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رهبر انقالب اسالمی در دیدار کارگران:

رئیسقوهقضائیهدردیداربامکارمشیرازی:

توطئه آمریکا در قضیه نفت بیپاسخ نخواهد ماند

در آستانه گام دوم انقالب انتظار از
دستگاه قضایی ،انتظار باالیی است

رئیس قوه قضائیه گفت :در حال حاضر
در آستانه گام دوم انقالب انتظار از دستگاه
قضایی ،انتظار باالیی است.
به گزارش ایسنا ،سید ابراهیم رئیسی در
دیدار با آیتالله مکارم شیرازی اظهار کرد:
انتظار مردم عزیز در این دوران بعد از گذشت
 ۴۰سال از انقالب ،انتظار فوقالعادهای است
و انتظار دارند که دستگاه قضایی پیشانی
عدالت و ملجا و پناهگاه باشد .وی با بیان
اینکه «شرایط موجود شرایط خاصی است و
هم نگاه نخبگان به دستگاه قضایی نگاهی
است که قابل توجه است و هم نگاه مردم و
انتظاراتی که از این دستگاه دارند ،قابل توجه
است» ،بیان کرد :به دلیل حضورم در دستگاه
قضایی ،تجربیاتی داشتم و در حال حاضر
در آستانه گام دوم انقالب انتظار از دستگاه
قضایی ،انتظار باالیی است .رئیسی با تاکید
بر اینکه ضمن بهرهمندی دستگاه قضایی از
راهنماییهای حضرتعالی ،امیدواریم همواره از
رهنمودهایتان بتوانیم استفاده کنیم ،تصریح
کرد :تالش میکنیم به خصوص در موضوع
مهریه که چندبار مورد تاکید شما بوده است
بتوانیم این مسئله را کامال حل کنیم که دغدغه
خاطر حضرتعالی و بزرگانی که بر مبنای فقه و
مبانی فقهی نظر دارند ،رفع شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به دیدار با اعضای
کمیسیون قضایی مجلس اظهار کرد :در دیدار
با کمیسیون قضایی مجلس تاکید کردم که
در قوانین راهکار همه موارد حبس عنوان
شده و قاضی نیز مطابق قانون باید رای دهد
لذا باید موضوع حبس را در موارد ممکن به
مجازاتهای جایگزین تبدیل کنیم.

آیتالله خامنهای رهبر انقالب اسالمی در آغاز هفته کار و
کارگر در دیدار هزاران نفر از کارگران صنایع مختلف ،کار جهادی
و بیوقفه را از شرایط مهم رونق تولید و تحقق راهبرد عزت آفرین
اقتصاد مقاومتی خواندند و با تأکید بر لزوم رسیدگی به مسائلی
همچون امنیت شغلی و مزد و احترام به کارگران افزودند :دشمن
برای به زانو در آوردن ملت ایران بر فشار اقتصادی متمرکز شده
است اما بداند این ملت هیچگاه به زانو در نمیآید و ضمن
استفاده از فرصت تحریم برای رشد و شکوفایی ،دشمنیهای
آمریکا را بیپاسخ نمیگذارد.
به گزارش ایسنا ،رهبر انقالب اسالمی دیدار امسال با کارگران
را با توجه به سال «رونق تولید» ،دارای اهمیت بیشتری دانستند
و با تشبیه کار به بهار بهعنوان زمینهای برای بروز ظرفیتها و
استعدادها گفتند :کار یک ارزش واال است و این موضوع باید به
یک فهم عمومی در جامعه تبدیل شود تا جایگاه ارزشمند کارگر
نیز شناخته شود.
آیتالله خامنهای یکی از عوامل تحقق رونق تولید را کار جهادی
و فوقالعاده دانستند و افزودند :رونق تولید یکی از ارکان اصلی
اقتصاد مقاومتی است و اگر اقتصاد مقاومتی محقق شود،
تصمیمهای سردمداران آمریکایی و صهیونیستی درباره نفت و
مسائل اقتصادی ِ دیگر ،تأثیرگذار نخواهد بود.
ایشان خاطرنشان کردند« :رونق تولید»« ،حمایت از کاالی
ایرانی»« ،تحرک کاری» و «اقتصاد مقاومتی» در واقع زمینهساز
عزت ملی و نفوذناپذیری در برابر تصمیمهای بیگانگان خواهد
شد .رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه عزت ملی یکی از
اولویتها و مسائل اصلی هر ملتی است ،گفتند :ملتها هیچگاه
راضی نخواهند شد تا تحتتأثیر و نفوذ تصمیمات دشمنان خود
قرار گیرند.
آیتالله خامنهای با اشاره به ادعاهای مقامات آمریکایی و
صهیونیستی افزودند :آنها میگویند دشمن نظام جمهوری
اسالمی هستیم و با ملت ایران دشمنی نداریم اما دشمنی با
جمهوری اسالمی ،دشمنی با ملت ایران است زیرا جمهوری
اسالمی به کمک و مدد مردم برپا است و اگر کمک مردم نبود،
جمهوری اسالمی نبود.
ایشان با اشاره به توطئههای گوناگون دشمنان ملت ایران
در چهل سال گذشته از جمله تمرکز بر موضوع کار و کارگر و
شکست این تالشها تأکید کردند :ملت ایران بهویژه کارگران در
همه این موارد ،بر دهان دشمن زدند و او را مأیوس کردند.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه جامعه کارگری از
وفادارترین قشرها به جمهوری اسالمی بوده و هست ،افزودند:
مسئوالن کشور و سیاستسازان و مجریان سیاستها باید قدر
جامعه کارگری را بدانند و به مسائل اساسی آنها همچون امنیت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  139760301051004974هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک قرچــک تصرفــات مالکانــه بالمعارض
متقاضــی آقــای میثــم مــرادی فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه  3790051861صــادره از قــروه در ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی در آن بــه مســاحت  42مترمربــع پــالک  17719فرعــی از  49اصلــی واقــع
قرچــک خریــداری از مالــک رســمی آقــای علــی شاهســون محــرز گردیــده اســت  .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض
خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م/الــف 9104 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1398/1/22 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1398/2/5 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ـ رضا النچری
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متن آگهی

