و 
نفی قاچاق 1128 کانتینر حکم قطعی آن صادر شد.

دهقللان همچنیللن قاچاق صدهللا کانتینر دیگر 
قاچللاق کاال ازجمللله قاچللاق مشللروبات الکللی از 
کانال های رسللمی گمرک را از دیگر مفاسللد صورت 
گرفته در دولت حاضر خواند و بیان کرد: متاسللفانه 
عاوه بر قاچاق سللازمان یافته ورودی شللاهد قاچاق 
عجیللب و غریب خروجی سللوخت وبرخی کاالهای 

اساسی هستیم که در این روزها اتفاق می افتد.

 غارت هزاران میلیاردی ثروت ملت
تحت عنوان خصوصی سازی

وی قاچاق گوسللفند از داخل کشور به خارج را از 
دیگر فسللادهای موجود در دولللت روحانی بیان کرد و 
گفت: همانطور که در قاچاق 1128 کانتینر مشللخص 
است که نمی تواند این اندازه قاچاق بدون درگیر بودن 
مسللئوالن گمرک اتفاق بیفتد در مللوارد قاچاق عمده 
نقش مسللئوالن اجتناب ناپذیر اسللت. شاید بیشترین 
مدیللران در طول تاریخ انقللاب در دوره آقای روحانی 
دستگیر شدند چه در سطح مدیرانی که در صدر کشور 
مسئولیت داشتند و چه در هر استان که اکنون به خاطر 

فساد مالی محاکمه شده و در زندان به سر می برند.
دهقان با بیان اینکه غارت همه جانبه ای در دولت 
آقای روحانی اتفاق افتاد گفت:  اکنون بزرگ ترین خطر 
و موضوعی که مردم را ناامید کرده »فسللاد« اسللت. 
حال مفاسدی هم کم و بیش در سایر دستگاه ها دیده 
می شود،  اما در دولت چون برخی نزدیکان سران دولت 
خود مرتکب فساد هسللتند )مانند حسین فریدون و 
یا برادر جهانگیری( نه تنها اراده مبارزه با فسللاددیده 
نمی شللود بلکه برخی افراد شللاخص در اطراف دولت 
درگیر فسللاد هسللتند لذا در ایللن وضعیت نقش قوه 

قضاییه بیش از گذشته باید خودنمایی کند.

 برخی نزدیکان سران دولت
خود مرتکب فساد هستند

عضللو کمیسللیون حقوقی و قضایللی مجلس از 
مهمتریللن وظایفی که قوه قضاییه بللر عهده دارد را 
»تحقق عدالت و احیای حقوق عامه« خواند و تصریح 
کرد: طبق قانون اساسی قوه قضاییه باید حقوق مردم 

را احیا کرده و برای عدالت گام بردارد.
وی پیشللگیری از فسللاد را از دیگر وظایف قوه 
قضاییه برشمرد و افزود: این وظیفه ذاتی قوه قضاییه 
اسللت؛ بنابراین با همه زحماتی کلله تاکنون صورت 
گرفتلله وضعیت خوبی در قوه قضاییلله نداریم و این 

حجم از فساد در کشور نگران کننده است.

 تحقق عدالت و احیای حقوق عامه
از مهم ترین وظیفه قوه قضاییه

دهقللان با ابراز تاسللف از اینکه دولللت اراده ای در 
مبارزه با فسادازخود نشان نداده است ومتاسفانه بعضی از 
مدیران دولتی  خود درگیر فساد هستند گفت: هراز چند 
گاهی خبر دستگیری از دولتی ها به گوش می رسد واین 
وضعیت نگرانی مردم را نسبت به آینده نظام افزایش داده 
است. وی بیان کرد: با این تفاصیل اکنون یک وظیفه قوه 

قضاییه این است که مردم را امیدوار کند.

 با همه زحماتی که صورت گرفته
وضعیت خوبی در قوه قضاییه نداریم

وی گفت: رئیس قوه قضاییه سلله سللرمایه مهم 
اجتماعللی ومعنللوی وتجربی را باخود بلله درون قوه 
آورده اسللت واز همیللن ابتللدا برای حفظ سللرمایه 
اجتماعللی و حفظ اعتماد مردم باید برنامه داشللته 

باشد و دو سرمایه معنوی و تجربی را به کار گیرد 
و با پشتیبانی مردم به جنگ با فساد برخیزد.

دهقللان مهمتریللن راهللکار حفظ سللرمایه 
اجتماعللی و نیز شللروع مبللارزه با فسللاد را اجرای 
دو اصللل 142 و4۹ قانون اساسللی دانسللت و گفت 

متاسللفانه این دو اصل از ابتللدای انقاب تاکنون به 
درسللتی اجرا نشده اسللت.دهقان با تشریح جزئیات 
اصل 142 قانون اساسللی بیان کرد: این اصل همان 
اصل »از کجا آورده ای« اسللت کلله از ابتدای انقاب 

تاکنون انجام نشده است.

دستگاه قضا مردم را امیدوار کند
وی تصریللح کللرد: با وجود وضللع مصوبه ای در 
مجلس در سللال 8۶ واقعیت اینسللت که تاسال ۹4 
برای اجللرای اصل 142 هیچ قانونی وجود نداشللته 

است، پس از تصویب قانون در سال ۹4 توسط 
مجمع تشخیص قوه قضاییه نسبت به اجرای 

قانون اقدامی به عمل نیاورده است.

رئیسی قانون »از کجا 
آورده ای« را اجرا کند

داد:  اداملله  دهقللان 
همچنیللن 

اصل 4۹ قانون اساسللی نیز باید اجرا شود. این اصل 
در واقع مربوط به بازگرداندن اموال غیرمشروع است 
که متأسفانه هنوز اجرا نشده است. هر چند در سال 
۶3 بللرای این اصللل قانونی در مجلس وضع شللده 
اسللت ولی قانون سللال ۶3 به اعاده اموال نامشروع 
مسللئوالن قبللل از انقاب پرداخته اسللت و با اینکه 
قانون اساسللی مطلق و مربوط بلله همه زمان ها بوده 
است اما متأسللفانه مجلس شورای اسامی با جفا به 
ایللن اصل، آن را مقید به مسللئوالن قبللل از انقاب 

کرده است.
وی ادامه داد: ما اکنون برای اصل مزبور، طرحی 
آماده کردیم و با وجللود همه مقاومت ها که در یکی 
دو سللال گذشللته وجود داشللت الحمدهلل مجلس با 
1۶3 رأی بللا فوریت آن موافقت کرد و کلیات آن نیز 
چندی پیش در کمیسیون قضایی به تصویب رسید.

دهقان اعام امیدواری کرد ظرف یک ماه آینده 
جزئیللات طرح اعاده اموال نامشللروع مسللئوالن در 
کمیسللیون قضایی تصویب شللود و در صحن علنی 
مجلللس نیز با حمایت مللردم و عنایت نمایندگان به 

تصویب برسد.

قوه قضاییه با اجرای اعاده اموال نامشروع، 
می تواند عمال مسئوالن کشور را پاالیش کند

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اجرای 
اصللل 4۹ را از جمله مهمترین کارهایی دانسللت که 
قوه قضاییلله باید انجام دهد و بر این اسللاس تاکید 
کرد که این اصل مسللئوالن کشور را پاالیش می کند 
وبللا اجرای این اصل انسللان های سللالم در هر گروه 
سیاسللی باشللنداز افراد فاسللد و حرام خوار متمایز 
می شللوند؛ همچنین افرادی که ثروت های نامشللروع 
چند هللزار میلیارد تومانی بللرای خودوخاندان خود 
جمع کرده اند رسللوا می شللوندو این امللوال مطابق 

قانون به بیت المال بر می گردد.
دهقللان در ادامه یکی از گام هللای مهم مبارزه با 
فساد راایجاد تشکیاتی چابک دانست که هیچ کاری 
جزء مقابله با فساد نداشته باشد و در ادامه این مطلب،  
اضافه کرد:  هر چند پرونده های فسللاد در مقایسلله با 
پرونده هللای دیگر زیاد نیسللت امللا از آنجایی که این 
موضوع با آبروی کشللور و قوه قضاییه سر و کار دارد،  
لذا رئیس قوه قضاییه می تواند تشکیات چابکی ایجاد 

کندکه هیچ کاری جز مبارزه با فساد نداشته باشد. 

قوه قضاییه نیازمند تشکیالت چابکی است که 
با فساد مبارزه کند

وی در همیللن رابطلله افللزود: قللوه قضاییلله با 
تشللکیات چابکی کار مقابله با فسللاد را انجام دهد 
و بازرسی کل کشللور نیز باید متحول شود وبا ایجاد 
بستری برای جلب مشللارکت مردم موضوع مبارزه با 
فسللاد را به فرهنگی عمومی تبدیل کند و آنگونه که 
قانون اساسی خواسته است نظارت واقعی برای حسن 

اجرای قوانین را در کشور نهادینه کند.
این نماینده مجلس دهم شللورای اسامی ضمن 
برشللمردن وظایف سازمان بازرسی کل کشور،  گفت: 
این سللازمان باید از ظرفیت مردمی برای نظارت عام 
اسللتفاده کند کاری که تاکنون توفیللق انجام آن را 

پیدا نکرده است.

