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یک نماین��ده مجلس در ی��ک اظهارنظر انقالبی 
و دشمن ش��کن گفت��ه: ح��رف آمریکا ک��ه قصد دارد 
صادرات نفت ما را به صفر برس��اند، امکان پذیر نیست. 

ما روش های متفاوتی برای فروش نفت داریم.
به همین مناسبت "ننجون" و تیم اقتصادی "ضد 
چالش تحریم" روزنامه سیاس��ت روز این راهکارهای 

احتمالی را بررسی می کند.
راه��کار اول: در مملک��ت بگردی��م و آدم های��ی 
ک��ه جیب های گل و گش��ادی دارند )که ش��کر خدا 
تعدادش��ان هم کم نیس��ت( پیدا کنی��م و نفت را در 

جیب هایشان بریزیم و صادر کنیم.
راه��کار دوم: بابک زنجان��ی را آزاد کنیم و دوباره 
نفت را بدهیم دس��تش تا به شیوه خودش صادر کند. 

پول را هم پس نداد، نداد.
راهکار سوم: نفت را در بطری های آب معدنی بریزیم 
و از طریق کشورهای دوست و همسایه به جهانیان صادر 

کنیم.
راهکار چه��ارم: تنگه هرمز را ببندیم و هرکس از 
آنج��ا عبور کرد یقه اش را بچس��بیم و بگوییم یا از ما 

نفت می خری یا اجازه نمی دهیم اینجا ول بچرخی.
راهکار پنجم: نفت را به صورت اینترنتی صادر کنیم. 
دانشمندان الکترونیکی ایران این گزینه را تایید می کنند 
چراکه س��ال ها با اینترنت گازوئیل��ی زندگی کرده ایم و 

محال است امکان اینترنت نفتی، منتفی باشد.
راهکار شش��م: نفت را بدهیم دست همین نماینده 
مجلس که برای ما بفروشد. به هر حال تجربه نشان داده 
است که نمایندگان مجلس معموال حرف مفت نمی زنند 
و هر جمله ای که به زبان می آورند یک مبنای ژئوپلتیکی، 
استراتژیکی، پلیمری یا افت.تی.تی یف، اف.اف.تی.اوف، 

اف.آی.تی.اف و به هر حال یک چیز مغزداری دارد.
دور از جان مثل "ننجون" که نیستند همینطور کتره ای 

یک چیزی بپردانند و بعد مسئولیتش را قبول نکنند.

ننجون

نامگذاریخیابانهابهنامهنرمندان
ریاکارانهاست

بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون نارضایتی خود را از 
نامگذاری خیابانی به نام خود در شهر تهران اعالم کرد.

علی نصیری��ان نارضایت��ی خ��ود را از نامگذاری 
خیابان��ی به نامش در تهران ابراز کرد و گفت: این کار 
را دوست ندارم زیرا در آن خودنمایی و ریاکاری وجود 
دارد و م��ن عالقه ای به این امر ندارم. وی از همبازیان 
گذش��ته اش که دیگر در قید حیات نیستند یاد کرد و 
گفت: رفتن آنها برای من بسیار غم انگیز است، خانم ها 
صفوی و شهابی، آقایان بهجت، مشایخی، انتظامی و... 

هنرمندان بزرگی بودند که از میان ما رفتند.
نصیریان با اش��اره به بخش »فیلم های کالسیک 
مرمت شده« در جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: این 
اتفاق بسیار خوبی است و باعث حفظ فیلم ها می شود 

و آن ها را با کیفیتی بهتر قابل دیدن می کند.
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از  محیط زیس��ت  شهر حوزه های زيس�ت جمل��ه 
مهم و حیاتی کش��ور اس��ت. س��یل  و 
طغیان رودها ک��ه برخی ازاین موارد به 
س��بب دس��تکاری در طبیع��ت و عدم 
رس��یدگی درس��ت به منابع طبیعی و 
آبخیزداری آس��یب هایی را به شهرهای 
مختلف کشورمان وارد کرد، گواه میزان 
اهمیت این بخش است. اما در این میان 
چه کس��انی مسئولیت این حوزه خطیر 
را برعهده گرفتند و چه سیاست هایی را 
انج��ام دادن��د. س��رانجام و تاثی��ر این 
سیاست های محیط زیستی بر کشورمان 
چه بوده اس��ت؟ اینها سواالتی است که 
با نگاهی به کارنامه کاری این چند سال 
روسای سازمان محیط زیست می توان به 

بخشی از آن پاسخ گفت. 
ابتکار«  دوران ریاس��ت »معصومه 
بر س��ازمان محیط زیس��ت کش��ور که 
ب��رای س��ومین بار بر ای��ن صندلی در 
دول��ت دوازدهم تکیه م��ی زد، یکی از 
پرچالش ترین دوران های این س��ازمان 
و خصوصا خود محیط زیس��ت کش��ور 
بود. پدیده هایی چون تشدید آلودگی و 
همچنین ریزگردهای برخی از استان ها 
نظ��ر  از  مناط��ق  پرمخاطره تری��ن  را 
شاخص های سالمتی تبدیل کرده بود، 
در همی��ن دوران اتفاق افتاد. ابتکار در 
برابر این موارد مطرح می کرد که مردم 
ماسک بزنند یا اینکه از شهر و محدوده 

آلودگی دور شوند تا در امان بمانند!
حت��ی کار مقابله ب��ا ریزگردها به 
داعش هم رس��ید و ابت��کار برای اینکه 
ضعف مقابله با این پدیده شوم را پنهان 
کند، داعش را عامل عدم مقابله با این 
پدی��ده آن هم در عراق و کش��ورهای 
همس��ایه ایران معرفی کرد. ش��اخصه 
مدیری��ت ابت��کار در چنین س��ازمانی 
برون سپاری مسئولیت بود. راهکارهای 
وی نیز بیشتر مواردی دم دستی مانند 
زدن ماسک، خروج از محدوده خطر و... 
بود که باعث انتقادات بس��یاری نسبت 

به عملکرد وی در این سمت شد. 
یک��ی از فعالیت ه��ای قاب��ل تامل 
ابتکار در حوزه محیط زیست و محافظت 
از گون��ه ای وحش��ی و در حال انقراض 
کش��ورمان یعنی یوز ایرانی بود. در این 
حوزه تالش های ابتکار حتی سبب شد 
تا تصویر ای��ن گونه بر پیراهن تیم ملی 
فوتبال کش��ورمان نقش ببندد. در این 

حوزه ش��اهد تحرکات امنیتی در قالب 
فعالیت محیط زیس��تی ه��م بودیم که 
ماجرای دس��تگیری برخی از این افراد 
و خودکش��ی یکی از آنها از جمله این 
موارد بود. دولت یازدهم به پایان رسید 
و دولت دیگر حسن روحانی با تغییراتی 
هم��راه ش��د. ابتکار ه��م از س��ازمان 
محیط زیست به معاونت زنان و خانواده 
اسباب کش��ی کرد. جالب اینجاست که 
جای وی را فردی پرحاش��یه تر گرفت 
که پیش��تر در حوزه کشاورزی نظرات 

قابل تاملی را ابراز داشته بود. 
»عیسی کالنتری« وی محیط زیست 
را بیشتر محصور در موضوع آب می دید. 
وی ک��ه در چند س��ال قبل س��خنان 
جنجالی درباره آب و کشاورزی بر زبان 
رانده بود، بیان می کرد که مشکل اصلی 
کشور آب است و موضوع محیط زیست 
پلنگ هایی که در حال انقراض هستند 
و کاری برایش��ان نمی توان کرد نیست. 
در واقع کالنتری با این س��خنان دو کار 
قاب��ل توجه انج��ام داد. اول اینکه بیان 
داشت اقدامات ابتکار برای عدم انقراض 
یوز ایرانی نه تنه��ا موفقیت آمیز نبوده 
اس��ت بلکه شکس��ت هم خورده است. 
از س��وی دیگر وی دوقطب��ی پلنگ و 
آب را بوج��ود آورد. دوقطب��ی که میان 
دو دولت مخال��ف هم مانند آنچه میان 
دولت یازدهم و ده��م بوجود آمد نبود 
بلکه در یک دولت یعنی دولت روحانی 