بدینوســیله آگهــی وقــت رســیدگی بــه تاریــخ  1398/3/13ســاعت  10بــه کالســه پرونــده 970653شــورای حــل
اختــالف شــعبه دو شهرســتان ســامان خواهــان علیرضــا فدائــی فرزنــد حســین بطرفیــت دیلمــی علــی عــرب بــه
نشــانی مجهــول المــکان بخواســته مطالبــه مبلــغ معادل11/686/000بابــت فاکتــور فــروش بانضمــام کلیــه هزینه
دادرســی وخســارت تاخیرتادیــه درایــن شــورا ثبــت گردیــده وبــا عنایــت بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده علی
عــرب مراتــب جهــت یــک نوبــت دریکــی ازجرایــد کثیراالنتشــارآگهی مــی گــردد تــا بــه همــراه یــک نســخه بــه
ایــن شــورا ارســال گــردد 34

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شورای حل اختالف شماره 2سامان
اعظم فرجی چمزینی
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آگهی تغییرات شرکت تجاری بازرگانی درخشان برادر تفتان سهامی خاص به
شماره ثبت  5869و شناسه ملی 10500093100

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  1397/12/20تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد .1:آقــای احمــد ریگــی
بــه شــماره ملــی  3622276797بــه عنــوان مدیــر عامــل و عضــو هیئــت مدیــره و آقــای محمــد شــریف رخشــانی
اصیــل بــه شــماره ملــی  6119802258بــه عنــوان رئیــس هیئــت مدیــره و آقــای عبدالرحیــم رخشــانی اصیل به
شــماره ملــی  6119731652بــه عنــوان نایــب رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت بــرای  2ســال انتخــاب گردیدنــد.2.
کلیــه اوراق و اســناد تعهــدآور از قبیــل چــک و ســفته و بــرات بــا امضــاء آقــای احمــد ریگــی یــا آقــای محمــد
شــریف رخشــانی اصیــل و همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر و اوراق عــادی بــا امضــاء آقــای احمــد ریگــی یــا آقــای
محمــد شــریف رخشــانی اصیــل و همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر اســت .بــا ثبــت ایــن مســتند تصمیمــات تعیین
ســمت مدیــران  ،تعییــن دارنــدگان حــق امضــاء انتخــاب شــده توســط متقاضــی در ســوابق الکترونیک شــخصیت
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زاهدان
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آگهی تغییرات شرکت تجاری بازرگانی درخشان برادر تفتان سهامی خاص به
شماره ثبت  5869و شناسه ملی 10500093100