سازمان بازرسی کل کشور باید دچار تحول شود
عضللو کمیسللیون حقوقی و قضایللی مجلس با 
تأکید بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور باید حتما 
دچار تحول شللود،  گفت:  این سازمان بارویکردی که 
تاکنون داشته است نتوانسته است خود را باخواست 
قانون اساسللی به عنوان ناظر بر حسن اجرای قوانین 
و خواسللت مللردم بللرای جلوگیللری از تخلفللات و 
بستر سازی برای برخورد قاطع با متخلفان هماهنگ 
باشد و شدیدا از اجرای وظایف قانونی خود جا مانده 
اسللت. وی افزود: چون مطابق قانون اساسی بازرسی 
کل کشللور مسئول حسن اجرای کلیه قوانین است 
این سازمان را می توان مسئول بخش مهمی 

از نابسامانی ها در کشور قلمداد کرد.
وی با اشللاره به این نکته که بازرسی 
کل کشللور می گویللد مللا فقط فسللاد را 
متوجه می شویم و آن را گزارش می دهیم،  
تصریح کللرد: گزارش دادن بلله تنهایی 
کافی نیسللت بلکه بازرسللی کل 
کشللور مطابق قانون می تواند با 
اسللتفاده از ظرفیت NGOها 
وبه میدان آوردن عموم مردم 
گام نوینی برای پیشگیری از 
تخلفات وجرائللم ومقابله با 

آنها بردارد.

لزوم تقویت نظارت بر قضات از سوی قوه قضاییه
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه 
سللخنانش یکی از اموری کلله قوه قضاییه باید به آن 
توجلله کند را تقویت نظارت بر قضات خواند و گفت: 
از طریق حفاظت اطاعات قوه قضاییه و تشللکیات 
انتظامی قضات باید با معدود قضات متخلف وناسالم 
بللدون هیچ تعللی بی رحمانه برخورد شللود تا قضات 
سللالم که اکثریللت قاطع قضات این قوه را تشللکیل 

می دهند در بین افکار عمومی سربلند باشند
وی افللزود: اگللر حفاظت اطاعات قللوه قضاییه 
مجموعلله ای کارآمد، قوی و روزآمدی باشللد طبیعتا 
بخش مهمی از مسللائل درون قللوه قضاییه به همراه 
برخی اشللکاالتی که در این قللوه وجود دارد برطرف 
می شود؛ همچنین برخی مفاسدی که در درون خود 
قللوه قضاییه وجللود دارد برچیده می شللود و اعتماد 

مردم به این قوه نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
دهقللان افللزود: هر چنللد در دوره آقللای آملی 
الریجانی به ویژه در تهران با قضات فاسللد و متخلف 
برخللوردو اینگونه قضات اخراج شللدند اما این کافی 
نبللودو باید کاری کرد که اعتمللاد عمومی به صورت 
حداکثری به قوه قضاییه فراهم شللود ومردم مطمئن 
شوند مسئوالن قوه بدون تعلل با معدود قضات متخلف 
و فاسللد و همچنین رؤسللای دفاتر قضات )درصورت 

فساد( بی رحمانه برخورد جدی خواهدکرد.

 باید یک اعتماد عمومی
برای قوه قضاییه ایجاد شود

عضو کمیسللیون حقوقی و قضایی مجلس اطاله 
دادرسللی، تعیین تکلیف شللوراهای حللل اختاف، 
نظارت ضمنی بر محاکم و تقویت دیوان عالی کشور 
برای نظارت علمی و عملی در محاکم دادگستری را 
مجموعلله ای از مواردی عنوان کرد که باید به آنها به 

طور تفصیل پرداخته شود.

رویکرد کاماًل پخته و معتدل آیت اهلل رئیسی 
در همه عرصه ها 

دهقللان همچنیللن درخصوص علت اسللتقبال 
جریان هللای مختلللف سیاسللی از انتصللاب آیت اهلل 
رئیسی، عنوان کرد: به نظر من قوه قضاییه باید مردم 
را با خود همراه کند، جریان های سیاسللی در مرحله 
بعدی آن قرار دارند. وی در همین رابطه اضافه کرد: 
اهمیت ندارد که جریان های سیاسی چه نظری دهند 
مهم این است که مردم احساس کنند قوه قضاییه با 
فساد مبارزه می کند و افراد شایسته در این قوه بیش 
از گذشللته حاکمیت می یابند. در این صورت جایگاه 
قوه قضاییه باال رفته و رضایت مردم را نیز نسللبت به 

مسئوالن نظام افزایش می دهد.

 رئیسی اشراف کامل
به موارد مربوط به قوه قضاییه دارد

عضللو کمیسللیون حقوقللی و قضایللی مجلس 
همچنین عنوان کرد: از آنجایی که آقای رئیسللی از 
ابتللدای انقاب تقریبا در قوه قضاییه بوده و اشللراف 
کامل به قوه قضاییه دارد لذا در داخل قوه اسللتقبال 
از ایشللان خوب اسللت،  ضمللن اینکه آقای رئیسللی 
رویکردکامًا پخته و معتدلی در همه عرصه ها داشته 
اسللت و افرادی که ایشان را می شناسند می دانند که 
بهترین انتخاب برای قوه قضاییه انجام شللده اسللت؛  

بنابراین استقبال از ایشان طبیعی است.
دهقللان یکللی از ویژگی های آیت اهلل رئیسللی را 
خروج چند ساله ایشان از قوه ونگاه به ضعف های آن 
را از بیرون دانست و یادآور شد: اگر ایشان این تجربه 
بیرونللی را پیللدا نمی کرد و از درون قللوه قضاییه به 
این جایگاه می رسید به اندازه امروز امید آفرین نبود 
اما از آنجایی که چند سللالی بیرون از دسللتگاه بوده 
است و ضعف های قوه قضاییه را از بیرون رصد کرده 
اسللت و مدتی هم در فضای معنللوی بارگاه حضرت 
علی ابن موسی الرضا)ع( حضور داشته است لذا سرمایه 

خوبی را با خود به دستگاه قضایی برگردانده است.

حضور رئیسی در میدان اجتماعی و سیاسی
وی به دیگر سللوابق کاری آیت اهلل رئیسللی نیز 
اشللاره کرد و گفت: در کنار کلیه فعالیت ها،  حضوری 
که آقای رئیسی در میدان اجتماعی و سیاسی داشت 
جایگاه ویژه ای برای ایشللان فراهم سللاخت. به نظر 
من این  موارد سللرمایه منحصر به فردی برای ایشان 
جهت اصاح گری انقابی در کشللور ساخته است تا 
ایشللان بتواند برای تحقق عدالت و مبارزه با فسللاد 
وتحقللق عدالت ومتمایز کردن مدیللران پاک )از هر 
جریان سیاسللی( از مدیران ناپاک و ناسالم گام های 

بلندی بردارد.

آگهى مفقودى
برگ ســبز خودروي سوارى سمند سورن رنگ سفيد به شــماره پالك ايران 32-594ج12 و بشماره 
شاسى NAACC1CF6AF428090 و شماره موتور 12488344884 بنام مجيد فارابى مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد.(سبزوار)

مدرك فارغ التحصيلى رضا ســاجدى ف غالم ش ش 368 صادره تنكابن در مقطع كارشناســى رشــته 
روابط بين الملل صادره از واحد دانشــگاهى شــهرضا با شــماره 77197086402-1381/5/12 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا 

به  نشانى خيابان پاسداران-دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا ارسال نمايد./نوبت اول- سارى

برگ سبز سوارى پيكان مدل 1380 رنگ سفيد ش موتور 91127909397 شاسى 0080422286 
پالك ايران11-371ط35 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

كارت هوشــمند خودرو كاميون بونكر سيســتم دانگ فنگ مدل2005 رنگ ســفيد روغنى ش موتور 
69109350 پالك72-633ع19شاسى LGAGMMDN155009930 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى 

باشد. سارى

شناســنامه و كارت خودرو ســوارى سيســتم دنا تيپDENA+EF7-MT  مدل 1397 برنگ سفيد 
بشماره موتور 147H0438300 و شماره شاسى NAAW21HU0JE125600 و شماره پالك ايران 84-

283 ط 54 به نام سيد اميررضا مرتضوى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

كارت ماشين ، برگ سبز و سند كمپانى خودرو سوارى پژو 405 جى ال ايكس 1800 آى رنگ مشكى 
متاليك مدل 1382 به شــماره شهربانى 86-159ب67 و شماره موتور 22568228515 و شماره شاسى 

82027255 به مالكيت آقاى محمدرضا صفا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

شناسنامه مالكيت (برگ ســبز) خودرو سوارى پرايد مدل 89 به شماره پالك ايران65- 896ج57 و 
شماره موتور 3358975 و شماره شاسى s1412289134649 بنام صادق رنجبر مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. سراوان

برگ ســبز خودرو وانت زامياد مدل 1390 به شماره شاســى NAZPL140TBO296495 و شماره 
موتور 583589 به شــماره پالك 445/68 ن 28 به مالكيت سعيد كريمى مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

كارت هوشــمند و بــرگ سبز(شناســنامه) خــودرو ايويكو 330مدل 73به شــماره انتظامــى 761 ع 
61ايران83 به شماره موتور 286271 و شماره شاسى 132098 به نام مرتضى عسكرى مفقود گرديده واز 

درجه اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

سند و برگ سبز (شناسنامه)خودروسوارى زانتيا سيتروئن SXمدل83 رنگ نقره اى متاليك به شماره 
انتظامى 298 ط 11   ايران 24 و به شماره موتور00328604 و شماره شاسى S1512283112857  بنام 

مصطفى شنبدى نيا مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 13976032400900-1397/10/22هيــات موضــوع قانــون تعييــن تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى بوشهر تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضى آقاى احمد سلطانى فرزند مندنى بشماره شناسنامه 1 صادره از دشتستان به شماره ملى 
3521101584 در ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 100/80 مترمربع پالك 32 فرعى از 3976 اصلى 
مفروز و مجزى شــده از پالك 3976 اصلى واقع در بخش دو بوشــهر خريدارى از سيد ابراهيم شمس امام 
زاده مالك رسمى 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 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، دادخواســت خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/1935- تاريخ انتشار 