این دوقطبی شگفت آور کلید زده شد!
در ای��ن رابط��ه، رئیس س��ازمان 
حفاظ��ت محیط زیس��ت با اش��اره به 
وضعیت یوزپلن��گ ایرانی گفت: »باید 
بپذیری��م یوزپلن��گ ایران��ی نیز مثل 
بس��یاری از گونه ه��ای ایران��ی از بین 
رفت��ه محکوم به نابودی اس��ت. تعداد 
یوزپلنگ ه��ای ای��ران از 112 ق��الده 
به 47 قالده رس��یده اس��ت چون این 
حیوانات گرس��نه هس��تند و پوش��ش 
گیاهی مناس��بی وجود ندارد تا امکان 
رشد حیواناتی که یوزپلنگ های موجود 

از آنها تغذیه می کنند فراهم شود.«
اقدامات کالنتری همانطور که گفته 
ش��د بعدها هم معطوف به مسئله آب 
ش��د. این درحالی است که بسیاری از 
منتقدان وی از جمله رسانه های حامی 
دول��ت مط��رح می کنند ک��ه اقدامات 
پیشین کالنتری در سمت های پیشین 
وی باع��ث ب��روز مش��کالت جدی در 

حوزه آبی کش��ور شده است. کالنتری 
هم در ای��ن راه بیان می کرد که تا 50 

سال دیگر آب تمام می شود.
جالب اینجاس��ت که با همین طرز 
تفکر قرار بود طرح انتقال آب دریای خزر 
به سمنان که مخالفان بسیاری داشت و 
بس��یاری بیان می کردند این دستکاری 
محیط زیست و اکوسیستم طبیعی را به 
هم می زن��د و با مخاطره روبرو می کند. 
اما کالنتری از جمله موافقان این طرح 
بود اما »پروین فرش��چی« معاون سابق 
محیط زیس��ت دریایی سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت از جمل��ه مخالفان این 
طرح ب��ود که با نامه عیس��ی کالنتری 
رئیس سازمان محیط زیست برکنار شد. 
برخی مطرح کردند که این برکناری به 
دلی��ل مخالفت وی با انتقال آب دریای 

خزر صورت گرفته است.
این طرح تا آخرین روزهای س��ال 
97 ب��ه عنوان ی��ک طرح مه��م مورد 
چالش در مجلس بررس��ی شد و حتی 
نمایندگان اس��تان های ش��مالی کشور 
به ش��دت با آن مخالف��ت کردند. این 
درحال��ی ب��ود که در س��ال 97 میزان 
بارندگی به حد مناس��بی رس��یده بود 
و در سال 98 ش��اهد ریزش باران های 
سیل آسا بودیم. باران هایی که سیل به 
راه انداخت و تاکنون چند استان کشور 
از جمله گلس��تان، خوزستان، لرستان 
و... با مشکل بروز سیل روبه رو هستند. 
جالب اینجاست که حاال با ریزش 
چنی��ن باران هایی و احی��ای برخی از 
تاالب ه��ا و دریاچه ه��ا مانن��د دریاچه 
ارومی��ه س��ازمان محیط زیس��ت بیان 
می کند که با عملکرد این سازمان این 
منابع محیط زیس��تی و آب��ی حاال احیا 
ش��ده اند. با این اوض��اع و احوال بازهم 
شاهد سیاست ابر و باد و مه و خورشید 
و فلک در سازمان محیط زیست کشور 
بعد از مدیریت معصومه ابتکار هستیم.

مدیریتی که در آن باد و باران و کار 
طبیعت را مدی��ران دولتی به نام خود 
می زنند. اما مشکل اصلی محیط زیست 
این موارد نیست بلکه موضوع اینجاست 
که افرادی بر این س��ازمان ریاس��ت و 
مدیری��ت کرده و می کنن��د که نه تنها 
چندان وجهه کارشناس��ی ندارند بلکه 
بیش��تر آدم های سیاس��ی هستند که 
سعی می کنند بر طبیعت رنگ سیاسی 

جهاننیوز بزنند. 

دومی��ن  و  س��ی  م�هربان ه ي�ار یش��گا نما
بین المللی کتاب تهران از دیروز رسماً 

فعالیت خود را آغاز کرد.
درب نمایش��گاه کت��اب تهران به 
روی بازدیدکنندگان باز شدبه گزارش 
حوزه ادبی��ات گروه فرهنگی باش��گاه 
خبرن��گاران ج��وان، س��ی و دومی��ن 
نمایش��گاه بین الملل��ی کت��اب تهران 
از ام��روز رس��ماً فعالیت خ��ود را آغاز 
ک��رد و درب های مصالی ب��زرگ امام 
خمینی)ره( از س��اعت 10 صبح امروز 

به روی بازدیدکنندگان باز می شود.
ای��ن نمایش��گاه در مس��احتی به 
وس��عت 110 هزار مترمربع برپا شده 
اس��ت. 3200 ناش��ر داخلی و خارجی 
در نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران 
حضور دارند و از این میان 2400 ناشر 

داخلی و 800 ناشر خارجی هستند.
ناش��ران داخل��ی در بخش ه��ای 

مختلف ناش��ران عمومی، دانش��گاهی، 
آموزش��ی، کودك و نوجوان و ناشران 
خارج��ی در دو بخش التی��ن و عربی 
در نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران 
حاضر شدند. این ناش��ران در مجموع 
بیش از 400 ه��زار عنوان کتاب را در 

نمایشگاه عرضه کردند.
میهم��ان وی��ژه س��ی و دومی��ن 
تهران  بین الملل��ی کت��اب  نمایش��گاه 
کشور چین است. عالوه بر کشور چین، 
30 کش��ور دیگر نیز در س��ی و دومین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حاضر 
ش��دند. چین با هیئت��ی 200 نفره به 

نمایشگاه کتاب تهران آمده است.
ب��رای حض��ور در س��ی و دومین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران می توان 
از خط��وط متروی منته��ی به مصالی 
تهران استفاده کرد. همچنین شهرداری 
تهران ام��کان انتق��ال بازدید کنندگان 
نمایش��گاه کتاب از میادین اصلی شهر 
تهران به مح��ل برگزاری را فراهم کرده 
است. سی و دومین نمایشگاه بین المللی 
کتاب ک��ه از امروز 4 اردیبهش��ت آغاز 
ش��ده اس��ت، تا 14 اردیبهش��ت ادامه 
دارد و میزبان عالقه من��دان به کتاب و 

کتابخوانی است.

امامسجادعلیهالسالم:
خدایا ... نّیتم را به بهترین نّیت ها و عملم را به بهترین 
اعمال برسان، خدایا به لطف خود نّیت مرا کامل گردان.