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ  1397/12/20تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد .1:اعضــاء
هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد  :آقــای احمــد ریگــی بــه شــماره ملــی 3622276797
و آقــای محمــد شــریف رخشــانی اصیــل بــه شــماره ملــی  6119802258و آقــای عبدالرحیــم رخشــانی
اصیــل بــه شــماره ملــی  6119731652بــه عنــوان اعضــاء هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال انتخــاب
گردیدند.2.آقــای اســماعیل ریگــی بــه شــماره ملــی  3611109762بــه عنــوان بــازرس اصلــی و آقــای
عبدالرضــا محمــودی بجــد بــه شــماره ملــی  3500835597بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت
یکســال انتخــاب گردیدنــد .3.روزنامــه کثیراالنتشــار زاهــدان جهــت نشــر آگهــی هــای شــرکت تعییــن
گردیــد ..بــا ثبــت ایــن مســتند تصمیمــات انتخــاب بــازرس  ،انتخــاب روزنامــه کثیراالنتشــار ،انتخــاب مدیــران
انتخــاب شــده توســط متقاضــی در ســوابق الکترونیــک شــخصیت حقوقــی مرقــوم ثبــت و در پایــگاه آگهــی
هــای ســازمان ثبــت قابــل دســترس میباشــد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زاهدان
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آگهی ابالغ اجرائیه مطابق ماده  18آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم
االجرا

بدیــن وســیله بــه علــی عبــاس زاده  ،نــام پــدر  :محمــد  ،شــماره شناســنامه  ، 641:شــماره /شناســه ملــی :
 ، 3620910626متولــد  ، 1337/10/06 :بــه نشــانی خیابــان هیرمنــد منــزل آقــای غــالم عبــاس زاده ابــالغ مــی
شــود کــه زهــرا غفوریــان خــاس فــرد جهــت وصــول مبلــغ  403/973/694ریــال بــه اســتناد مهریــه منــدرج در
ســند ازدواج شــماره  59/10/22 -5233دفتــر 34ازدواج زاهــدان علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده
اجرائــی بــه کالســه  9800016در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ  98/2/2مامــور  ،محــل اقامــت
شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده  ،لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده  18آئین نامــه اجــرا مفاد
اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محلــی آگهــی مــی شــود و چنانچــه ظــرف
مــدت ده روز از تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز ابــالغ محســوب مــی گــردد  ،نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام
ننماییــد ،عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد یافــت .

رییس اداره اجرای اسناد رسمی زاهدان
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مفقودی

گزارش ویژه

کارت بازرگانــی شــماره  6119802258متعلــق بــه آقــای محمــد شــریف رخشــانی اصیــل فرزنــد عیســی بــه
1745
شــماره شناســنامه  287صــادره از میرجــاوه مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از کارگران اعالم کردند که دشمنی و توطئه آمریکا در قضیه نفت بیپاسخ
نخواهد ماند.

جمهوری
اسالمی هر
مقدار الزم
داشته باشد و
اراده کند ،نفت
صادر خواهد
کرد
شغلی ،احترام به کارگر و موضوع دستمزد کارگران توجه صحیح
و دقیقی داشته باشند.
آیتالله خامنهای در همین زمینه گفتند :بعضی خریداران
کارخانهها با از بین بردن کارخانه ،فروش تجهیزات آن و تبدیل
کردن زمین کارخانه به ب ُرج ،سوءاستفاده میکنند که همه
مسئوالن در سه قوه ،باید با اینگونه مسائل مقابله جدی کنند.
ایشان واردات بیرویه را از دیگر مسائلی برشمردند که به تولید
داخل و کارگر ایرانی ضربه وارد میکند و افزودند :در زمینه
مقابله با واردات بیرویه کاالهای خارجی ،مقررات سختی وجود
دارد اما این ضوابط باید با قاطعیت اجرا شوند.
رهبر انقالب اسالمی گفتند :تحریمها اگرچه در برخی موارد
زمینهساز بروز مشکالت میشوند اما اگر با آنها مقابله صحیح و
منطقی شود ،به نفع کشور خواهد بود زیرا تحریمها موجب تکیه
بر توان ،ظرفیت و ابتکارهای داخلی خواهد شد.
آیتالله خامنهای با اشاره به توطئههای مختلف و ناکام
دشمنان در چهل سال اخیر علیه «ملت ایران ،انقالب اسالمی
و نظام جمهوری اسالمی» تأکید کردند :آمریکاییها با تمرکز بر