نوبت اول: 1397/12/8- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/23 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

آگهى دعوت از سهامداران جهت تشكيل مجمع عمومى فوق العاده شركت ابنيه و راه ثامن به شماره ثبت 
20267( سهامى خاص)و شناسه ملى 10380357781

بدينوســيله از كليــه ســهامداران شــركت ابنيــه و راه ثامن به شــماره ثبت 20267 شناســه ملى 
10380357781 جهت شركت در مجمع عمومى فوق العاده مورخه 1398/01/06 ساعت 8 صبح و مجمع 
عمومى عادى-عادى بطور فوق العاده مورخه 1398/01/06 ساعت 10 صبح به نشانى مشهد- خيابان بهار- 

پمپ بنزين بهار- ساختمان ادارى- طبقه اول- پالك 89 برگزار مى گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده

تغيير محل شركت  -1
دستور جلسه مجمع عمومى عادى- عادى به طور فوق العاده

1- انتخاب مديران
2- انتخاب بازرسين

3- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
رئيس هيئت مديره

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى شهرســتان 
الهيجان 

نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و مدارك  عادى و 
اسناد مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 
90/9/20 مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا 
مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  كوى غريب 
آباد الهيجان خيابان جمهورى بخش 13 گيالن بشماره فرعى زير : -پالك فرعى 1127/79 مفروز از 1127 
باقيمانده – شــمس الملوك قطب تحريرى فرزند كربالئى اســداهللا ش ش 496 و كدملى 2721408437 
صادره از الهيجان – ششدانگ يكقطعه زمين مشتمل بر بناى احداثى بمساحت 217/95 مترمربع از مورد 
مالكيت علينقى كيارنگ به استناد راى 139760318005003036 مورخه 1397/11/13 هيات. لذا هر 
كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى 
داشــته باشــد ميتوانند از تاريخ اولين انتشــار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد  
الهيجــان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهــى انرا به اداره 
متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نســبت به صدور 
سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. 
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آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى شهرســتان 
الهيجان 

نظــر بــه اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و مدارك  عادى 
و اســناد مشاعى درخواســت صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور 
مصوب 90/9/20 مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده 
اســت لذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * 
ميدان وحدت پشت بانك تجارت كوچه حجت انصارى جنب بقعه متبركه چهارپادشاه الهيجان بخش 13 گيالن 
به شماره فرعى زير : - پالك فرعى 2050/1 مفروز از 2050- على رضا يوسفى نژاد اطهر فرزند حسن ش 
ش 981 و كدملى 2678337537 صادره از صومعه ســرا ششــدانگ يكقطعه زمين مشــتمل بر يكبابخانه 
بمســاحت 82/40 مترمربع از مورد مالكيت مشاعى متقاضى به اســتناد راى 139760318005003998 
مورخه 1397/11/18 هيات . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و 
حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم 
و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات 
نســبت به صدور ســند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور ســند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع 

ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/9  تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/23  
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آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 9700868
بدينوســيله اعالم مى گــردد پالك ثبتى بشــماره 81 فرعى از 1333 اصلى بخش يك ســنندج متعلق 
بــه وراث مرحــوم صديق احمــدى آقايان محمد طالــب احمدى به شــماره ملــى : 3730628070 ، مصطفى 
احمدى : 3732704051 ، حســن احمدى به شــماره ملى : 3730632361 ، حسين احمدى به شماره ملى: 
3732699171 و خانمها ليال احمدى به شــماره ملى : 3730634860  ، ســعدا احمدى : 3730630687 ، 
فهيمه احمدى بشماره ملى : 3732701069 سعادت احمدى بشماره ملى : 3730628062 و فريده احمدى 
بشماره ملى: 3730632353 فرزندان محمدتوفيق ، در قبال طلب خانم رابعه گويلى كيالنه بازداشت گرديده 
است . لذا طبق ماده 87 آيين نامه اجرا مراتب به شما اخطار مى شود ضمنا هرگونه نقل انتقالى از طرف شما 
نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود در ضمن اين اگهى در يك نوبت در روزنامه 

كثيراالنتشار منتشر گرديده است .
م/الف: 9103

اداره كل ثبت اسناد و امالك كردستان

آگهى حصر وراثت
آقاى مصطفى عزيزى روشــن ف هوشــنگ به شرح درخواستى كه به شــماره 971302 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان فرزانه مهدى پور ميرى 
ف فرهــاد ش ش 4989839668 صــادره بابلســر در تاريخ 1397/12/1 در شهرســتان بابلســر  بدرود 
زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-مصطفى عزيزى روشــن ف هوشــنگ ش ملى 
2064957847 ت ت 1365/1/19 همسر متوفى2-يونا عزيزى روشن ف مصطفى ش ملى 4980667260 
ت ت 1394/6/6 فرزنــد متوفى3-فرهــاد مهدى پور ميــرى ف مرادعلى ش ملــى 4989395921 ت ت 
1341/2/4 پدر متوفى 4-شمسه خرميان ف محمدعلى ش ملى 498943015 ت ت 1345/11/22 مادر 
متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بابلسر-على اكبر رضانژاد قادى

آگهى ابالغ وقت دادرسى به مجهول المكان مصطفى اسكندرى
كالســه پرونده: 3/1327/97 وقت رســيدگى:98/2/8 ساعت 9:30 صبح خواهان: على اكبر محدث 
ديلمى خوانده: مصطفى اسكندرى خواسته: مطالبه خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه 
جهت رسيدگى به حوزه سوم شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در 
وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند.چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه سوم شور اى حل اختالف رامسر

آگهى ابالغ وقت دادرسى به مجهول المكان غالمرضا افشاريان
كالســه پرونده: 3/1330/97 وقت رســيدگى:98/2/8 ســاعت 10 صبح خواهان: على اكبر محدث 
ديلمى خوانده: غالمرضا افشاريان خواسته: مطالبه خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه 
جهت رسيدگى به حوزه سوم شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در 
وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند.چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه سوم شور اى حل اختالف رامسر

آگهى ابالغ اجرائيه مهريه پرونده 9701005- اجراى ثبت سبزوار
بدينوسيله به آقاى مهدى آذرى نام پدر حسين، تاريخ تولد65/1/1شماره ملى 0795304625 شماره 
شناسنامه 29 به نشانى نيشابور ميان جلگه عشق آباد-روستاى چاه ساالر ابالغ مى شود كه خانم زينب ساالرى 
جهت وصول تعداد يكصد عدد ســكه طال كامل بهارآزادى بابت قســمتى از مهريه به استناد مهريه مندرج در 
سند ازدواج شماره 12829 مورخ 90/10/5 دفترخانه ازدواج شماره1 و طالق شماره1شهر سبزوار استان 
خراســان رضوى عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9701005 در اين اداره تشكيل 
شــده و طبق گزارش مورخ 97/12/9 اداره پســت شهرستان ســبزوار محل اقامت شما به شرح متن سند 
شــناخته نشــده و ابالغ واقعى در آدرس اظهارى ميسر نگرديدلذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18آئين 
نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثير االنتشار محلى آگهى ميشود و چنانچه ظرف 
مدت10روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد 

عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.(م الف 97/100/1943)
تاريخ انتشار: پنج شنبه 1397/12/23

على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى مرحله اول-كانون بازنشستگان آموزش و پرورش آمل
شــماره : 1040 رأس ســاعت 4/5 بعدازظهر روز دوشــنبه مورخ 98/2/2 با در دســت داشتن كارت 
عضويت كانون در سالن شهيد رجائى آموزش و پرورش سابق آمل روبروى تكيه اسك حضور به هم رسانند.
دســتور كار جلسه:1-انتخاب هيئت رئيسه ســنى مجمع و هيئت نظارت2-گزارش رئيس هيئت مديره3-
گزارش عملكرد امور مالى كانون توسط بازرس و خزانه دارى4-انتخاب 5 نفر هيئت مديره اصلى 2 نفر على 
البدل و يك بازرس اصلى و يك نفر على البدل5-افزايش حق عضويت كانون به مبلغ يك هزارتومان6-هر 
عضو يا زوجين فرهنگى مى توانند وكالت 1 نفر را با در دست داشتن عضويت كارت كانون شركت كند.تذكر 
مهم:همكارانى كه تمايل به عضويت در هيئت مديره و بازرسى كانون بازنشستگان فرهنگى را دارند تا 48 
ساعت قبل از انتخابات فرصت دارند جهت نام نويسى و تكميل فرم مربوطه به كانون بازنشستگان فرهنگى 

آمل مراجعه نمايندم/الف
هيئت مديره كانون بازنشستگان فرهنگى آمل

آگهى مفقودى
برگ ســبز خودروي سوارى سمند سورن رنگ سفيد به شــماره پالك ايران 32-594ج12 و بشماره 
شاسى NAACC1CF6AF428090 و شماره موتور 12488344884 بنام مجيد فارابى مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد.(سبزوار)

مدرك فارغ التحصيلى رضا ســاجدى ف غالم ش ش 368 صادره تنكابن در مقطع كارشناســى رشــته 
روابط بين الملل صادره از واحد دانشــگاهى شــهرضا با شــماره 77197086402-1381/5/12 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا 

