
فراخوان مناقصه عمومی
1                            دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی   

1- دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب منطقه ای لرستان
) شماره شبایRI 640100004101114144111308  بانک مرکزی( با کد اقتصادی 411163451988 

و شناسنامه ملی 10861305730 
2-موضوع مناقصه : تکمیل عملیات اجرایی سد عالی محمود 

3-برآورد : 182 میلیارد ریال بر اساس فهرست به سال 1397 رشته سد سازی 
4-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 5140 میلیون ریال بصورت ضمنانت نامه بانکی 

5-رتبه و رشته مورد نیاز : حداقل پایه 4 آب )سابقه احداث یک سد خاکی را داشته باشد( 
– حداقل امتیاز فنی 65 و ضریب تاثیر 0/4 می باشد . 

6-مدت و محل اجرا : 30 ماه – شهرستان الیگودرز 
7-تاریخ توزیع اسناد : 97/12/21 لغایت 97/12/28 

8-آدرس و شماره تماس جهت تهیه اسناد مناقصه : شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت 
 www.SETADIRAN.IR  فایل اسناد به   سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( به آدرس
یا به نشانی لرستان – خرم آباد – انتهای بلوار ولیعصر )عج( شرکت آب منطقه ای لرستان 

مراجعه نمایند .تلفن تماس : 06633240009 
9-ارائه گواهی صالحیت و آخرین تغییرات روزنامه و اساسنامه و صورتهای مالی حسابرسی 

شده و .... الزامیست 
های  قیمت  دامنه  تعیین  در خصوص   94/7/13 مورخ  10-دستورالعمل شماره 94/158764 

متناسب پیشنهادی در این مناقصه لحاظ می گردد. 
11-پیمانکاران می بایست دارای گواهی صالحیت ایمنی از اداره کار را داشته باشند 

12-تاریخ ارسال پیشنهادها : شرکت ها نسبت به ارسال پیشنهادات خود از طریق سامانه 
ستاد تا پایان وقت اداری مورخ 98/1/17 اقدام و به صورت فیزیکی به دفتر حراست و امور 
محرمانه این شرکت تحویل نمایند بازگشایی پاکات در تاریخ 98/1/18 راس ساعت 10 صبح 

خواهد بود . 
امور قراردادهای شرکت آب منطقه ای لرستان

 نوبت دوم

آگهی مزایده مرکز رفاهی فرهنگیان شوشتر

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شوشتر در نظر دارد مرکز رفاهی فرهنگیان ) تاالر- 
آشپزخانه- سایت اقامتی(واقع درفرهنگشهر را مطابق با شیوه نامه ها و دستورالعمل های 
مربوطه و با رعایت ضوابط مندرج در قوانین و مقررات به دارندگان مجوز و دارای سابقه 

مدیریت در امور فوق به مدت 3 سال از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید.
کلیه متقاضیان جهت کسب اطالع بیشتر تا تاریخ 1398/1/11 و دریافت فرم شرکت در 
مزایده به کارشناس برنامه و بودجه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شوشتر واقع در 

بلوار ولیعصر )عج( جنب درمانگاه شهید ضرغامپور مراجعه نمایند.

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شوشتر

رئیس جمهور کشورمان با بیان اینکه آمریکا به طور 
قطع به اهدافی که از تحریم ها دارد نخواهد رسید، 
گفت: ملت ایران به خاطر این فشارها در برابر حرف 