صحیفهسجاديه،ص92،دعای20

تأكیدآيتاهللمکارمشیرازی
دربارهقماربودنمسابقاتتلويزيونی

مرجع عظ��ام تقلید در درس خارج  ن يب����و خ��ود توضیحات��ی درب��اره برخ��ی تر
مس��ابقات و جوایزی که در اختیار شرکت کنندگان قرار 

می گیرد، ارائه کرد.
آیت اهلل ناصر مکارم ش��یرازی دی��روز در آغاز درس 
خ��ارج فقه خود گفت: بدون اینکه اس��م دس��تگاهی را 
ببرم اگر یک دستگاهی پیدا شود، سؤاالتی مطرح کند و 
بگوید هرکس جواب بدهد ما جایزه می دهیم، آیا درست 

است یا نیست؟ وی با تاکید بر اینکه سؤاالت نیز باید 
معقوالنه باش��د چراکه گاهی اوقات حتی س��ؤاالت 
مذهبی نامعقولی مطرح می کنند، ادامه داد: فرض 
بگیریم سؤاالت خوب، اگر پول جوایز را از خودشان 

بدهند اشکالی ندارد، در واقع می خواهند برای 
کار خیر و مس��ائل علمی و آموزش��ی خرج 

کنند، در اینجا مانعی ندارد.
آیت اهلل مکارم شیرازی افزود: اما اگر 

پول را از ش��رکت کنندگان بگیرند 

کمااینکه ع��ده زیادی به روش ه��ای مختلف این کار را 
می کنند و غالب��اً بخش اعظم پول به جیب برگزارکننده 
مس��ابقات م��ی رود و درصد اندکی به ش��رکت کنندگان 
می دهند، در اینجا هر دو حرام می ش��ود. وی با تاکید بر 
اینکه این مساله نوعی بخت آزمایی و قمار است، تصریح 
کردند: سایر حضرات آقایان هم همین نظر را گفته اند و 

ما البته با صراحت بیشتری بیان کرده ایم.
این مرجع تقلید یادآور شد: در کشور اسالمی نباید 
این وضع باشد، باید شفاف باشد. مال حرام برکت ندارد، 

در راه بد مصرف می شود و خیری در آن نیست.
وی اضافه کرد: گاهی اوقات گفته می شود بعضی از 
موسسات در مضیقه مالی هستند، سخن این است 
که باید تالش کنیم از راه های مشروع کمبودها 

را جبران کنیم، نه از راه های غیر مشروع.
اس��تاد حوزه علمیه ق��م در پایان تصریح 
کرد: خدا کند انس��ان به گونه ای باشد که مرز 
حالل و حرام را بهم نزند، خط قرمزها را 
نشکند، ما شیعیان علی)ع( هستیم 
ک��ه فرمود اگر تم��ام دنیا را به 
من بدهند ی��ک کار خالف 

کوچک نمی کنم.

تهیه کننده سینما و تلویزیون همزمان با  منتق�د برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: می�ز
جش��نواره جهانی به یک میهمانی خصوصی بدل ش��ده است، 
این جش��نواره یک دکان برای برخی آقایان است که پول های 
بیت المال را میان خودش��ان تقس��یم کنند، همه ما منتظریم 
آقای انتظامی به وعده ش��ان عمل کنند و این بساط را یک بار 

برای همیشه جمع کنند.
امیرحسین شریفی افزود: کار دست اندرکاران برگزاری این 
دورهمی این است که چند بازیگر درجه چندم را دور خود جمع 
کنند و جشنواره ش��ان را پر و پیمان نشان بدهند و مرتب روی 
فرش قرمز بروند و عکس یادگاری بگیرند! این جش��نواره هیچ 
نشانی از سینما و جشنواره معتبر با خود به همراه ندارد و بساط 

آن باید هرچه زوتر برچیده شود.
وی ب��ا بیان اینکه من اصاًل نمی فهمم چرا باید جش��نواره 
فجر 2 شقه شده باشد اظهار داشت: نکته قابل تأمل آنجا است 
که در این جشنواره ها که عنوان مقدس فجر را به همراه دارند 

هیچ نشانی از فیلم های انقالبی و ارزشمند دیده نمی شود!
شریفی خاطرنشان کرد: در این شرایط بسیار بد اقتصادی 
در مقطع زمانی که بسیاری از مردم کشورمان درگیر مصیبت 
س��یل هس��تند و زندگی ش��ان از بی��ن رفته و ت��وان تأمین 
معیشت ش��ان را ندارند برگزاری این جش��نواره یک کار عبث 

و ضد مردمی اس��ت. چرا باید آقای��ان با بودجه های میلیاردی 
بیت الم��ال که متعلق به همه مردم اس��ت دورهمی خصوصی 
برای خود برگزار کنند و اصاًل برایش��ان اهمیت نداش��ته باشد 

که هم میهنان شان در چه وضعی هستند؟
این سینماگر تأکید کرد: این جشنواره برای این برگزار می شود 
که همه روی فرش قرمز بیایند و لباس ها و آرایش ها و قیافه های شان 
را در فضای مجازی به رخ دیگران بکش��ند. من بارها گفته ام و باز 
هم تأکید می کنم که این راه درست نیست ما مسیر درستی برای 
س��ینمای کشور ترس��یم نکرده ایم و راه را اشتباه می رویم. آقایان 

بدانید که این راهی که می روید به ترکستان است!
تهیه کننده فیلم س��ینمایی »سیب س��رخ حوا« در پاسخ 
به این س��وأل که به عقیده ش��ما چرا مدیران سینمایی بساط 
س��یرك گونه این رویداد بی خاصیت را جمع نمی کنند تصریح 
کرد: بنده مطمئن هس��تم که مدیران از دورهمی ها خوششان 
می آی��د چراک��ه با خانواده های ش��ان می آیند و چند س��اعتی 
خوش می گذرانند، با هنرپیشه ها عکس های سلفی و یادگاری 
می گیرن��د، غذاه��ای مختلف می خورند و خالصه چند ش��ب 
بس��اط خوشگذرانی و گردش و لذت ش��ان برپاست! وی اظهار 
داشت: هیچ یک از جشنواره های بین المللی اینقدر سطح پایین 
نیستند، هیچ یک از جشنواره های معتبر بین المللی اینقدر بدون 

سینماپرس برنامه و بدون مانیفست برگزار نمی شوند. 

سرداراشتریمطرحكرد؛
 تشکیل پلیس »امنیت اقتصادی« 

ونق تولید در راستای تحقق ر
فرمانده نیروی انتظامی، به تشریح دالیل  تشکیل پلیس امنیت اقتصادی پرداخت.پلی�����س
سردار حسین اشتری گفت: با توجه به تدابیر مقام معظم رهبری 
درخصوص اهمیت رونق تولید و اقتصاد مقاومتی، درخواستی مبنی 
بر ایجاد پلیس امنیت اقتصادی در نیروی انتظامی داشتیم. بعد از 
مطرح شدن این درخواست، ستادکل نیروهای مسلح هم موافقت 
خود را با تشکیل پلیس امنیت اقتصادی اعالم کرد و در نهایت ما 

این جایگاه را در ناجا ایجاد و راه اندازی کردیم.
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به هدف پلیس اقتصادی 
در جامعه، گفت: امیدوارم که بتوانیم با قدرت و اشراف بیشتر 

با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم و از طرفی هم بتوانیم آنجایی 
که برای کمک به رونق تولید و اقتصاد مقاومتی حضور پلیس 

الزم باشد، با تمام توان حضور داشته باشیم.
س��ردار اش��تری تصریح کرد: امی��د دارم بع��د از فعالیت 
پلیس اقتصادی در جامعه، مردم هم کم کم نتیجه این پلیس 
تخصصی را ببینند و همچنین ش��اهد رونق کسب و کار را در 
حوزه های اقتصادی باشیم. برای تأمین بودجه پلیس اقتصادی 
درخواس��ت تخصیص بودجه داش��تیم و ای��ن موضع را هم در 
مطالبات خود به دولت اعالم کرده ایم. ما مثل هر سال مطالبات 
خود را به دولت ارائه می دهیم و امیدواریم این بار دولت بودجه 

را تمام و کمال پرداخت کند اما همچنان در مضیقه هستیم.
وی با اشاره به قول دولتی ها مبنی بر پرداخت هرچه سریع تر 
بودجه ناج��ا، گفت: امیدواریم که بنا به قول هایی که دولت داده 

است، تا یک ماه آینده بخشی از کسری بودجه را جبران کنند.