به  نشانى خيابان پاسداران-دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا ارسال نمايد./نوبت اول- سارى

برگ سبز سوارى پيكان مدل 1380 رنگ سفيد ش موتور 91127909397 شاسى 0080422286 
پالك ايران11-371ط35 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

كارت هوشــمند خودرو كاميون بونكر سيســتم دانگ فنگ مدل2005 رنگ ســفيد روغنى ش موتور 
69109350 پالك72-633ع19شاسى LGAGMMDN155009930 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى 

باشد. سارى

شناســنامه و كارت خودرو ســوارى سيســتم دنا تيپDENA+EF7-MT  مدل 1397 برنگ سفيد 
بشماره موتور 147H0438300 و شماره شاسى NAAW21HU0JE125600 و شماره پالك ايران 84-

283 ط 54 به نام سيد اميررضا مرتضوى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

كارت ماشين ، برگ سبز و سند كمپانى خودرو سوارى پژو 405 جى ال ايكس 1800 آى رنگ مشكى 
متاليك مدل 1382 به شــماره شهربانى 86-159ب67 و شماره موتور 22568228515 و شماره شاسى 

82027255 به مالكيت آقاى محمدرضا صفا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

شناسنامه مالكيت (برگ ســبز) خودرو سوارى پرايد مدل 89 به شماره پالك ايران65- 896ج57 و 
شماره موتور 3358975 و شماره شاسى s1412289134649 بنام صادق رنجبر مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. سراوان

برگ ســبز خودرو وانت زامياد مدل 1390 به شماره شاســى NAZPL140TBO296495 و شماره 
موتور 583589 به شــماره پالك 445/68 ن 28 به مالكيت سعيد كريمى مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

كارت هوشــمند و بــرگ سبز(شناســنامه) خــودرو ايويكو 330مدل 73به شــماره انتظامــى 761 ع 
61ايران83 به شماره موتور 286271 و شماره شاسى 132098 به نام مرتضى عسكرى مفقود گرديده واز 

درجه اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

سند و برگ سبز (شناسنامه)خودروسوارى زانتيا سيتروئن SXمدل83 رنگ نقره اى متاليك به شماره 
انتظامى 298 ط 11   ايران 24 و به شماره موتور00328604 و شماره شاسى S1512283112857  بنام 

مصطفى شنبدى نيا مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 13976032400900-1397/10/22هيــات موضــوع قانــون تعييــن تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى بوشهر تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضى آقاى احمد سلطانى فرزند مندنى بشماره شناسنامه 1 صادره از دشتستان به شماره ملى 
3521101584 در ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 100/80 مترمربع پالك 32 فرعى از 3976 اصلى 
مفروز و مجزى شــده از پالك 3976 اصلى واقع در بخش دو بوشــهر خريدارى از سيد ابراهيم شمس امام 
زاده مالك رسمى 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 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، دادخواســت خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/1935- تاريخ انتشار 

نوبت اول: 1397/12/8- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/23 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

آگهى دعوت از سهامداران جهت تشكيل مجمع عمومى فوق العاده شركت ابنيه و راه ثامن به شماره ثبت 
20267( سهامى خاص)و شناسه ملى 10380357781

بدينوســيله از كليــه ســهامداران شــركت ابنيــه و راه ثامن به شــماره ثبت 20267 شناســه ملى 
10380357781 جهت شركت در مجمع عمومى فوق العاده مورخه 1398/01/06 ساعت 8 صبح و مجمع 
عمومى عادى-عادى بطور فوق العاده مورخه 1398/01/06 ساعت 10 صبح به نشانى مشهد- خيابان بهار- 

پمپ بنزين بهار- ساختمان ادارى- طبقه اول- پالك 89 برگزار مى گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده

تغيير محل شركت  -1
دستور جلسه مجمع عمومى عادى- عادى به طور فوق العاده

1- انتخاب مديران
2- انتخاب بازرسين

3- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
رئيس هيئت مديره

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى شهرســتان 
الهيجان 

نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و مدارك  عادى و 
اسناد مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 
90/9/20 مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا 
مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  كوى غريب 
آباد الهيجان خيابان جمهورى بخش 13 گيالن بشماره فرعى زير : -پالك فرعى 1127/79 مفروز از 1127 
باقيمانده – شــمس الملوك قطب تحريرى فرزند كربالئى اســداهللا ش ش 496 و كدملى 2721408437 
صادره از الهيجان – ششدانگ يكقطعه زمين مشتمل بر بناى احداثى بمساحت 217/95 مترمربع از مورد 
مالكيت علينقى كيارنگ به استناد راى 139760318005003036 مورخه 1397/11/13 هيات. لذا هر 
كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى 
داشــته باشــد ميتوانند از تاريخ اولين انتشــار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد  
الهيجــان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهــى انرا به اداره 
متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نســبت به صدور 
سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/9  تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/23  
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آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى شهرســتان 
الهيجان 

نظــر بــه اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و مدارك  عادى 
و اســناد مشاعى درخواســت صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور 
مصوب 90/9/20 مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده 
اســت لذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * 
ميدان وحدت پشت بانك تجارت كوچه حجت انصارى جنب بقعه متبركه چهارپادشاه الهيجان بخش 13 گيالن 
به شماره فرعى زير : - پالك فرعى 2050/1 مفروز از 2050- على رضا يوسفى نژاد اطهر فرزند حسن ش 
ش 981 و كدملى 2678337537 صادره از صومعه ســرا ششــدانگ يكقطعه زمين مشــتمل بر يكبابخانه 
بمســاحت 82/40 مترمربع از مورد مالكيت مشاعى متقاضى به اســتناد راى 139760318005003998 
مورخه 1397/11/18 هيات . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و 
حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم 
و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات 
نســبت به صدور ســند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور ســند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع 

ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/9  تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/23  
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آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 9700868
بدينوســيله اعالم مى گــردد پالك ثبتى بشــماره 81 فرعى از 1333 اصلى بخش يك ســنندج متعلق 
بــه وراث مرحــوم صديق احمــدى آقايان محمد طالــب احمدى به شــماره ملــى : 3730628070 ، مصطفى 
احمدى : 3732704051 ، حســن احمدى به شــماره ملى : 3730632361 ، حسين احمدى به شماره ملى: 
3732699171 و خانمها ليال احمدى به شــماره ملى : 3730634860  ، ســعدا احمدى : 3730630687 ، 
فهيمه احمدى بشماره ملى : 3732701069 سعادت احمدى بشماره ملى : 3730628062 و فريده احمدى 
بشماره ملى: 3730632353 فرزندان محمدتوفيق ، در قبال طلب خانم رابعه گويلى كيالنه بازداشت گرديده 
است . لذا طبق ماده 87 آيين نامه اجرا مراتب به شما اخطار مى شود ضمنا هرگونه نقل انتقالى از طرف شما 
نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود در ضمن اين اگهى در يك نوبت در روزنامه 

كثيراالنتشار منتشر گرديده است .
م/الف: 9103

اداره كل ثبت اسناد و امالك كردستان

آگهى حصر وراثت
آقاى مصطفى عزيزى روشــن ف هوشــنگ به شرح درخواستى كه به شــماره 971302 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان فرزانه مهدى پور ميرى 
ف فرهــاد ش ش 4989839668 صــادره بابلســر در تاريخ 1397/12/1 در شهرســتان بابلســر  بدرود 
زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-مصطفى عزيزى روشــن ف هوشــنگ ش ملى 
2064957847 ت ت 1365/1/19 همسر متوفى2-يونا عزيزى روشن ف مصطفى ش ملى 4980667260 
ت ت 1394/6/6 فرزنــد متوفى3-فرهــاد مهدى پور ميــرى ف مرادعلى ش ملــى 4989395921 ت ت 
1341/2/4 پدر متوفى 4-شمسه خرميان ف محمدعلى ش ملى 498943015 ت ت 1345/11/22 مادر 
متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بابلسر-على اكبر رضانژاد قادى

آگهى ابالغ وقت دادرسى به مجهول المكان مصطفى اسكندرى
كالســه پرونده: 3/1327/97 وقت رســيدگى:98/2/8 ساعت 9:30 صبح خواهان: على اكبر محدث 
ديلمى خوانده: مصطفى اسكندرى خواسته: مطالبه خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه 
جهت رسيدگى به حوزه سوم شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در 
وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند.چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه سوم شور اى حل اختالف رامسر

آگهى ابالغ وقت دادرسى به مجهول المكان غالمرضا افشاريان
كالســه پرونده: 3/1330/97 وقت رســيدگى:98/2/8 ســاعت 10 صبح خواهان: على اكبر محدث 
ديلمى خوانده: غالمرضا افشاريان خواسته: مطالبه خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه 
جهت رسيدگى به حوزه سوم شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در 
وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند.چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه سوم شور اى حل اختالف رامسر

آگهى ابالغ اجرائيه مهريه پرونده 9701005- اجراى ثبت سبزوار
بدينوسيله به آقاى مهدى آذرى نام پدر حسين، تاريخ تولد65/1/1شماره ملى 0795304625 شماره 
شناسنامه 29 به نشانى نيشابور ميان جلگه عشق آباد-روستاى چاه ساالر ابالغ مى شود كه خانم زينب ساالرى 
جهت وصول تعداد يكصد عدد ســكه طال كامل بهارآزادى بابت قســمتى از مهريه به استناد مهريه مندرج در 
سند ازدواج شماره 12829 مورخ 90/10/5 دفترخانه ازدواج شماره1 و طالق شماره1شهر سبزوار استان 
خراســان رضوى عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9701005 در اين اداره تشكيل 
شــده و طبق گزارش مورخ 97/12/9 اداره پســت شهرستان ســبزوار محل اقامت شما به شرح متن سند 
شــناخته نشــده و ابالغ واقعى در آدرس اظهارى ميسر نگرديدلذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18آئين 
نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثير االنتشار محلى آگهى ميشود و چنانچه ظرف 
مدت10روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد 

عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.(م الف 97/100/1943)
تاريخ انتشار: پنج شنبه 1397/12/23

على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى مرحله اول-كانون بازنشستگان آموزش و پرورش آمل
شــماره : 1040 رأس ســاعت 4/5 بعدازظهر روز دوشــنبه مورخ 98/2/2 با در دســت داشتن كارت 
عضويت كانون در سالن شهيد رجائى آموزش و پرورش سابق آمل روبروى تكيه اسك حضور به هم رسانند.
دســتور كار جلسه:1-انتخاب هيئت رئيسه ســنى مجمع و هيئت نظارت2-گزارش رئيس هيئت مديره3-
گزارش عملكرد امور مالى كانون توسط بازرس و خزانه دارى4-انتخاب 5 نفر هيئت مديره اصلى 2 نفر على 
البدل و يك بازرس اصلى و يك نفر على البدل5-افزايش حق عضويت كانون به مبلغ يك هزارتومان6-هر 
عضو يا زوجين فرهنگى مى توانند وكالت 1 نفر را با در دست داشتن عضويت كارت كانون شركت كند.تذكر 
مهم:همكارانى كه تمايل به عضويت در هيئت مديره و بازرسى كانون بازنشستگان فرهنگى را دارند تا 48 
ساعت قبل از انتخابات فرصت دارند جهت نام نويسى و تكميل فرم مربوطه به كانون بازنشستگان فرهنگى 

آمل مراجعه نمايندم/الف
هيئت مديره كانون بازنشستگان فرهنگى آمل

آگهى مفقودى
برگ ســبز خودروي سوارى سمند سورن رنگ سفيد به شــماره پالك ايران 32-594ج12 و بشماره 
شاسى NAACC1CF6AF428090 و شماره موتور 12488344884 بنام مجيد فارابى مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد.(سبزوار)

مدرك فارغ التحصيلى رضا ســاجدى ف غالم ش ش 368 صادره تنكابن در مقطع كارشناســى رشــته 
روابط بين الملل صادره از واحد دانشــگاهى شــهرضا با شــماره 77197086402-1381/5/12 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا 

به  نشانى خيابان پاسداران-دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا ارسال نمايد./نوبت اول- سارى

برگ سبز سوارى پيكان مدل 1380 رنگ سفيد ش موتور 91127909397 شاسى 0080422286 
پالك ايران11-371ط35 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

كارت هوشــمند خودرو كاميون بونكر سيســتم دانگ فنگ مدل2005 رنگ ســفيد روغنى ش موتور 
69109350 پالك72-633ع19شاسى LGAGMMDN155009930 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى 

باشد. سارى

شناســنامه و كارت خودرو ســوارى سيســتم دنا تيپDENA+EF7-MT  مدل 1397 برنگ سفيد 
بشماره موتور 147H0438300 و شماره شاسى NAAW21HU0JE125600 و شماره پالك ايران 84-

283 ط 54 به نام سيد اميررضا مرتضوى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

كارت ماشين ، برگ سبز و سند كمپانى خودرو سوارى پژو 405 جى ال ايكس 1800 آى رنگ مشكى 
متاليك مدل 1382 به شــماره شهربانى 86-159ب67 و شماره موتور 22568228515 و شماره شاسى 

82027255 به مالكيت آقاى محمدرضا صفا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

شناسنامه مالكيت (برگ ســبز) خودرو سوارى پرايد مدل 89 به شماره پالك ايران65- 896ج57 و 
شماره موتور 3358975 و شماره شاسى s1412289134649 بنام صادق رنجبر مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. سراوان

برگ ســبز خودرو وانت زامياد مدل 1390 به شماره شاســى NAZPL140TBO296495 و شماره 
موتور 583589 به شــماره پالك 445/68 ن 28 به مالكيت سعيد كريمى مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

كارت هوشــمند و بــرگ سبز(شناســنامه) خــودرو ايويكو 330مدل 73به شــماره انتظامــى 761 ع 
61ايران83 به شماره موتور 286271 و شماره شاسى 132098 به نام مرتضى عسكرى مفقود گرديده واز 

درجه اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

سند و برگ سبز (شناسنامه)خودروسوارى زانتيا سيتروئن SXمدل83 رنگ نقره اى متاليك به شماره 
انتظامى 298 ط 11   ايران 24 و به شماره موتور00328604 و شماره شاسى S1512283112857  بنام 

مصطفى شنبدى نيا مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 13976032400900-1397/10/22هيــات موضــوع قانــون تعييــن تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى بوشهر تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضى آقاى احمد سلطانى فرزند مندنى بشماره شناسنامه 1 صادره از دشتستان به شماره ملى 
3521101584 در ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 100/80 مترمربع پالك 32 فرعى از 3976 اصلى 
مفروز و مجزى شــده از پالك 3976 اصلى واقع در بخش دو بوشــهر خريدارى از سيد ابراهيم شمس امام 
زاده مالك رسمى 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 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، دادخواســت خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/1935- تاريخ انتشار 

نوبت اول: 1397/12/8- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/23 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

آگهى دعوت از سهامداران جهت تشكيل مجمع عمومى فوق العاده شركت ابنيه و راه ثامن به شماره ثبت 
20267( سهامى خاص)و شناسه ملى 10380357781

بدينوســيله از كليــه ســهامداران شــركت ابنيــه و راه ثامن به شــماره ثبت 20267 شناســه ملى 
10380357781 جهت شركت در مجمع عمومى فوق العاده مورخه 1398/01/06 ساعت 8 صبح و مجمع 
عمومى عادى-عادى بطور فوق العاده مورخه 1398/01/06 ساعت 10 صبح به نشانى مشهد- خيابان بهار- 

پمپ بنزين بهار- ساختمان ادارى- طبقه اول- پالك 89 برگزار مى گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده

تغيير محل شركت  -1
دستور جلسه مجمع عمومى عادى- عادى به طور فوق العاده

1- انتخاب مديران
2- انتخاب بازرسين

3- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
رئيس هيئت مديره

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى شهرســتان 
الهيجان 

نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و مدارك  عادى و 
اسناد مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 
90/9/20 مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا 
مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  كوى غريب 
آباد الهيجان خيابان جمهورى بخش 13 گيالن بشماره فرعى زير : -پالك فرعى 1127/79 مفروز از 1127 
باقيمانده – شــمس الملوك قطب تحريرى فرزند كربالئى اســداهللا ش ش 496 و كدملى 2721408437 
صادره از الهيجان – ششدانگ يكقطعه زمين مشتمل بر بناى احداثى بمساحت 217/95 مترمربع از مورد 
مالكيت علينقى كيارنگ به استناد راى 139760318005003036 مورخه 1397/11/13 هيات. لذا هر 
كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى 
داشــته باشــد ميتوانند از تاريخ اولين انتشــار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد  
الهيجــان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهــى انرا به اداره 
متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نســبت به صدور 
سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. 
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آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى شهرســتان 
الهيجان 

نظــر بــه اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و مدارك  عادى 
و اســناد مشاعى درخواســت صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور 
مصوب 90/9/20 مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده 
اســت لذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * 
ميدان وحدت پشت بانك تجارت كوچه حجت انصارى جنب بقعه متبركه چهارپادشاه الهيجان بخش 13 گيالن 
به شماره فرعى زير : - پالك فرعى 2050/1 مفروز از 2050- على رضا يوسفى نژاد اطهر فرزند حسن ش 
ش 981 و كدملى 2678337537 صادره از صومعه ســرا ششــدانگ يكقطعه زمين مشــتمل بر يكبابخانه 
بمســاحت 82/40 مترمربع از مورد مالكيت مشاعى متقاضى به اســتناد راى 139760318005003998 
مورخه 1397/11/18 هيات . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و 
حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم 
و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات 
نســبت به صدور ســند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور ســند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع 

ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/9  تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/23  
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آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 9700868
بدينوســيله اعالم مى گــردد پالك ثبتى بشــماره 81 فرعى از 1333 اصلى بخش يك ســنندج متعلق 
بــه وراث مرحــوم صديق احمــدى آقايان محمد طالــب احمدى به شــماره ملــى : 3730628070 ، مصطفى 
احمدى : 3732704051 ، حســن احمدى به شــماره ملى : 3730632361 ، حسين احمدى به شماره ملى: 
3732699171 و خانمها ليال احمدى به شــماره ملى : 3730634860  ، ســعدا احمدى : 3730630687 ، 
فهيمه احمدى بشماره ملى : 3732701069 سعادت احمدى بشماره ملى : 3730628062 و فريده احمدى 
بشماره ملى: 3730632353 فرزندان محمدتوفيق ، در قبال طلب خانم رابعه گويلى كيالنه بازداشت گرديده 
است . لذا طبق ماده 87 آيين نامه اجرا مراتب به شما اخطار مى شود ضمنا هرگونه نقل انتقالى از طرف شما 
نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود در ضمن اين اگهى در يك نوبت در روزنامه 