ناحق آنها و مسیر غلط شان سر فرود نمی آورد.
روحانی  حسن  االسالم  حجت  زمان،  گزارش  به 
از  برداری  بهره  آیین  در  رئیس جمهور کشورمان 
اظهار  جنوبی،  پارس  و ۲۴  مراحل ۱۳، ۲۲، ۲۳ 
داشت: با وجود تحریم ها و توطئه دشمنان مسیر 
پیشرفت و تعالی خود را ادامه داده و ادامه خواهیم 
داد.وی با تشکر از همه دست اندرکاران راه اندازی 
فازهای مختلف پارس جنوبی افزود: شرکت نفت، 
وزارت نفت و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( 
سپاه تالش های گسترده ای برای به نتیجه رسیدن 
این پروژه ها انجام دادند که در اینجا باید از آنها 
خدمت  یک  عنوان  به  آنها  اقدام  این  کنم.  تشکر 
بزرگ به کشور و ملت بزرگ ایران است.روحانی با 
اشاره به طرح هایی که در چند هفته گذشته در 
سراسر کشور به بهره برداری رسیده است، اظهار 
داشت: در چند هفته گذشته چند طرح بزرگ به 
بهره برداری رسید که نماد پیوند مستحکم دولت و 
ملت شریف ایران و همسایگان است.رئیس جمهور 
پاالیشگاه  و  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  گفت: 
بندرعباس که از لحاظ کیفیت تولید درجه باالیی 
دارند مایه افتخار همه ملت ماست. از ابتدای دولت 

یازدهم تا امروز تولید بنزین دو برابر شده است که 
این نشان دهنده تحرک، جدیت و ایثار همه ملت 
ایران به ویژه فعاالن صنعت نفت است. ما از تولید 
۵۲ میلیون لیتر در روز به ۱۰۱ میلیون لیتر رسیده 
ایم.روحانی در ادامه تصریح کرد: دشمنان ما بدانند 
ما در پنج سال گذشته تولید بنزین را که از ابتدای 
تاریخ تا ابتدای دولت یازدهم ۵۲ میلیون لیتر بوده 
است به ۱۰۱ تا ۱۰۵ میلیون لیتر رسانده ایم. یعنی 
توان تولید ما دو برابر شده که این افتخار صنعت 
نفت و ملت ایران است. البته شاید برخی خوش شان 
نیاید بگوییم که این دستاورد دولت است. ما باید 
بگوییم دولت نماینده مردم است و کسی نیست. 
همه دولت و کارمندان آن خادمان مردم هستند 
و از طرف مردم این مسئولیت سنگین را بر عهده 
دارند و اگر افتخاری وجود دارد متعلق به مردم ایران 
است.رئیس جمهور ایران ادامه داد: اینکه در پارس 
جنوبی از ۱۰ فاز امروز به ۲۵ فاز پاالیشگاهی رسیده 
ایم کار عظیمی است. ما در ابتدای دولت تدبیر و 
امید در سال ۹۲، ۱۰ فاز داشتیم و در این مدت پنج 
ساله ۱۵ فاز افتتاح شده که کار بسیار بزرگی است. 
در فازهایی که امروز افتتاح شد ۱۰۰ میلیون متر 
مکعب ظرفیت تولید گاز در روز افزایش پیدا کرده 
است. این جدای از میعانات و دیگر محصوالتی است 
که در این پاالیشگاه ها تولید می شود و نشان دهنده 

قدرت  گفت:  است.روحانی  کشورمان  ملی  قدرت 
ملی متشکل از قدرت فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی، 
اقتصادی، فنی، انرژی و منابع خدادادی است که 
به ملت ایران داده شده است. در منابع گازی ایران 
در سطح جهان مقام اول را دارد. قدرت نظامی در 
کنار قدرت اقتصادی و قدرت فرهنگی، اجتماعی و 
فنی و تأثیرگذاری در منطقه و جهان همه نشان 
دهنده افزایش قدرت ایران اسالمی هستند که به 
دلیل خوداتکایی است. ما در گذشته در نفت، گاز 
و بنزین واردکننده بودیم اما در این چند سال در 
تولید گازوئیل، بنزین و گاز توانسته ایم روی پای 
خود بایستیم که اینها عالوه بر خوداتکایی، استقالل 
حوزه  این  در  کسی  که  می دهد  نشان  را  کشور 
نمی تواند به ما زور بگوید.رئیس جمهور ادامه داد: در 
تحریم های گذشته تحریم بنزین در صدر قرار داشت 
اما در دور جدید تحریم ها دیگر بحث تحریم بنزین 
وجود ندارد. آنها به خوبی می دانند ملت ایران دیگر 
نیازی به واردات بنزین ندارند و در این حوزه توان 
صادرات وجود دارد. در دولت قبل برخی کشورها به 
دلیل اینکه می دیدند ما در زمستان نیازمند واردات 
گاز هستیم قیمت گاز را ۹ برابر کردند و دولت نیز به 
دلیل سرما و نیاز مردم ناچار بود این گاز را خریداری 