آگهى مفقودى
مجوز سالح شکارى ساچمه زنى به شماره سریال حمل 2070264 به نام وحید رزگائى تاریخ 

اعتبار 99/11/28-94/11/28 مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى
**********************

ســند کارخانــه و بــرگ ســبز آریســان مــدل 1395 ش موتــور  شاســى 
 پالك 46-338ل14مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

**********************
کارت ســبز ماشــین و ســند ماشــین ســوارى پژو ROA پــالك 82-573ب25 ش موتور 
11685002570 به نام حسین محمدى مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

**********************
بــرگ سبز(ســند مالکیت) خودرو ســوارى پــژو تیــپ 206  رنگ ســفید روغنى 
پالك82-381ل16 مدل 1394 ش موتور  شاسى  
مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشــد. مالک متعهد مى گردد مســئولیت ناشى از ضمانت کشف 

هرگونه فساد احتمالى را به عهده گیرد.سارى
**********************

سندکمپانى پژو سوارى تیپ 405 جى ال ایکس اى 1/8 مدل 1387 رنگ نقره اى متالیک 
پالك 72-613و26 ش موتور 12487085827 شاســى  مفقود 
گردیده و فاقد اعتبار مى باشد. مالک متعهد مى گردد مسئولیت ناشى از ضمانت کشف هرگونه 

فساد احتمالى را به عهده گیرد.سارى
**********************

ســند مالکیت(برگ ســبز) ســوارى پراید جى تى ایکس آى  رنگ نقــره اى - متالیک  مدل 
1387 بــه شــماره پــالك ایران 82 - 813 د 51 و شــماره موتور   2561557 شــماره شاســى 
 بنام حمیدرضا سعیدى مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.سارى

**********************
ســند مالکیت(برگ سبز) سوارى پراید جى تى ایکس آى  رنگ سفید-شیرى-روغنى  مدل 
1383 به شــماره پالك ایران 82 - 683 م 82 و شــماره موتور   00663930 شــماره شاســى 
 بنــام رضا محمدنژاد چارى مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط اســت.

سارى
**********************

شناســنامه مالکیت (برگ ســبز) خودرو تویوتا هایلوکس مدل 1985 به شماره پالك ایران 
85- 477ع48 و شــماره موتور 158568 و شــماره شاســى  بنام ایاز درازهى 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. سراوان
**********************

ســندکمپانى و بنچــاق خــودروى پــژو  تاکســى مــدل 1390 زردخورشــیدى با 
نوارشطرنجى به شماره موتور 12490251329 به شماره شاسى  
به شــماره انتظامى 721ت44 ایران 68 به نام على فاتحى مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.  دماوند
**********************

برگ ســبز سوارى پراید مدل 1390 رنگ ســفید شماره پالك ایران42-572ن42 شماره 
موتور 4261982 شماره شاســى  بنام اشرف نقیب زاده مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد.(سبزوار) 
**********************

برگ کمپانى و برگ سبز کامیونت زباله کش زامیاد مدل 1384 رنگ نارنجى روغنى بشماره 
پــالك ایران 32-122ج21 بشــماره موتور 269515 وشــماره شاســى  بنام دهیارى 

ملوند مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.(سبزوار) 
**********************

برگ سبز و سند کمپانى سوارى سمند ایکس 7 مدل 1389 به رنگ سفید روغنى به شماره 
موتور 12489200137 و شــماره شاسى  به شماره موتور ایران 

53-895ه57 به نام مهدى نیکونیا مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. کاشان
**********************

مدرك فارغ التحصیلى اینجانبه فریده قربانى کلخواجه فرزند حسینقلى به شماره شناسنامه 
249صادره از مســجد ســلیمان در مقطع کارشناســى رشــته شــیمى کاربردى صــادره از واحد 
دانشــگاهى گچساران با شــماره 4624 مفقودگردیده اســت .وفاقد اعتبار مى باشد . از یابنده 
تقاضا میشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد گچساران به نشانى گچساران  -کوى 
مدرس  - باالتراز پمپ بنزین والیت- مجتمع دانشــگاهى دانشگاه آزاد اسالمى واحد گچساران 
ارسال نماید . نوبت اول 98/1/21  و نوبت دوم 98/2/5 و نوبت سوم 98/2/21  

**********************
اصــل کارت هوشــمند به شــمار ســریال 1134361 به تاریــخ 97/3/1 و به نــام خانعلى 
رهنمــون  صــادره از  اداره کل حمل و نقل و پایانه  هاى اســتان اردبیل مفقود شــده و از درجه 

اعتبار ساقط است.  پارس آباد مغان  
**********************

اصل ســند مالکیت (برگ ســبز) خودروى  ولیکس  به شــماره انتظامى 91 624 س 18 و 
به شــماره شاسى   وشــماره موتور    بنام 

زینال پور عبد اله  مفقود شده و از درجه  اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان 
**********************

اصل کارت هوشــمند به شــماره ســریال 2228733 صادره اداره کل حمل و نقل و پایانه 
هاى استان اردبیل به نام کاظم جهانى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است .پارس آباد مغان 

**********************
ســند کمپانــى و ســند مالکیــت ( برگ ســبز) خودروى ســوارى سیســتم پرایــد تیپ جى 
تــى ایکــس آى به رنگ مشــکى-روغنى مــدل 1383 به شــماره موتور 01012102 و شــماره 
شاســى    به شــماره پــالك 69-443 ط 47 متعلق به محمــد کمالى عظیمى 
فرزند رســول به شــماره شناسنامه 13 وشــماره ملى 4889755365 مفقود گردیده وازدرجه 

اعتبارساقط مى باشد. گنبد
**********************

کارت هوشــمندعلى لهرابى فرد به شــماره ملى5558852003  و شــماره کارت هوشمند 
4165492 و شــماره پرونده 215303150 مربوط به  کامیون کشنده سیستم بنز رنگ نارنجى 
روغنى مدل 1982و شــماره پالك ایران 71  938ع 58 مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ســاقط 

است.
**********************

کارت هوشمند کامیون کشنده البرز تیپ   مدل 1389 برنگ سفید به شماره کد 
2312504 شــماره موتور 87870537 و شماره شاسى  بشماره 
پالك 71-413ع51 بنام قاسم رئیسى عیسى آبادى مفقود و فاقد اعتبار میباشد. 210

**********************
برگ ســبز و سند کمپانى سوارى پیکان 1600 به رنگ سفید روغنى مدل 1380 به شماره 
موتور 11128072703 و شماره شاسى 0080475036 به شماره پالك  ایران 43-464و34 

متعلق به طاهره طالبیان طاهرى مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. کاشان
**********************

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اینجانب غالمعلى غالمى به عنوان احدى از وراث مرحوم ذبیح اله غالمى  
قســمتى مشــاع از 6 دانگ مشــاع پالك ثبتى22و97 فرعــى از 76 اصلى واقــع در قریه زیارت 
به نشــانى شهرســتان دماوند موضوع ســند / اســناد مالکیت شــماره  1510  صادره به تاریخ 
1314/6/24  متقاضى تعیین بســتر و حریم  رودخانه/ مســیل/ نهر عمومى ده جوى   در داخل 
و مجاورت پالك ثبتى فوق الذکر مى باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اســاس ضوابط و 
مقررات جارى، تعیین بســتر و حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشــاعى به امور آب و تکمیل 
پرونده مى باشــد لذا از کلیه مالکین مشــاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالکیت 
خود ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشــار آگهى به امور آب دماوند به نشــانى گیالوند . بلوار آیت 
اله خامنه اى. روبروى باشگاه ولى عصر مراجعه نمایند . بدیهى است عدم مراجعه مالکین مشاعى 
ظــرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شــرکت آب منطقه اى تهران ( امور آب ) نبوده و بســتر و 
حریم اعالمى براى کلیه مالکین مشــاعى الزم الرعایه مى باشــد. 5951- نوبت اول 98/1/27-  

نوبت دوم 98/2/5
 اداره امورآب دماوند

آگهى تغییرات شــرکت خرماى بهمنشــیر با مسئولیت محدود به شــماره ثبت 954 و شناسه ملى 
 10420122754