كثيراالنتشار منتشر گرديده است .
م/الف: 9103

اداره كل ثبت اسناد و امالك كردستان

آگهى حصر وراثت
آقاى مصطفى عزيزى روشــن ف هوشــنگ به شرح درخواستى كه به شــماره 971302 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان فرزانه مهدى پور ميرى 
ف فرهــاد ش ش 4989839668 صــادره بابلســر در تاريخ 1397/12/1 در شهرســتان بابلســر  بدرود 
زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-مصطفى عزيزى روشــن ف هوشــنگ ش ملى 
2064957847 ت ت 1365/1/19 همسر متوفى2-يونا عزيزى روشن ف مصطفى ش ملى 4980667260 
ت ت 1394/6/6 فرزنــد متوفى3-فرهــاد مهدى پور ميــرى ف مرادعلى ش ملــى 4989395921 ت ت 
1341/2/4 پدر متوفى 4-شمسه خرميان ف محمدعلى ش ملى 498943015 ت ت 1345/11/22 مادر 
متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بابلسر-على اكبر رضانژاد قادى

آگهى ابالغ وقت دادرسى به مجهول المكان مصطفى اسكندرى
كالســه پرونده: 3/1327/97 وقت رســيدگى:98/2/8 ساعت 9:30 صبح خواهان: على اكبر محدث 
ديلمى خوانده: مصطفى اسكندرى خواسته: مطالبه خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه 
جهت رسيدگى به حوزه سوم شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در 
وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند.چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه سوم شور اى حل اختالف رامسر

آگهى ابالغ وقت دادرسى به مجهول المكان غالمرضا افشاريان
كالســه پرونده: 3/1330/97 وقت رســيدگى:98/2/8 ســاعت 10 صبح خواهان: على اكبر محدث 
ديلمى خوانده: غالمرضا افشاريان خواسته: مطالبه خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه 
جهت رسيدگى به حوزه سوم شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در 
وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند.چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه سوم شور اى حل اختالف رامسر

آگهى ابالغ اجرائيه مهريه پرونده 9701005- اجراى ثبت سبزوار
بدينوسيله به آقاى مهدى آذرى نام پدر حسين، تاريخ تولد65/1/1شماره ملى 0795304625 شماره 
شناسنامه 29 به نشانى نيشابور ميان جلگه عشق آباد-روستاى چاه ساالر ابالغ مى شود كه خانم زينب ساالرى 
جهت وصول تعداد يكصد عدد ســكه طال كامل بهارآزادى بابت قســمتى از مهريه به استناد مهريه مندرج در 
سند ازدواج شماره 12829 مورخ 90/10/5 دفترخانه ازدواج شماره1 و طالق شماره1شهر سبزوار استان 
خراســان رضوى عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9701005 در اين اداره تشكيل 
شــده و طبق گزارش مورخ 97/12/9 اداره پســت شهرستان ســبزوار محل اقامت شما به شرح متن سند 
شــناخته نشــده و ابالغ واقعى در آدرس اظهارى ميسر نگرديدلذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18آئين 
نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثير االنتشار محلى آگهى ميشود و چنانچه ظرف 
مدت10روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد 

عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.(م الف 97/100/1943)
تاريخ انتشار: پنج شنبه 1397/12/23

على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى مرحله اول-كانون بازنشستگان آموزش و پرورش آمل
شــماره : 1040 رأس ســاعت 4/5 بعدازظهر روز دوشــنبه مورخ 98/2/2 با در دســت داشتن كارت 
عضويت كانون در سالن شهيد رجائى آموزش و پرورش سابق آمل روبروى تكيه اسك حضور به هم رسانند.
دســتور كار جلسه:1-انتخاب هيئت رئيسه ســنى مجمع و هيئت نظارت2-گزارش رئيس هيئت مديره3-
گزارش عملكرد امور مالى كانون توسط بازرس و خزانه دارى4-انتخاب 5 نفر هيئت مديره اصلى 2 نفر على 
البدل و يك بازرس اصلى و يك نفر على البدل5-افزايش حق عضويت كانون به مبلغ يك هزارتومان6-هر 
عضو يا زوجين فرهنگى مى توانند وكالت 1 نفر را با در دست داشتن عضويت كارت كانون شركت كند.تذكر 
مهم:همكارانى كه تمايل به عضويت در هيئت مديره و بازرسى كانون بازنشستگان فرهنگى را دارند تا 48 
ساعت قبل از انتخابات فرصت دارند جهت نام نويسى و تكميل فرم مربوطه به كانون بازنشستگان فرهنگى 

آمل مراجعه نمايندم/الف
هيئت مديره كانون بازنشستگان فرهنگى آمل

آگهى مفقودى
برگ ســبز خودروي سوارى سمند سورن رنگ سفيد به شــماره پالك ايران 32-594ج12 و بشماره 
شاسى NAACC1CF6AF428090 و شماره موتور 12488344884 بنام مجيد فارابى مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد.(سبزوار)

مدرك فارغ التحصيلى رضا ســاجدى ف غالم ش ش 368 صادره تنكابن در مقطع كارشناســى رشــته 
روابط بين الملل صادره از واحد دانشــگاهى شــهرضا با شــماره 77197086402-1381/5/12 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا 

به  نشانى خيابان پاسداران-دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا ارسال نمايد./نوبت اول- سارى

برگ سبز سوارى پيكان مدل 1380 رنگ سفيد ش موتور 91127909397 شاسى 0080422286 
پالك ايران11-371ط35 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

كارت هوشــمند خودرو كاميون بونكر سيســتم دانگ فنگ مدل2005 رنگ ســفيد روغنى ش موتور 
69109350 پالك72-633ع19شاسى LGAGMMDN155009930 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى 

باشد. سارى

شناســنامه و كارت خودرو ســوارى سيســتم دنا تيپDENA+EF7-MT  مدل 1397 برنگ سفيد 
بشماره موتور 147H0438300 و شماره شاسى NAAW21HU0JE125600 و شماره پالك ايران 84-

283 ط 54 به نام سيد اميررضا مرتضوى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

كارت ماشين ، برگ سبز و سند كمپانى خودرو سوارى پژو 405 جى ال ايكس 1800 آى رنگ مشكى 
متاليك مدل 1382 به شــماره شهربانى 86-159ب67 و شماره موتور 22568228515 و شماره شاسى 

82027255 به مالكيت آقاى محمدرضا صفا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

شناسنامه مالكيت (برگ ســبز) خودرو سوارى پرايد مدل 89 به شماره پالك ايران65- 896ج57 و 
شماره موتور 3358975 و شماره شاسى s1412289134649 بنام صادق رنجبر مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. سراوان

برگ ســبز خودرو وانت زامياد مدل 1390 به شماره شاســى NAZPL140TBO296495 و شماره 
موتور 583589 به شــماره پالك 445/68 ن 28 به مالكيت سعيد كريمى مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

كارت هوشــمند و بــرگ سبز(شناســنامه) خــودرو ايويكو 330مدل 73به شــماره انتظامــى 761 ع 
61ايران83 به شماره موتور 286271 و شماره شاسى 132098 به نام مرتضى عسكرى مفقود گرديده واز 

درجه اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

سند و برگ سبز (شناسنامه)خودروسوارى زانتيا سيتروئن SXمدل83 رنگ نقره اى متاليك به شماره 
انتظامى 298 ط 11   ايران 24 و به شماره موتور00328604 و شماره شاسى S1512283112857  بنام 

مصطفى شنبدى نيا مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 13976032400900-1397/10/22هيــات موضــوع قانــون تعييــن تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى بوشهر تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضى آقاى احمد سلطانى فرزند مندنى بشماره شناسنامه 1 صادره از دشتستان به شماره ملى 
3521101584 در ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 100/80 مترمربع پالك 32 فرعى از 3976 اصلى 
مفروز و مجزى شــده از پالك 3976 اصلى واقع در بخش دو بوشــهر خريدارى از سيد ابراهيم شمس امام 
زاده مالك رسمى 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 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، دادخواســت خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/1935- تاريخ انتشار 

نوبت اول: 1397/12/8- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/23 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

آگهى دعوت از سهامداران جهت تشكيل مجمع عمومى فوق العاده شركت ابنيه و راه ثامن به شماره ثبت 
20267( سهامى خاص)و شناسه ملى 10380357781

بدينوســيله از كليــه ســهامداران شــركت ابنيــه و راه ثامن به شــماره ثبت 20267 شناســه ملى 
10380357781 جهت شركت در مجمع عمومى فوق العاده مورخه 1398/01/06 ساعت 8 صبح و مجمع 
عمومى عادى-عادى بطور فوق العاده مورخه 1398/01/06 ساعت 10 صبح به نشانى مشهد- خيابان بهار- 

پمپ بنزين بهار- ساختمان ادارى- طبقه اول- پالك 89 برگزار مى گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده

تغيير محل شركت  -1
دستور جلسه مجمع عمومى عادى- عادى به طور فوق العاده

1- انتخاب مديران
2- انتخاب بازرسين

3- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
رئيس هيئت مديره

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى شهرســتان 
الهيجان 

نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و مدارك  عادى و 
اسناد مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 
90/9/20 مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا 
مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  كوى غريب 
آباد الهيجان خيابان جمهورى بخش 13 گيالن بشماره فرعى زير : -پالك فرعى 1127/79 مفروز از 1127 
باقيمانده – شــمس الملوك قطب تحريرى فرزند كربالئى اســداهللا ش ش 496 و كدملى 2721408437 
صادره از الهيجان – ششدانگ يكقطعه زمين مشتمل بر بناى احداثى بمساحت 217/95 مترمربع از مورد 
مالكيت علينقى كيارنگ به استناد راى 139760318005003036 مورخه 1397/11/13 هيات. لذا هر 
كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى 
داشــته باشــد ميتوانند از تاريخ اولين انتشــار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد  
الهيجــان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهــى انرا به اداره 
متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نســبت به صدور 
سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/9  تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/23  
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آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى شهرســتان 
الهيجان 