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

دراجــرای اجرائیــه صــادره ازدادگســتری شهرســتان جــم بــه نفــع کارخانــه اســفالت خاتــم االنبیــا به مدیــر عاملی
حســین حیــدری باوکالــت اقــای غالمرضــا اکبــری دایــره اجــرای احــکام حقوقی ایــن دادگســتری درنظــردارد یک
-1دســتگاه کامیــون امیکــو بــه رنــگ ســفید روغنــی و-2وضعیت اتــاق فرســوده وزنــگ زدگــی دارد وamico-3
وضعیــت دســتگاه انتقــال نیــرو وموتــور معیــوب وغیرقابــل حرکــت و-4درخصــوص قابــل بازســازی وشــماره
گــذاری بااحــراز شــرایط قانونــی تطبیــق اســناد مــدل و-4تعدادچــرخ وســیلندر 6عــدد وقیمــت کارشناســی
معــادل مبلــغ 300/000/000ریــال وهمچنیــن -1یــک دســتگاه لــودر بــه رنــگ ســبز روغنــی -2وضعیــت
اتــاق فرســوده مســتعمل و-3وضعیــت دســتگاه انتقــال  kimoنیرووموتــور معیــوب و-4درخصــوص بازســازی
و شــماره گــذاری بااحــراز شــرایط قانونــی تطبیــق اسنادمیباشــد تعدادچــرخ 4عــدد وتعــداد ســیلندر
6عددوقیمــت پایــه ان 500/000/000ریــال درتاریــخ 1398/03/07روزیکشــنبه ســاعت 10صبــح ازطریــق
مزایــده مرحلــه اول بفــروش برســاند محــل مزایــده واقــع دردفتــر اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری
شهرســتان جــم میباشــد قیمــت مزایــده ازقیمــت پیشــنهادی کارشــناس شــروع وبــه کســی کــه بیشــترین
قیمــت دهــد واگــذار مینمایــد عالقمنــدان مــی تواننــد 5روزقبــل ازفــروش جهــت مالحظــه وبازدیــد ازملــک
بــه ایــن اجــرا مراجعــه نماینــد لذامراتــب بدینوســیله اگهــی تاکســانیکه تمایــل بــه شــرکت درجلســه مزایــده
وخریــد دســتگاههای مذکورداشــته باشــند درموعــد مقــرر حاضرشــوند بدیهــی اســت درصــورت تمایــل بــرای
بازدیــد ازملــک بــه ایــن اجــرا مراجعــه شــود درضمــن برنــده مزایــده بایــد 10درصــد بهــارا فــی المجلــس
بــه عنــوان ســپرده بــه قســمت اجراتســلیم نمایــد حداکثــر مهلــت مزبــور ازیــک مــاه تجــاوز نخواهدکــرد
ودرصورتیکــه برنــده مزایــده درموعــد مقــرر بقیــه بهــای امــوال را نپــردازد ســپرده اوپــس ازکســر هزینــه
مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط مــی گــردد .م الــف 39

قاضی اجرای احکام حقوقی دادگستری جم
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اجرائیه
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آگهی حصروراثت

آقــای بــرات کرامتــی دارای شناســنامه بشــماره 80070بــه شــرح پرونــده کالســه 98-115ایــن شــورا
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان حســین کرامتــی کلخــوران بــه
شــماره شناســنامه 1785در تاریــخ 1385/11/8در اردبیــل اقامتــگاه دائمــی خودبــدرود حیــات گفتــه ورثــه
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه  -1 :بــرات کرامتــی بــه شــماره شناســنامه  80070پســر متوفــی  -2ســوره
کرامتــی بــه شــماره شناســنامه  56دختــر متوفــی -3فهیمــه کرامتــی کلخــوران بــه شــماره شناســنامه 3982
دختــر متوفــی -4فریــده کرامتــی کلخــوران بــه شــماره شناســنامه 3294دختــر متوفی-5اشــرف کرامتــی
کلخــوران بــه شــماره شناســنامه  4295دختــر متوفــی -6فاطمــه کرامتــی بــه شــماره شناســنامه 9دختــر
متوفــی -7شــهین کرامتــی کلخــوران بــه شــماره شناســنامه  5388دختــر متوفــی -8ماهــرخ کرامتــی بــه
شــماره شناســنامه 5494دختــر متوفی..اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را دریــک
نوبــت آگهــی مــی نماینــد هرکــس اعتراضــی دارد ویــا وصیــت نامــه ای ازمتوفــی نــزداو باشــد از تاریــخ نشــر
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر وهــر وصیــت نامــه جــز ســری ورســمی کــه
بعــد از موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط وبــال اثــر خواهــد بــود .