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1397/08/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
ســمت اعضاى هیئت مدیــره به قرار ذیل انتخاب گردید: یاســمن خیرى اوروند به شــماره ملى 
1757551948 به ســمت مدیرعامل و رئیس هییت مدیره (خارج از شــرکا) ، طاهره هاشــمى 
بــه شــماره ملــى 1815946261 به ســمت نایب رئیــس هییت مدیــره (خارج از شــرکا) کلیه 
اســناد واوراق بهــادار و تعهدآور عــادى و ادارى با امضاء مســعود خیرى اوروند به شــماره ملى 
1971316131 (احــدى از شــرکا) همراه با مهر شــرکت معتبر مى باشــد. با ثبت این مســتند 
تصمیمــات تعییــن دارندگان حق امضاء تعیین ســمت مدیران انتخاب شــده توســط متقاضى در 
ســوابق الکترونیــک شــخصیت حقوقى مرقوم ثبــت و در پایــگاه آگهى هاى ســازمان ثبت قابل 

دسترس مى باشد.
 اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان خوزستان-  مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى
 آبادان

آگهى اخطار اجرایى
مشخصات محکوم علیه: زهره ســلیمانى نوش آبادى ، مجهول المکان ،مشخصات محکوم له: 
حمیدرضــا کافى زاده فرزند على به نشــانى خ درب اصفهان کوچــه ابوالفضلى پ13 ، به موجب 
راى شــماره 956 تاریخ 97/10/20 حوزه سیزدهم شــوراى حل اختالف شهرستان کاشان ( به 
موجــب راى شــماره - تاریخ - شــعبه - دادگاه عمومــى -) که قطعیت یافته اســت محکوم علیه 
محکوم اســت بــه پرداخت مبلغ 41/000/000 ریال بابت اصل خواســته بــه موجب یک فقره 
چک به شــماره 528642-97/8/24 و پرداخت مبلغ 67/000 تومان بابت خسارات دادرسى 
و پرداخت خســارت تاخیر تادیه وجه سند تجارى مستند دعوى از تاریخ سررسید تا زمان وصول 
تبصره 2 ماده 306 لحاظ گردد هزینه نیم عشر دولتى قابل پرداخت است. ماده 34 قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و اســتیفاء محکوم به ازآن میســر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 

ندارد صریحاً اعالم نماید.
رئیس حوزه 13 شوراى حل اختالف شهرستان کاشان

آگهى ابالغ وقت رسیدگى
نظر به اینکه خواهان محمد حســن مدیحى دادخواســتى به خواسته مطالبه 55/075/000 
به طرفیت خانم آذر قربان زاده به مجتمع شــوراهاى حل اختالف کاشــان تقدیم که پس از ارجاع 
به شــعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف به کالسه 1447/97 ثبت و براى تاریخ 98/4/5 ساعت 
10 صبح وقت رســیدگى تعیین گردیده از آنجا کــه خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده 
ابالغ مى گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از 
جلســه رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند 
انتشار این آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضى اتخاذ 

خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 4 شوراى حل اختالف کاشان

آگهى تغییرات شــرکت خرماى بهمنشــیر با مسئولیت محدود به شــماره ثبت 954 و شناسه ملى 
10420122754

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى فوق العــاده مــورخ 1397/08/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: آقاى ســهراب هاشمى به موجب ســند صلح شــماره 157956 مورخ 1397/8/22 
در دفترخانه اســناد رســمى شــماره 11 حوزه ثبتى آبــادان کلیه ى مبلغ 50/000 ریال ســهم 
الشرکه خود را به مسعود خیرى اوروند به شماره ملى 1971316131 واگذار نمود و از شرکت 
خارج شــد. خانم نرگس هاشــمى به موجب سند صلح شــماره 157956 مورخ 1397/8/22 در 
دفترخانه اســناد رسمى شــماره 11 حوزه ثبتى آبادان مبلغ 40/000 ریال از سهم الشرکه خود 
را به آقاى مسعود خیرى اوروند به شماره ملى 1971316131 واگذار و سهم الشرکه خود را به 
10/000 ریال کاهش داد. در نتیجه شــرکاى جدید عبارتند از: مســعود خیرى اوروند به شماره 
ملى 1971316131 داراى مبلغ 990/000 ریال سهم الشرکه ، خانم نرگس هاشمى به شماره 
ملى 1818174774 داراى مبلغ 10/000 ریال ســهم الشــرکه. با ثبت این مستند تصمیمات 
نقل و انتقال سهم الشــرکه انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقى 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد. 
 اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان خوزستان-  مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى
آبادان

آگهى ابالغ اجرائیه مهریه به ورثه کالسه 139704007141001469/1
بدین وســیله به آقاى اسداله قدرتى فرزند عبدالعلى به شماره شناسنامه 1160 و شماره 
ملى 5919528834 ســاکن بجنورد خ گلســتان 14 پ 5 ، احد از ورثه مرحوم مهدى قدرتى و 
ولــى قهرى آقاى على قدرتى فرزند مهدى به شــماره ملى 0671413661 و خانم فاطمه قدرتى 
فرزنــد مهدى به شــماره ملى 0671232908 ســاکن بجنــورد ، خ گلســتان 14 پ5 ورثه هاى 
مرحوم مهدى قدرتى فرزند اســداله ابالغ مى شــود که خانم فرزانه رســولى جهت وصول تعداد 
چهارده سکه طالى تمام بهار آزادى و مبلغ چهارده میلیون تومان وجه رایج به نرخ شاخص به مبلغ 
346/527/157 ریال به اســتناد مهریه مندرج در ســند نکاحیه شــماره 1386/1/21-730 
دفتر ازدواج شــماره 6 و طالق 3 بجنورد علیه مورث شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى 
بــه کالســه 139704007141001469 در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبق گــزارش مورخ 
1397/11/27 مامــور مربوطه ابالغ واقعى به شــما میســر نگردیده اســت. لــذا بنا به تقاضاى 
بســتانکار طبــق ماده 18 و 19 آئین نامه اجــرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبــه در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مــدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز 
ابالغ محســوب مى گردد نســبت به پرداخت بدهى مــورث خود اقدام ننماییــد ،عملیات اجرائى 

جریان خواهد یافت. 
رئیس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

آگهى ابالغ اجرائیه مهریه به ورثه کالسه 139704007141001469/1
بدین وســیله بــه خانم فاطمه غالمانى فرزند میرزا به شــماره شناســنامه 14 و شــماره 
ملــى 5919770945- احــد از ورثه مرحــوم مهدى قدرتى فرزند اســداله ســاکن بجنورد 
خ گلســتان 14 پ 5 ، ابــالغ مى شــود که خانــم فرزانه رســولى جهت وصول تعــداد چهارده 
ســکه طــالى تمام بهار آزادى و مبلغ چهــارده میلیون تومان وجه رایج به نرخ شــاخص به مبلغ 
346/527/157 ریال به اســتناد مهریه مندرج در سند نکاحیه شماره 1386/1/21-730 
دفتر ازدواج شماره 6 و طالق 3 بجنورد علیه مورث شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى 
به کالســه 139704007141001469 در این اداره تشــکیل شــده و طبــق گزارش مورخ 
1397/11/27 مامور مربوطه ابالغ واقعى به شــما میســر نگردیده است. لذا بنا به تقاضاى 
بســتانکار طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز 
ابالغ محســوب مى گردد نســبه به پرداخت بدهى مورث خود اقدام ننمایید ،عملیات اجرائى 