نظــر بــه اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و مدارك  عادى 
و اســناد مشاعى درخواســت صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور 
مصوب 90/9/20 مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده 
اســت لذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * 
ميدان وحدت پشت بانك تجارت كوچه حجت انصارى جنب بقعه متبركه چهارپادشاه الهيجان بخش 13 گيالن 
به شماره فرعى زير : - پالك فرعى 2050/1 مفروز از 2050- على رضا يوسفى نژاد اطهر فرزند حسن ش 
ش 981 و كدملى 2678337537 صادره از صومعه ســرا ششــدانگ يكقطعه زمين مشــتمل بر يكبابخانه 
بمســاحت 82/40 مترمربع از مورد مالكيت مشاعى متقاضى به اســتناد راى 139760318005003998 
مورخه 1397/11/18 هيات . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و 
حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم 
و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات 
نســبت به صدور ســند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور ســند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع 

ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/9  تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/23  
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آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 9700868
بدينوســيله اعالم مى گــردد پالك ثبتى بشــماره 81 فرعى از 1333 اصلى بخش يك ســنندج متعلق 
بــه وراث مرحــوم صديق احمــدى آقايان محمد طالــب احمدى به شــماره ملــى : 3730628070 ، مصطفى 
احمدى : 3732704051 ، حســن احمدى به شــماره ملى : 3730632361 ، حسين احمدى به شماره ملى: 
3732699171 و خانمها ليال احمدى به شــماره ملى : 3730634860  ، ســعدا احمدى : 3730630687 ، 
فهيمه احمدى بشماره ملى : 3732701069 سعادت احمدى بشماره ملى : 3730628062 و فريده احمدى 
بشماره ملى: 3730632353 فرزندان محمدتوفيق ، در قبال طلب خانم رابعه گويلى كيالنه بازداشت گرديده 
است . لذا طبق ماده 87 آيين نامه اجرا مراتب به شما اخطار مى شود ضمنا هرگونه نقل انتقالى از طرف شما 
نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود در ضمن اين اگهى در يك نوبت در روزنامه 

كثيراالنتشار منتشر گرديده است .
م/الف: 9103

اداره كل ثبت اسناد و امالك كردستان

آگهى حصر وراثت
آقاى مصطفى عزيزى روشــن ف هوشــنگ به شرح درخواستى كه به شــماره 971302 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان فرزانه مهدى پور ميرى 
ف فرهــاد ش ش 4989839668 صــادره بابلســر در تاريخ 1397/12/1 در شهرســتان بابلســر  بدرود 
زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-مصطفى عزيزى روشــن ف هوشــنگ ش ملى 
2064957847 ت ت 1365/1/19 همسر متوفى2-يونا عزيزى روشن ف مصطفى ش ملى 4980667260 
ت ت 1394/6/6 فرزنــد متوفى3-فرهــاد مهدى پور ميــرى ف مرادعلى ش ملــى 4989395921 ت ت 
1341/2/4 پدر متوفى 4-شمسه خرميان ف محمدعلى ش ملى 498943015 ت ت 1345/11/22 مادر 
متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بابلسر-على اكبر رضانژاد قادى

آگهى ابالغ وقت دادرسى به مجهول المكان مصطفى اسكندرى
كالســه پرونده: 3/1327/97 وقت رســيدگى:98/2/8 ساعت 9:30 صبح خواهان: على اكبر محدث 
ديلمى خوانده: مصطفى اسكندرى خواسته: مطالبه خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه 
جهت رسيدگى به حوزه سوم شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در 
وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند.چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه سوم شور اى حل اختالف رامسر

آگهى ابالغ وقت دادرسى به مجهول المكان غالمرضا افشاريان
كالســه پرونده: 3/1330/97 وقت رســيدگى:98/2/8 ســاعت 10 صبح خواهان: على اكبر محدث 
ديلمى خوانده: غالمرضا افشاريان خواسته: مطالبه خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه 
جهت رسيدگى به حوزه سوم شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در 
وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند.چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه سوم شور اى حل اختالف رامسر

آگهى ابالغ اجرائيه مهريه پرونده 9701005- اجراى ثبت سبزوار
بدينوسيله به آقاى مهدى آذرى نام پدر حسين، تاريخ تولد65/1/1شماره ملى 0795304625 شماره 
شناسنامه 29 به نشانى نيشابور ميان جلگه عشق آباد-روستاى چاه ساالر ابالغ مى شود كه خانم زينب ساالرى 
جهت وصول تعداد يكصد عدد ســكه طال كامل بهارآزادى بابت قســمتى از مهريه به استناد مهريه مندرج در 
سند ازدواج شماره 12829 مورخ 90/10/5 دفترخانه ازدواج شماره1 و طالق شماره1شهر سبزوار استان 
خراســان رضوى عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9701005 در اين اداره تشكيل 
شــده و طبق گزارش مورخ 97/12/9 اداره پســت شهرستان ســبزوار محل اقامت شما به شرح متن سند 
شــناخته نشــده و ابالغ واقعى در آدرس اظهارى ميسر نگرديدلذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18آئين 
نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثير االنتشار محلى آگهى ميشود و چنانچه ظرف 
مدت10روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد 

عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.(م الف 97/100/1943)
تاريخ انتشار: پنج شنبه 1397/12/23

على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى مرحله اول-كانون بازنشستگان آموزش و پرورش آمل
شــماره : 1040 رأس ســاعت 4/5 بعدازظهر روز دوشــنبه مورخ 98/2/2 با در دســت داشتن كارت 
عضويت كانون در سالن شهيد رجائى آموزش و پرورش سابق آمل روبروى تكيه اسك حضور به هم رسانند.
دســتور كار جلسه:1-انتخاب هيئت رئيسه ســنى مجمع و هيئت نظارت2-گزارش رئيس هيئت مديره3-
گزارش عملكرد امور مالى كانون توسط بازرس و خزانه دارى4-انتخاب 5 نفر هيئت مديره اصلى 2 نفر على 
البدل و يك بازرس اصلى و يك نفر على البدل5-افزايش حق عضويت كانون به مبلغ يك هزارتومان6-هر 
عضو يا زوجين فرهنگى مى توانند وكالت 1 نفر را با در دست داشتن عضويت كارت كانون شركت كند.تذكر 
مهم:همكارانى كه تمايل به عضويت در هيئت مديره و بازرسى كانون بازنشستگان فرهنگى را دارند تا 48 
ساعت قبل از انتخابات فرصت دارند جهت نام نويسى و تكميل فرم مربوطه به كانون بازنشستگان فرهنگى 

آمل مراجعه نمايندم/الف
هيئت مديره كانون بازنشستگان فرهنگى آمل

دهقان:

بزرگترین مفاسد در دولت روحانی اتفاق افتاد
قوه قضاییه با اجرای اعاده اموال نامشروع، مسئوالن کشور را پاالیش کند

حجت االسالم والمسلمین  عبداللهی   زهرا  سیده 
گ���و سیدابراهیم رئیسی در تاریخ 16 اسفندماه 97 با حکمی از گفت و

قضاییه  قوه  رئیس  عنوان  به  انقالب  معظم  رهبر  سوی 
منصوب شد.

محله  در  و  در شهر مشهد  روحانی  خانواده ای  در  آذرماه سال 1۳۳9  در  وی 
نوغان متولد شد. پدر و مادر او از سالله سادات حسینی هستند و نسبتش از هر 
دو طرف به حضرت زید بن علی بن الحسین)ع( می رسد. او در ۵ سالگی پدر خود را 

که از روحانیون مشهد بود از دست داد.
علوم  در  تحصیل  و  گذرانده  جوادیه  مدرسه  در  را  ابتدایی  تحصیالت  وی 
حوزوی را در مدرسه نواب و سپس در مدرسه آیت اهلل موسوی نژاد شروع نمود. 
در سال 1۳۵۴ جهت ادامه تحصیالت به حوزه علمیه قم، مدرسه آیت اهلل بروجردی 
رفت و مدتی نیز در مدرسه ای که با مدیریت آیت اهلل پسندیده و در واقع با نظر 

امام خمینی)ره( اداره می شد، اشتغال به تحصیل داشت.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی در حوزه علمیه قم، اصول فقه را نزد آیت اهلل 
موسوی  آیت اهلل  نزد  را  رسائل  فاضل هرندی،  آیت اهلل  محضر  را  لمعتین  مروی، 
را  مکاسب  البیع  کتاب  دوزدوزانی،  آیت اهلل  خدمت  را  محرمه  مکاسب  تهرانی، 
طاهری  آیت اهلل  و  ستوده  آیت اهلل  نزد  را  مکاسب  خیارات  خزعلی،  آیت اهلل  نزد 
خرم آبادی و کفایه را خدمت آیت اهلل سیدعلی محقق داماد، تفسیر قرآن کریم را 
نزد آیت اهلل  را  نزد آیت اهلل مشکینی و آیت اهلل خزعلی، شرح منظومه و فلسفه 
احمد بهشتی و دوره شناخت را نزد آیت اهلل مطهری و نهج البالغه را محضر آیت اهلل 

نوری همدانی آموخت.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی از درس خارج اصول آیت اهلل سید محمدحسن 
مجتبی  آقا  آیت اهلل  فقه  خارج  و  آیت اهلل هاشمی شاهرودی  و  مرعشی شوشتری 
این  بر  کرده است عالوه  استفاده  انقالب  معظم  خامنه ای رهبر  آیت اهلل  و  تهرانی 
با اتمام دوره سطح حوزه توانست به دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق  ایشان 
خصوصی راه یافته و پس از دفاع از پایان نامه خویش با عنوان »ارث بال وارث« 
در سال تحصیلی 1۳۸۰ با قبولی در کنکور دکترای مدرسه عالی شهید مطهری در 

رشته فقه و حقوق خصوصی ادامه تحصیل دهد.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی با تکمیل تحقیقات خود در حوزه فقه و حقوق، 
موفق به اخذ مدرک عالی ترین سطح آموزشی حوزه )سطح چهار( شد و در نهایت 
رساله دکترای خود را با عنوان »تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق« دفاع نمود.