رئیس شعبه یازده شورای حل اختالف اردبیل

1759

فقدان سند مالکیت

خانــم فضــه قربانــی مزرعــه خلفــی فرزند بــاال اوغالن بشــماره شناســنامه 12وکــد ملــی 1672089743صادره
از مشــگین شــهر مدعــی اســت بــه اســتناد در خواســت شــماره 97/12/20-3007525ششــدانگ یــک بــاب
خانــه بــه پــالک 7778فرعــی از 37اصلــی واقــع در مشــکین شــهر بخــش 13اردبیــل بــا ثبــت در دفتــر
39صفحــه 433ذیــل ثبــت 7410بنــام نامبــرده ثبــت وســند مالکیــت ایشــان نیــز بــه شــماره مسلســل
57403الف87/صــادر وبــه دلیــل نامعلــوم ســند مزبــور را مفقــود نمــوده لــذا بــه موجــب تبصــره یــک مــاده
120آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــالع عمــوم در یــک نوبــت آگهــی میگرددتــا هــر کــس مدعــی
انجــام معاملــه یــا وجــود ســند نــزد خــود باشــد بتوانــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی
اعتــراض خــودرا بــه ایــن اداره تســلیم دارد در غیــر اینصــورت پــس از ســپری شــدن مهلــت قانونــی وعــدم
واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار 98/2/5:

مسعود تقی زاده خیاوی -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان مشگین شهر
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آگهی حصروراثت

پــری محمــد پــور دارای شناســنامه بشــماره 252بــه شــرح پرونــده کالســه 98-185این شــورا درخواســت گواهی
حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان یونــس ســلیمی گللــو بــه شــماره شناســنامه 15در تاریــخ
1397/12/21در اردبیــل اقامتــگاه دائمــی خودبــدرود حیــات گفتــه ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت بــه  -1 :ودود
ســلیمی فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه  109185بــرادر متوفــی -2کمــال ســلیمی رادفرزنــد محمــد بــه
شــماره شناســنامه 508بــرادر متوفــی -3پــری محمــد پوردویــل فرزنــد الیــاس به شــماره شناســنامه  252همســر
متوفی.اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را دریــک نوبــت آگهــی مــی نماینــد هرکــس
اعتراضــی دارد ویــا وصیــت نامــه ای ازمتوفــی نــزداو باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم
دارد واال گواهــی صــادر وهــر وصیــت نامــه جــز ســری ورســمی کــه بعــد از موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار
ســاقط وبــال اثــر خواهــد بــود .

رئیس شعبه یازده شورای حل اختالف اردبیل

متن آگهی

پرونــده کالســه  970965 :وقــت رســیدگی مــورخ  1397/3/20ســاعت  11:30خواهــان :امیرحســین
عســگری ارمنــدی فرزنــد محســن خوانــده اقــای بهــروز پــور احمــد ســیاهمزگی بــا ادرس مجهــول
المــکان خواســته مطالبــه وجــه چــک خواهــان دادخواســتی تســلیم دادگاه عمومــی لــردگان نمــوده
کــه بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده بــه درخواســت خواهــان وموافقــت دادگاه مســتندا بــه
مــاده  73قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت دریکــی ازروزنامــه هــای کثیراالنتشــار آگهــی
وخوانــده مذکــور میتوانــد یــک مــاه ازتاریــخ نشــر آگهــی جهــت اعــالم ودریافــت نســخه ثانــی دادخواســت
وضمائــم بــه دفتــر شــعبه چهــارم دادگاه عمومــی حقوقــی لــردگان مراجعــه ویــا دروقــت مقــرر فــوق
جهــت رســیدگی درایــن شــعبه حضــور بهــم رســانند بدیهــی اســت درصــورت عــدم حضــور دردادگاه
غیابــا رســیدگی واتخــاذ تصمیــم خواهــد شــد 37

دفترشعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لردگان سعیدی
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اجرائیه پرونده 970499

مشــخصات محکــوم لــه اســیه دژ فرزنــد قنبــر نشــانی لــردگان خ دادگســتری روبــه روی هواشناســی
مشــخصات محکــوم علیــه احمــد گنجــی فرزنــد شــمس الــه نشــانی مجهــول المــکان محکــوم بــه بموجــب
دادنامــه شــماره 9709973852201230مــورخ  97/11/9شــورای حــل اختــالف شــعبه دوم حقوقــی
محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ هفــت میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته وخســارت
تاخیرتادیــه ازتاریــخ دادخواســت  97/8/27وهزینــه دادرســی مبلــغ 2900000ریــال ونیــم عشــر هزینــه
دولتــی درحــق صنــدوق دولــت محکــوم علیــه مکلــف اســت ازتاریــخ ابــالغ اجرائیــه پــس ازابــالغ اجرائیــه
ظــرف ده روز مفــاد انــرا بموقــع اجــرا بگــذارد 38

قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم لردگان

مشــخصات محکــوم له/محکــوم لهم :نــام رحمــت نــام خانوادگــی فــران ســادات نــام پــدر قربانعلــی
نشــانی اردبیــل _ شهرســتان مشــگین شــهر _امــام جنــب خیابــان خیام مشــخصات محکــوم علیــه/
محکــوم علیهم :نــام جبرائیــل نــام خانوادگــی کریمــی قوزلوجــه نــام پــدر محمــد نشانی .مشــخصات
نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم له/محکــوم لهــم وحــدت حســن زاده امیــر قلــی اردبیــل _پــارس
آبــاد _پــارس آبــاد _شــهید مفتــح _روبــروی دادگســتری قدیــم وکیــل رحمــت فــران ســادات.محکوم بــه:
بموجــب در خواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره 9810094516200066و شــماره دادنامــه مربوطــه
9709974516201059محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ بیســت و یــک میلیــون و پانصــد
هــزار ریــال از بابــت اصــل خواســته و مبلــغ  750/398ریــال از بابــت هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه
وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی و در خصــوص تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید چــک  30/06/94لغایــت
یــوم الوصــول در حــق خواهــان و مبلــغ  937/094/1ریــال نیــم عشــر دولتــی در حــق صنــدوق دولــت ،رای
صــادره غیابــی بــوده و ابــالغ بــه خوانــده قانونــی مــی باشــد .