جریان خواهد یافت. 
رئیس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى  برابر آراى شــماره 139760318004005125-
97/12/12 و 139760318004005125-97/12/12 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سندرســمى مســتقر در واحــد ثبتى رودبار  
تصرفــات محســن الهى فرزنــد ولى اله و حســن حســین زاده لیاولى فرزند نصراله (مشــاعا 
بالسویه ) در :1- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثى به مساحت 1147/60 
مترمربع به شــماره پــالك فرعى 2039 مجزى از 403 و 405 متصل بهــم باقیمانده واقع در 
کلورز سنگ اصلى 19 بخش 20 گیالن به ادرس واقع در رستم آباد- ماندابان است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند.بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد 
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آگهى ابالغ اجرائیه مهریه پرونده اجرائى کالسه 9600500- اجراى ثبت سبزوار
بدینوســیله به آقاى ابوطالب ایلخانى نام پدر شــیرمحمد،تاریخ تولد48/6/10،شــماره 
ملى5729733739 شــماره شناســنامه30،به نشانى سبزوار پشــت باغ متولى روبروى کوى 
شهیدعزتى ابالغ میشودخانم هما نجم الدین جهت وصول تعداد75عددسکه طالتمام بهارآزادى 
ذمــى زوج باســتنادمهریه منــدرج در ســندازدواج شــماره 3432مورخ72/2/25دفترخانه 
ازدواج شــماره43وطالق شماره3شهرسبزواراستان خراســان رضوى علیه شما اجرائیه صادر 
نمــوده و پرونــده اجرائى به کالســه9600500دراین اداره تشــکیل شــده وطبــق گزارش 
مورخ96/9/21محل اقامت شــما بشــرح متن سندشناخته نشــده لذابنابه تقاضاى بستانکار 
طبــق ماده18آئین نامه اجــرا مفاداجرائیه فقط یکمرتبه دریکى ازروزنامه هاى کثیراالنتشــار 
محلى آگهى میشودو چنانچه ظرف مدت10روز از تاریخ انتشار این آگهى که روز ابالغ محسوب 
میگردد،نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماییدعملیــات اجرائى جریان خواهدیافت.(م 

الف 98/100/2760)
تاریخ انتشار: پنج شنبه 98/2/5

على آب باریکى-رئیس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى تحدیدحدوداختصاصى
حوزه ثبتى سبزوار

پیروآگهى تحدیدحدود قبلى که بموجب مقررات ماده14قانون ثبت منتشر گردیده اینک 
برحســب درخواست واصله مستندبه ماده مذکور وماده61آیین نامه قانون ثبت تحدیدحدود 
یکقســمت از امــالك واقع در بخش 3 ســبزوار حوزه ثبتى این واحد به شــرح زیر میباشــد: 
بخــش3 ســبزوار- پالك6-اصلى-مزرعه کلوت- 18681 فرعى از4559فرعى-ششــدانگ 

یکباب ساختمان-کلثوم زردکوهى فرزندعباس
تاریــخ تحدیــد: یکشــنبه 1398/2/29 ســاعت8صبح انجــام خواهدشــد.لذا بموجب 
ماده14قانــون ثبــت امالك به صاحبان امالك ومجاورین شــماره هاى فوق الذکر بوســیله این 
اگهــى اخطــار میگرددکه  درروز وســاعت مقررباالدرمحــل حضور بهم رســانید.چنانچه هریک 
ازصاحبان امالك یا نماینده قانونى آنها درموقع مقررحاضرنباشــندمطابق ماده15قانون مزبور 
ملک موردآگهى با حدوداظهار شــده ازطرف مجاورین تحدیدخواهدشــدواعتراضات مجاورین 
نســبت به حدودوحقــوق ارتفاقى ونیز صاحبان امالك که درموقــع مقررحاضرنبوده اند مطابق 
ماده20قانــون ثبــت فقــط تا30روزازتاریــخ تحدیدحــدود پذیرفتــه خواهدشــدودراجراى 
تبصره2مــاده واحــده قانون تعییــن تکلیف پرونده هــاى معترض ثبتى معترضین میبایســت 
ازتاریــخ تســلیم اعتــراض به اداره ثبــت ظرف یکماه دادخواســت اعتراض خــود رابه مرجع 
ذیصــالح قضایــى تقدیم وگواهى الزم ازمرجع مذکــور اخذ و به این اداره تســلیم نمایند.(م 

الف 98/100/2759)
تاریخ انتشار:پنج شنبه98/2/5

على آب باریکى-رئیس اداره ثبت اسناد و امالك سبزوار

رونوشت گواهى حصر وراثت
خانم حلیمه میرزا خوارى به شماره شناسنامه 3220  باستناد شهادتنامه وگواهى فوت و 
فتوکپى شناســنامه ورثه درخواستى بشماره کالسه  1984/ش/ك تقدیم این شورا نموده و 
چنین اشــعار داشته است که شــادروان لطف اله على صفائى فرزندحیدر به شماره شناسنامه 
14 در تاریخ 1397/6/25 در اقامتگاه دائمى خود در گذشته و ورثه حین الفوت وى عبارتند 
از :1.رضاعلى صفائى فرزند لطف اله به شــماره ملــى 0430039212  متولد 1369 صادره 
از تهران(پســر متوفى)2.فاطمه على صفائى فرزند لطف اله به شــماره ملى 0201337460  
متولد 1387 صادره از تهران(دختر متوفى)3.حلیمه میرزاخوارى فرزند حاجى بابا  به شــماره 
ملى 0439362563  متولد 1346 صادره از کیالن - دماوند (همســر متوفى).اینک با انجام 
تشــریفات قانونى در خواســت مزبور در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد 
و یا وصیت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دفتر شورا 

تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى صادر خواهد شد. 5983
رئیس شوراى حل اختالف حوزه 6 کیالن - محمدرضا حاجى طیبى

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى حســن غفارى به شماره شناسنامه 0439866863  بشرح دادخواست کالسه 7/98 
از این شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده وچنین توضیح داده اســت که شــادروان 
مرحومــه فاطمــه میرزاآقایى  به شــماره شناســنامه 0439786126 در تاریخ 1394/8/30 
در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود حیــات گفته و ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
:1.حسن غفارى فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه 0439866863  صادره از دماوند(پسر 
متوفى)2.علــى غفــارى فرزند ابوالقاســم بــه شــماره شناســنامه 0439887879  صادره از 
دماوند(پســر متوفى)3.حسین غفارى فرزند ابوالقاســم به شماره شناسنامه 0439892996  
صــادره از دماوند(پســر متوفى)4.مهــدى غفــارى فرزنــد ابوالقاســم به شــماره شناســنامه 
0439902444  صادره از دماوند(پســر متوفى)5.زهرا غفارى فرزند ابوالقاســم به شــماره 
شناسنامه 0439295203  صادره از دماوند(دختر متوفى)6.مرضیه غفارى فرزند ابوالقاسم 
به شماره شناســنامه 0439297397  صادره از دماوند(دختر متوفى)7.راضیه غفارى فرزند 
ابوالقاسم به شــماره شناسنامه 0439922070  صادره از دماوند(دختر متوفى)8.ابوالقاسم 
غفــارى فرزند محمدحســن به شــماره شناســنامه 0439299160  صادره از دماوند(همســر 
متوفى).اینک با انجام تشــریفات قانونى در خواســت مزبور در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد و یا وصیت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 

ماه به دفتر شورا تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى صادر خواهد شد. 5984
مسئول شورا حل اختالف حوزه 7 جابان

آگهى تبصره یک ماده 105 آئین نامه اصالحى قانون ثبت
نظر به اینکه بموجب درخواســت شــماره 010305 - 1397/12/5 على صفرى و عباس 
بخشــى زاده طبق وکالتنامه شماره 5089 - 1393/4/11 خواهان حذف بهاى ثمن اعیان پالك 
128/224 میباشند و ضمنا بهاى عادالنه اعیانى با لحاظ ماده 947 قانون مدنى توسط کارشناس 
محترم دادگســترى طى گزارش شــماره 000691 - 1398/1/25 به این اداره اعالم و بهاى 
مذکور به حســاب ســپرده این اداره تودیع شده است، لذا مراتب فوق در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار آگهى تا ذینفع جهت اخذ سپرده به این اداره مراجعه نماید و در صورتى که مدعى 
نضییع حق باشــد ظرف مدت یکماه پس از رویت آگهى به دادگاه صالحه مراجعه و گواهى طرح 