در  خمینی)ره(  امام  حرمت  هتک  بدنبال  رئیسی  حجت االسالم والمسلمین 
روزنامه اطالعات و آغاز حرکت های مردمی، در اجتماعات اعتراضی که مبدأ اغلب 
قالب  در  و  داشته  شرکت  بود،  خان(  )مدرسه  بروجردی  آیت اهلل  مدرسه  آن ها 
هسته ای از طالب انقالبی فعالیت می نمود. وی در این دوران فعالیت های مبارزاتی 
خود را در قالب ارتباط برقرار کردن با علمای انقالبی که از زندان آزاد شده بودند 
و یا در تبعید به سر می بردند پی گرفت. همچنین در تجمعاتی مثل تحصن علما و 

روحانیون در دانشگاه تهران، شرکت داشت.
پس از پیروزی انقالب اسالمی، در دوره تربیتی خاصی که مرحوم شهید بهشتی 
جهت کادرسازی برای تأمین نیاز های مدیریتی نظام اسالمی برگزار می نمود، شرکت 
شهر  در  متنوع  مشکالت  ایجاد  و  مارکسیستی  شورش های  دنبال  به  وی  داشت. 
طالب  از  گروهی  با  همراه  فرهنگی  فعالیت های  در  شرکت  جهت  سلیمان،  مسجد 
عازم آن منطقه شد. پس از بازگشت از مسجد سلیمان، مجموعه سیاسی-عقیدتی 
پادگان آموزشی صفر- دو در شاهرود را تأسیس و برای مدت کوتاهی آن را اداره 

کرد.
دادیاری  جایگاه  در  حضور  با  و   1۳۵9 سال  از  مدیریت  عرصه  به  وی  ورود 
شهرستان کرج آغاز شد و پس از چندی با حکم شهید آیت اهلل قدوسی، به سمت 
این  پیچیده  وضعیت  ساماندهی  در  ایشان  موفقیت  شد.  منصوب  کرج  دادستان 
شهر موجب شد تا پس از دو سال خدمت در این جایگاه مهم )در سال های 1۳۵9، 
1۳6۰( ایشان در سال 1۳61 همزمان با دادستانی کرج مسئولیت دادستانی شهر 
برای  این دو مسئولیت  ایشان در  نیز عهده دار شود. حضور همزمان  را  همدان 
مدتی ادامه یافت تا آنکه به عنوان دادستان استان همدان معرفی شد و از سال 

1۳61 تا 1۳6۳ به مدت سه سال در این سمت خدمت نمود.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی در سال 1۳6۴ به عنوان جانشین دادستان 
انقالب تهران منصوب شد و به این ترتیب، دوره مدیریت قضایی ایشان در تهران 
احکام  و  گرفت  قرار  خمینی)ره(  امام  توجه حضرت  مورد  ایشان  آغاز شد سپس 

ویژه و مستقیمی را برای رسیدگی به مشکالت اجتماعی در برخی استان ها از جمله 
لرستان، کرمانشاه و سمنان از بنیانگذار انقالب اسالمی دریافت کرد که این احکام 

در صحیفه امام ثبت شده است.
قوه  رئیس  حکم  با  رئیسی  حجت االسالم والمسلمین  امام)ره(  رحلت  از  بعد 
قضاییه به سمت دادستان تهران منصوب شد و از سال 1۳6۸ تا 1۳7۳ به مدت 
پنج سال این مسئولیت را برعهده داشت. ایشان از سال 1۳7۳ به ریاست سازمان 
 1۳۸۳ سال  تا  سمت  این  در  ایشان  خدمت  که  شد  منصوب  کشور  کل  بازرسی 

ادامه یافت.
تحوالت ایجاد شده در حوزه نظارت بر دستگاه های اداری مربوط به این دوره 

است که همزمان با روی کار آمدن دولت ششم و هفتم می باشد.
وی از سال 1۳۸۳ تا سال 1۳9۳، به مدت ده سال معاون اول قوه قضاییه 
بوده و از سال 1۳9۳ تا اواخر سال 1۳9۴ نیز مسئولیت دادستانی کل کشور را 
معظم  مقام  حکم  با  تاکنون   1۳91 سال  از  ایشان  همچنین  است  داشته  برعهده 
با  او در 17 اسفند 9۴،  به عنوان دادستان کل ویژه روحانیت می باشد.  رهبری 
حکم مقام معظم رهبری عهده دار تولیت آستان قدس رضوی)ع( شده و تاکنون نیز 

مفتخر به خدمت در آن آستان رفیع است.
جامعه  مؤثر  اعضای  برخی  پیشنهاد  به  ایشان   ،1۳76 سال  در  است  گفتنی 
جامعه  مرکزی  شورای  تصویب  و  کنی  مهدوی  آیت اهلل  جمله  از  مبارز  روحانیت 

روحانیت به عضویت در آن شورا در آمد.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی در سال 1۳۸۵، از طرف جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز و به توصیه نخبگان استان خراسان جنوبی برای 
عضویت در چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری خود را در معرض انتخاب مردم 
شریف ان دیار قرار داد و با نظر مثبت بیش از ۸۰ درصد مردم این استان وارد 
مجلس خبرگان شد. دو سال پس از حضور در این مجلس با رای خبرگان ملت به 
اتمام دوره  تا  این جایگاه  ایشان در  انتخاب و عضویت  عنوان عضو هیأت رئیسه 

چهارم با رای نمایندگان محترم مجلس خبرگان تمدید شد.
با کسب اکثریت قاطع  همچنین او در دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری نیز 
نماینده مردم شریف خراسان جنوبی برگزیده شد  به عنوان  بار  برای دومین  آرا 
و عضویت ایشان در هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری همچنان ادامه دارد و 
مجمع  حقیقی  عنوان عضو  به  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  حکم  با  در سال 1۳96 

تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.
به  بنا  بر مسؤولیت های کالن کشوری،  عالوه  رئیسی  حجت االسالم والمسلمین 
حفظ  بر  مبنی  تهرانی  مجتبی  حاج آقا  آیت اهلل  و  مهدوی کنی  آیت اهلل  مکرر  توصیه 
ارتباط درسی خود با طالب، از سال ۸۰ تاکنون به عنوان مدرس در مدارس علمیه 
تهران از جمله مدارس مجد، امیرالمومنین)ع(، امام حسین)ع( و مروی به تدریس 
دروس سطوح عالی: رسائل و مکاسب، کفایتین و درس خارجه فقه )قواعد فقهیه( 
مشغول بوده اند ایشان بعد از انتقال به مشهد مقدس از ابتدای سال تحصیلی 
1۳9۵ در مدرسه عالی نواب مشهد و پس از ان در مدرسه علمیه ۲ درب حرم 
مطهر تدریس در موضوع »فقه وقف« را آغاز کرد و طی دو سال تحصیلی موضوع 
وقف و نذر را به صورت کامل تدریس نمود و در ادامه )سال تحصیلی 97( درس 
خارج فقه با موضوع امر به معروف و نهی از منکر را شروع کرد که مورد استقبال 
درس ها  از  دوره  یک  تاکنون  گرفت  قرار  نیز  مشهد  علمیه  حوزه  فضال  باشکوه 
حوزوی ایشان در زمینه قواعد فقه در قالب سه جلد کتاب با عنوان قواعد فقه 
عبادی قواعد فقه قضایی و قواعد فقه اقتصادی به رشته تحریر درآمده است و 
کتاب وقف و امر به معروف و نهی از منکر ایشان نیز که طی سه سال اخیر در حوزه 

علمیه مشهد تدریس کرده اند در حال تدوین است.
مقاطع  در  نیز  دانشگاه  در  این  بر  عالوه  رئیسی  حجت االسالم والمسلمین 
دانشگاه شهید  و  السالم(  )علیه  امام صادق  دانشگاه  دکتری  و  ارشد  کارشناسی 
مطهری و دانشگاه آزاد اسالمی به تدریس دروس تخصصی فقه قضا، فقه اقتصاد، 

اصول فقه و قانون مدنی پرداخته است.
در همین رابطه محمد دهقان نماینده مردم طرقبه، چناران و شاندیز و عضو 
به  فارس،  با  گفت وگوی  طی  اسالمی  شورای  مجلس  قضایی  و  حقوقی  کمیسیون 
تشریح ابعاد و زوایای مختلف دوره مدیریتی حجت االسالم رئیسی در قوه قضاییه 
ابتدا اظهار داشت:  و همچنین خأل های موجود و وظایف این قوه پرداخت. وی در 
انصافاً در سال های اخیر کارهای بسیار زیادی برای اصالح قوه قضاییه انجام شده 

است.

نمای نزدیک