قاضی شورا _ اکبر نعمتی

مسائل اقتصادی به دنبال به زانو درآوردن ملت ایران هستند اما
بدانند این حرکت اخیر آنان نیز ناکام میماند و ملت بزرگ و
عزیز ایران در مقابل شیطان بزرگ هیچگاه به زانو در نخواهد آمد.
رهبر انقالب اسالمی درباره تالش آمریکا برای مسدود کردن
راههای صادرات نفت ایران افزودند :ملت فعال و مسئوالن
هوشیار ایران نشان دادهاند اگر همت کنند همه بنبستها را
میشکنند و قطعا ً این تالش آمریکاییها هم به جایی نمیرسد و
جمهوری اسالمی هر مقدار الزم داشته باشد و اراده کند ،نفت
صادر خواهد کرد .ایشان با یادآوری یک نکته مهم خطاب به
دشمنان ملت ایران تأکید کردند :بدانید دشمنیهای شما بیپاسخ
نخواهد ماند و ملت ایران ،ملتی نیست که علیه او کار و توطئه
کنند و او بنشیند و تماشا کند.
آیتالله خامنهای در نکتهای دیگر در زمینه تشدید فشارهای
نفتی آمریکا گفتند :کاهش وابستگی به فروش نفت را قدر و
نوعی فرصت میدانیم و از آن برای تکیه بیشتر بر تواناییهای
داخلی استفاده میکنیم.
رهبر انقالب تواناییهای ملت ایران و جوانان پرتالش و خوش
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آگهــی تغییــرات صنــدوق قــرض الحســنه قائــم آل محمــد چوبــر موسســه غیــر
تجــاری بــه شــماره ثبــت  25و شناســه ملــی  10720006380بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1397/08/23وبرابــر تاییدیــه شــماره
2017مــورخ 97/12/20ســازمان اقتصــاد اســالمی ایــران تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد
 - :اعضــاء هیئــت مدیــره بــرای مــدت دوســال بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد- :آقایان
انــور بــی نیــاز چوبــر  2631049098ومحمــد یــادگار چوبــر  2631047192و ســید
نظــام موســوی  1466995173ولطفعلــی گلــزاری  2630361055و شــهرام نعمتــی
 2630106659و احمدقلمــی چوبــر  2630106659و یحیــی یــادگار 2631098889
بعنــوان اعضــای اصلــی هیئــت مدیــره وآقایــان فیــروز موســوی  1466941383ومیــر
مجیــد موســوی  1466882077و نقــی افکنــد  2630971147و میرآقــا موســوی
 1465680667بعنــوان اعضــای علــی البــدل هیئــت مدیــره انتخــاب گردیدنــد - .تــراز
و بیــالن منتهــی بــه ســال مالــی  1396مــورد تصویــب قــرار گرفــت- .آقــای انــور قلــی
پــور شــماره ملــی  2630105105بعنــوان بــازرس اصلــی وآقــای یاســر حســن پــور
شــماره ملــی 2631704711بعنــوان بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال انتخاب
گردیدنــد روزنامــه کثیراالنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی های موسســه تعییــن گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تالش (1768 )444201

آگهــی تغییرات موسســه صنــدوق قرض الحســنه قایــم آل محمد چوبر
موسســه غیر تجــاری به شــماره ثبت  25و شناســه ملــی 10720006380
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1397/08/24وبرابــر تاییدیه
شــماره 2017مــورخ  97/12/20ســازمان اقتصاد اســالمی ایــران تصمیمات
ذیــل اتخــاذ شــد - :آقایــان انــور بــی نیــاز  2631049098بســمت رئیــس
هیئــت مدیــره و ســیدمیر نظــام موســوی 1466995173بســمت نائــب
رئیــس هیئــت مدیــره و محمــد یــادگار 2631047192بســمت مدیرعامــل
ویحیــی یــادگار 2631098889بســمت قائــم مقــام مدیرعامــل ولطفعلــی
گلــزاری  2630361055بســمت خزانــه دارواحمــد قلمــی چوبربســمت
عضــوو شــهرام نعمتــی 2630106659بســمت عضــو هیئــت مدیــره تعیین
گردیدنــد .کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــد آور بــا امضــای رئیــس
هیئــت مدیــره یــا نایــب رئیــس بــه اتفــاق مدیرعامــل یــا قائــم مقــام و
مهــر صنــدوق معتبــر باشــد .مکاتبــات اداری بــا امضــای مدیرعامــل و مهــر
صنــدوق معتبر میباشــد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تالش (1769)444200