دعوى را ارائه نماید.5985
قبادآزادى - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى دادخواست به دادگاه نخستین
وکیلــى فرزنــد محمــد حســن کدملــى  اســالم  مشــخصات طرفیــن: خواهــان: محمــد 
370/068623/4 ، شغل آزاد ، به نشانى سراوان کوهک منزل شخصى ، خواسته و بهاى آن: 
تقاضاى صدور گواهى انحصار وراثت ، دالیل و منضمات دادخواســت: 1- فتوکپى شناســنامه 
هــاى وراث 2- فتوکپــى خالصه فوت متوفى 4- استشــهادیه ، شــرح دادخواســت: احتراما به 
استحضار مى رساند اینجانب و خواهان محمد اسالم وکیلى نظر به اینکه چون مرحوم پسرم بنام 
محمد اشــرف وکیلى در تاریخ 97/12/29 شــهید شده اســت که وراث عبارتند از: 1- محمد 
اســالم وکیلى فرزند محمد حســن به ش ملى 37006862234 پدر متوفــى 2- رابیه وکیلى 
بــه ش ش 9 ت ت 1339/1/1 فرزنــد محمدرضــا مادر متوفى 3- صفیــه ملوك زهى به ش 
ش 3690108330 ت ت 69/7/1 ف دادرحمــن همســر متوفــى 4- مرضیــه وکیلى ش ش 
3690841501 ت ت 84/7/31 دختــر متوفــى 5- ایوب وکیلى ش ش 3691050433 ت 
ت 88/5/17 پسر متوفى 6- عاصیه وکیلى ش ش 3691349341 ت ت 91/12/15 پسر 
متوفى 7- محیا وکیلى ش ش 3691567861 ت ت 94/5/1 پســر متوفى لذا خواهشــمند 

است بخواسته فوق عنایت فرمایند. 
با تقدیم احترام- محمد اسالم وکیلى

آگهى حصر وراثت
آقــاى رمضــان پورقلــى امیرکالیــى ش ش 2880 ش ملــى 2060707374 بــه شــرح 
دادخواست به کالسه 10/86/98 از این شورا  درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان خلیل پورقلى امیرکالیــى ش ش 138 ش ملى 2063433968 در 
تاریــخ 95/4/28 در اقامتــگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ، ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصــر اســت به:1-قاســم ش ش 9623 متولــد 1352   2-رمضــان ش ش 2880 متولد 
1348   3-عباس ش ش 443 متولد 1358   4-على ش ش 440 متولد 1364   5-فرشته 
ش ش 9624 متولــد 1354  6-شــهناز ش ش 2879 متولــد 1346    7-ســکینه ش ش 
2881متولد 1349 همگى پورقلى امیرکالیى فرزند خلیل و شهربانو محل تولد بابل-فرزندان 
متوفى8-ســاره وهابى واســکس ف شــعبان و خواتون ش ش 1523 متولد 1341 محل تولد 
قائم شهر-همسر متوفى. اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهى مى نماید تاهرکس اعتراضى دارد یا وصیت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاریخ نشر 

آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف بابل

دادنامه
پرونده:8/1535/97 دادنامه:1614-97/12/27 خواهان: بانو گرشــیوز  قاضیانى ف 
حسین -بابل موزیرج ارشاد 10 اسالمى 8 خوانده: عقیل سلطانى ف احبا-مجهول المکان ((رأى 
قاضى شورا)):بانو گرشیوز قاضیانى ف حسین طى دادخواستى به طرفیت عقیل سلطانى ف احبا 
خواســتار مطالبه مبلغ 200,000,000 ریال بابت صدور دو فقره سفته به شماره 838122 به 
انضمــام خســارت تاخیر در تادیه آن و هزینه دادرســى گردیده و براى اثبــات ادعا نیز مصدق 
فقره ســفته مارالذکر نیز ارائه داده است . خوانده با وصف ابالغ اخطاریه به صورت قانونى در 
جلســه رســیدگى حاضر نشده و الیحه دفاعیه اى نیز تقدیم نداشته و از سویى ایرادى موجه و 
قانونى بر اسناد ارائه شده نیز به عمل نیاورده و این که وجود اصل الشه سفته در ید دارنده 
داللت بر اشتغال ذمه صادرکننده بوده و اصل براستصحاب مى باشد بدین رو با تمسک به این 
اصــل دعوى خواهان را وارد دانســته و به اســتناد مــواد 307 و 308 از قانون تجارت و مواد 
198و522 از ق آ د م خوانده را به پرداخت 200,000,000 ریال به عنوان اصل خواســته و 
پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 97/11/17 تا یوم االجرا براساس شاخص 
بانک مرکزى و 2,580,000 ریال به عنوان هزینه دادرسى له خواهان محکوم و اعالم مى نماید 
. این رأى غیابى بوده ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــورا ســپس ظرف 

بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه عمومى حقوقى بابل مى باشد.م/الف
قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف بابل-مصطفى ابرازه

آگهى حصر وراثت
خانم مهســا على اســعدى ف جمشــید به شرح درخواســتى که به شــماره 3/76/98 این 
شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان 
جمشــید على اسعدى ف حســینعلى ش ش 5 صادره رامسر در تاریخ 98/1/19 در شهرستان 
رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-فرببا على اسعدى 
ف محمدعلى ش ش 247 همسر دائمى متوفى2-مهسا ش ش 2270038479   3-على رضا 
ش ش 2270207556   هــردو علــى اســعدى-فرزندان متوفى والغیر، اینک شــورا پس از 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تاهرکس اعتراضى دارد 
یا وصیت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم 

نمایدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف رامسر-محمدحسین رشیدى

آگهــى تغییــرات اتحادیــه صنفــى جوشــکاران و درودگران شهرســتان 
بــن موسســه غیــر تجــارى بــه شــماره ثبــت 1041 و شناســه ملــى 

 14007551731
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مــورخ 1397/10/10 
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : آقــاى جــواد امانــى بنــى بــه کدملــى 
4623281167 بــه ســمت رئیس اتحادیه آقاى حســینقلى درعلى بنى 
به کدملى 4622861127 به سمت نائب رئیس اول اتحادیه آقاى على 
اصغر نادرى بنى به کدملى 4623112071 به ســمت نائب رئیس دوم 
اتحادیه آقاى روح اله على بیگى بنى به کدملى 4621642413 به سمت 
دبیــر اتحادیه آقاى على اکبر اکبرى بنى بــه کدملى 4623255603 به 
ســمت خزانه دار اتحادیه براى مدت چهار ســال انتخاب گردیدند. آقاى 
علــى قلــى آقابابائى بنى به کدملــى 4622959771 به ســمت بازرس 
اتحادیــه انتخــاب گردید. کلیه چک ها، اســناد تعهــدآور ، اوراق بهادار 
بانکــى، تعهدات مالى و حقوقى با امضــاى ثابت خزانه دار و امضا رئیس، 
در غیــاب رئیس با امضاى نائب رئیس بهمراه مهر اتحادیه معتبر خواهد 
بود. نامه هاى ادارى و اســتخدامى و اســناد غیرمالــى اتحادیه با امضاى 

رئیس و در غیاب وى با امضاء نائب رئیس و مهر انجام مى گردد. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان چهارمحال وبختیارى اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرکرد (443996)

آگهى ابالغ اجرائیه کالسه 9800075 وفق ماده 18 آیین نامه اجرا
بهــزاد قزلبــاش به نشــانى کرج حصــارك خیابــان فروردین- 
بدینوســیله به بهزاد قزلباش بدهکار پرونده کالسه فوق که برابر 
گــزارش مامور ابالغ آدرس فوق شــناخته نگردیــده ابالغ میگردد 
کــه برابر چک شــماره 408381 مورخ 1397/5/20 بانک ســپه 
بین شــما و احمد زوارى مســعود به مبلغ 108/000/000 ریال 
بدهکار میباشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست 
صدور اجرائیه نموده پس از تشــریفات قانونى اجرائیه صادر و به 
کالســه فوق در این اجراء مطرح مى باشــد لذا طبق ماده 18 آئین 
نامــه اجرا به شــما ابالغ میگردد پــس از ده روز از تاریخ انتشــار 
این آگهى اجرائیه ابالغ شده محسوب و فقط یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشــار درج و منتشــر میگردد ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخــت بدهــى خود اقــدام و در غیر اینصورت پس از گذشــت 
مدت مذکور نیم عشــر دولتى تعلق میگیرد و بدون انتشــار آگهى 
دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 

م الف/95692
از طرف رئیس اداره اجراى ثبت کرج - قاسمى

آگهى مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)
آگهى مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرائى 9700245 

یــک قطعــه زمین نوع ملــک طلق با بنایى احداثــى به پالك ثبتــى 3966 فرعى از 36 
اصلى  مفروز و مجزا شده از 1236 فرعى از اصلى مذکور قطعه 4 واقع در بخش 12 حوزه 
ثبت ملک اسالمشــهر اســتان تهران به مســاحت 160/81 مترمربع با حدود اربعه شــماال 
بطول 8/25 مترمربع پى اســت به خیابان 18 مترى شــرقا بطــول 19/48 مترمربع قطعه 
5 جنوبا بطول 8/26 مترمربه پى اســت به قطعه 8 غربا بطول 19/48 متر مربع پى اســت 
به قطعه 3 . مشــخصات مالکیت : آقاى على اکبر قره داغى فرزند محمد شــماره شناسنامه 
16 داراى شــماره ملى 1533011990 با جز سهم 2 از کل سهم 6 بعنوان مالک دو دانگ 
مشــاع از شش دانگ عرصه واعیان با شــماره مستند مالکیت 6718 تاریخ 1392/9/21 
دفترخانه اســناد رســمى شــماره 45 شــهر چهاردانگه اســتان تهران ثبت گردیده اســت 
، علــى اکبــر قره داغى فرزند محمد شــماره شناســنامه 16 تاریخ تولد داراى شــماره ملى 
1533011990 تاریخ با جز سهم 4 از کل سهم 6 بعنوان مالک چهار دانگ مشاع از شش 
دانگ عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت 6718 تاریخ 1392/9/21 دفترخانه اسناد 
رســمى شــماره 45 شهر چهاردانگه اســتان تهران ثبت گردیده است. محدویت: یک مورد 
بازداشــت دائم بموجب دستورشماره 139704901087001215 مورخ 1397/5/25 
صادره از مســئول محترم اجراى اســناد رســمى اسالمشــهر به نفع شــهردارى اسالمشهر 
بازداشــت میباشــد. ضمنا پرونده ثبتى پیش از این حکایت ندارد. که به علت عدم ایفاى 
تعهدات ازسوى شهردارى اسالمشهرجهت وصول راى شماره 3491 مورخ 1397/01/29 
کمســیون ماده 77 شــهردارى منجر بصدور اجرائیه از سوى شــهردارى اسالکمشهر شده 
اســت وبرابر نظریه 97/الف / 5141 مورخ 1397/10/12 کارشناس رسمى دادگسترى 
توصیف اجمالى مورد وثیقه عبارت اســت به از: ملک فوق واقع است دراسالمشهر شهرك 
صنعتــى چهاردانگه (مجتمع صنعتى کارگاهى اسالمشــهر) خیابان آلومنیوم کاران پنجم 6– 
پالك 19 . مورد ارزیابى ملک: براســاس ابالغ راى کمیســیون تجدید نظر ماده صد بشماره 
5503 مــورخ 1394/12/18 ملــک به پالك ثبتــى 4- 3966- 36 بــراى تبدیل کارگاه 
صنعتــى به تجارى در کاربرى مغایر بمســاحت 92/51 متر مربع + توســعه بناى تجارى در 
همکف مازاد برتراکم بمساحت 39/30 متر مربع + تبدیل دفترى به تجارى مازاد برتراکم 
بمســاحت 29 متر مربــع + احداث بالکن تجارى مــازاد برتراکم بمســاحت 29 مترمربع + 
کسرى پارکینگ تجارى بمساحتهاى 3/70 و 1/57 و 1/16 و 2/96 متر داراى راى جریمه 
اســت . براساس محتویات پرونده شهرســازى موجود در شهردارى منطقه 4 اسالمشهر در 
فــرم جــدول بناى اجرا شــده ملک به پالك ثبتــى 42/3966 قطعــه 4 تفکیکى در همکف 
داراى 81 /160 مترمربــع تجــارى + 74 متــر مربــع بالکن در نیم طبقه مى باشــد وطبق 
جــدول بنــاى مجاز پالك فــوق در همکــف داراى 92/51 مترمربــع کارگاه + 29 متر مربع 
دفترى مى باشد. پس از بازدید مالحظه گردید ملک مورد اشاره یک باب ساختمان با عنوان 
فروشــگاه مبلمان بــوده با نماى آجرى که بخــش جنوبى بصورت ســوله و در داخل آن یک 
بالکن با اسکلت فلزى ایجاد شده وبخش شمالى که سابقا بصورت حیاط بوده با سقف سبک 
( ایرانیت + پروفیل آهنى) مســقف شــده است کف مجموعه با پوشــش موزائیک ودیوار 
داخلى بصورت آجر نما میباشــد ضمن اینکه در زیر ســقف سبک بناى دفترى قدیمى واتاق 
اســتراحت میباشــد ملک مورد اشاره داراى انشــعاب برق وآب است. که ارزش سه سهم 
مشــاع از ده سهم مشاع از ششدانگ پالك ثبتى ملکى شــخص بدهکار آقاى على اکبر قره 
داغى به مبلغ 3/798/425/220 ریال ارزیابى شــده است وجهت وصول طلب بستانکار 
وحقوق دولتى کالســه فوق الذکردر روزیکشــنبه مورخ 1398/02/29 از ســاعت 9 الى 
12 ظهر درمحل اداره ثبت اســناد و امالك اسالمشــهر واقع دراسالمشهر- قائمیه- سایت 
ادارى ازطریــق مزایــده حضورى بفروش میرســد و مزایده ازمبلــغ 3/798/425/220 
ریال شــروع و باالترین قیمت که خیدار داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت درجلسه 
مزایده براى عموم آزاد اســت و فروش کال" نقدى اســت چنانچه روز تعیین شده با تعطیل 
رسمى مصادف گردد روزبعد از تعطیل جلسه مزایده درهمان ساعت ومکان تشکیل خواهد 
شــد طالبین وخریداران میتوانند با ارائه چک تضمین شــده بانک ملى ایران به مبلغ پایه 
مزایده جهت شــرکت درمزایده دروقت مقرر درجلسه مزایده شرکت نمایند ضمنا" بدهى 
هــاى مربــوط به آب برق وگاز اعم از حق انشــعاب واشــتراك ومصــرف ونیزبدهى مالیاتى 
وعوارض شــهردارى وغیره که رقــم قطعى آنها براى این اداره معلوم نشــده بعهده برنده 
مزایده اســت و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهاى دارایى وشهردارى و... 
خواهد بود مورد ضمنا" بنابر اعالم بستانکار مورد وثیقه فاقد بیمه مى باشد. تاریخ انتشار: 

1398/02/04 م الف 106
 رئیس ثبت اسناد وامالك اسالمشهر- سید محسن سادات حسینى 
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برای ریاست محیط زیست بهتر از کالنتری نبود؟

خواندنتوانستناست؛

 درب نمایشگاه کتاب تهران
به روی بازدیدکنندگان باز شد
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