استعداد میهن را بسیار فراتر از وضع فعلی خواندند و خاطرنشان
کردند :باید فرهنگ کار و تولید و تالش را ترویج دهیم و روحیه
انتظار برای ثروت بادآورده را از بین ببریم و روشهایی شبیه
بختآزمایی را ترویج نکنیم که دستگاههای مختلف از جمله صدا
و سیما باید متوجه این معنا باشند.
ایشان با استناد به آیه شریفه قرآن کریم دستاورد حقیقی
انسان را حاصل سعی و تالش او برشمردند و افزودند :رشد فرد و
جامعه در گرو اراده و همت و تالش است و جوامعی که در دنیا
از لحاظ مادی رشد کردهاند ،بر اثر همین عوامل بوده است چراکه
خداوند وعده داده به کسانی که برای دنیا هم کار میکنند ،کمک
خواهد کرد .آیتالله خامنهای« ،رفاه ملت» و «رشد اقتصادی،
فناوری و علمی» را در کنار «معنویت و پیشرفت اخالقی» ،از
اهداف اصلی نظام اسالمی خواندند و خاطرنشان کردند :تحقق
این اهداف به کار و تالش مستمر نیاز دارد.
ایشان گفتند :هدف از بیان گام دوم این بود که باید با همان
انگیزه و همت بلندی که کشور را از زیر لگد مستکبران خارج کرد
به حرکت پرشور برای رسیدن به قلههای بلند پیشرفت و عزت
ادامه داد.
رهبر انقالب ،جوانان با انگیزه ،تحصیلکرده و پرتالش را محور
دستیابی کشور به آینده روشن دانستند و افزودند :به فضل الهی
مجموعههای گوناگون و غالبا ً جوان در سراسر ایران عزیز مشغول
فعالیت هستند تا در پرتو حرکتی عظیم ،ملت ایران به قلههای
رفیع عزت مادی و معنوی برسد.
آیتالله خامنهای با اشاره به عصبانیت دشمن از تالش و
یکپارچگی ملت ایران افزودند :در همین بالی طبیعی ِ سیل ،با
وجودی که کسی ملت را به صحنه دعوت نکرد ،مردم همچون
سیل به کمک سیلزدهها رفتند و جوانان از سراسر کشور به کمک
مردم و جوانان محلی شتافتند که این وحدت و همدردی و تالش
ملی ،بسیار مهم و نوید دهنده آیندهای خوب خواهد بود.
رهبر انقالب در پایان سخنانشان تأکید کردند :همانگونه که
ً
اخیرا گفته شد ،تالشهای دشمنان آخرین نفسهای دشمنی ِ
آنان است و دشمنان سرانجام از خصومت علیه ملت ایران خسته
خواهند شد اما این ملت از کار و تالش و پایداری و پیشرفت
هیچگاه خسته نخواهد شد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،آقای شریعتمداری وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در گزارشی گفت :کنترل واردات،
اصالح سیاستهای مالیاتی ،استفاده از منابع بودجه عمومی برای
بهبود تولید ،راهاندازی نهضت مهارتافزایی ،تالش مضاعف برای
بهبود فضای کسب و کار و تشکیل منظم کارگروههای رفع موانع
تولید از جمله برنامههای دولت برای صیانت از اشتغال موجود و
ایجاد اشتغال جدید است.

اگهی تصمیمات شرکت استحکام فوالد افق سهامی خاص به شماره
ثبت  7368و شناسه ملی  14004783919به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/12/04تصمیمات
ذیل اتخاذ شد -1 :علی حلیچی به شماره  1910464066و هادی علی
پور کالئی به شماره ملی  2061092284و امیرحسین حجتی به شماره
ملی  3873352028به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو
سال انتخاب شدند -2کریم بختیارزاده به شماره ملی  1882042166به
سمت بازرس اصلی و حبیب اله صالحی چم یوسفعلی به شماره ملی
 6209712576سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب
شدند  -3روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت
انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()431358

اگهی تصمیمات شرکت استحکام فوالد افق سهامی خاص به شماره

ثبت  7368و شناسه ملی  14004783919به استناد صورتجلسه هیئت

مدیره مورخ  1397/12/04تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :هادی علی پور

کالئی به شماره ملی  2061092284به سمت مدیر عامل و علی حلیچی
به شماره ملی  1910464066به سمت رئیس هیات مدیره و امیر حسین

حجتی به شماره ملی  3873352028به سمت نائب رئیس هیات مدیره
برای مدت دو سال انتخاب شدند وحق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق
بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با

امضاء علی حلیچی (رئیس هیات مدیره ) و مهر شرکت معتبر است اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری یاسوج
()431357

اگهی تغییرات شرکت ساختمانی و راهسازی توسن سازه یاسوج سهامی
خاص به شماره ثبت  1663و شناسه ملی  10861943029به استناد
صورتجلسهمجمع عمومی عادیبطورفوق العاده مورخ 1397/12/01تغییرات
ذیل اتخاذ شد  1- :امیر علی نعمتی نژاد به شماره ملی  4250656675و
کوثر آذری فرد به شماره ملی  4250585093و فرزانه یزدان پناه به شماره
ملی  2372493876به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال
تعیین گردیدند  2-فاطمه خالدی فر با شماره ملی  4232204687به عنوان
بازرس اصلی و زهرا خالدی فر با شماره ملی  4232205373به عنوان بازرس
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 3- .روزنامه کثیراالنتشار
ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجارییاسوج
()431356