کند. اما امروز دیگر این خبرها نیست.
ادامه در صفحه۲

روحانی: ملت ایران ایستادگی خود را به رخ امریکا کشید 

هدفشان از تحریم، نگران کردن مردم از آینده است

احتمال نهایی شدن حداقل دستمزد ۹۸ 
در نشست امروز قوت گرفت

بطحایی:فضای مجازی برای کودکان و 
نوجوانان متولی  ندارد

مردم از تنوع قیمت ها و گران فروشی اقالم 
اساسی گالیه  دارند

به گزارش زمان ،ظاهراً نظرات شرکای اجتماعی برای تعیین دستمزد نزدیک تر شده و 
احتمال دارد در نشست امروز شورای عالی کار ، میزان حداقل دستمزد کارکنان مشمول 

قانون کار نهایی شود.

به گزارش زمان ، وزیر آموزش و پرورش بر لزوم راه اندازی »مرکز انیمیشن کودک« و 
بخش  در  مجازی  فضای  متأسفانه  گفت:  و  کرد  تأکید  مدرسه«  اجرای طرح »سینمای 

کودکان و نوجوانان در کشور هیچ متولی  ندارد.

به گزارش زمان ، دادستان تهران گفت: تصمیمات نباید به نحوی باشد که با پاک کردن 
و  تنوع قیمت ها  از  باشیم؛ چرا که مردم  صورت و ظاهر مسئله، در پی حل مشکالت 

گران فروشی اقالم اساسی گالیه مند هستند. 753
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روحانی: ملت ایران ایستادگی خود را به رخ امریکا کشید 

هدف از تحریم ها نگران کردن مردم است

والدت حضرت علی )ع( و فرا رسیدن نوروز 98 مبارک
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آغاز مرحله چهارم پرداخت سود سهام عدالت

سازمان خصوصی ســازی اعالم کرد: مرحله چهارم پرداخت سود 
سهام عدالت به بیماران خاص، ایثارگران، مددجویان تغییر وضعیت 
یافته، تاکسیرانان و بازنشستگان صندوق های بازنشستگی کشوری 

از دیروز)یکشنبه( ۲6 اسفندماه آغاز شد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، مرحله چهارم واریز سود سهام عدالت 
سال مالی ۹6 شرکت های سرمایه پذیر مربوط به گروه های سهام 
دار شــامل: وراث جدید تعیین تکلیف شــده، مددجویان تغییر 
وضعیت یافته، ایثارگران و خانواده های ایثارگران، دست اندرکاران 
امر واگذاری ســهام عدالت، خبرنگاران، طــالب، بیماران خاص، 
کارکنان ســتادهای نماز جمعه، خدام مســاجد و اماکن متبرکه 
امامزاده ها و حسینه ها، زندانیان آزاد شده، تاکسیرانان، قالیبافان، 
کارکنان موسسه های خیریه و فعاالن قرآنی خواهد شد.براساس 
گزارش سازمان مزبور، در این مرحله، در مجموع مبلغ 6۰۰ میلیارد 
تومان برای تعداد 6 میلیون و 7۰۰ هزار نفر از ســهام داران سهام 
عدالت، توســط ۳۱ بانک واریز خواهد شــد.تنها گروه باقی مانده 
از سهامداران ســهام عدالت که تاکنون سود برایشان واریز نشده 
عبارت از: کارکنان و کارمندان دستگاه های اجرایی و بازنشستگان 
صندوق های بازنشستگی کشــوری، تامین اجتماعی و نیروهای 
مسلح هستند که اوایل سال آینده و با دریافت سود سهام عدالت 
از شرکت های سرمایه پذیر، سود سهام عدالت برای این گروه نیز 
واریز خواهد شــد.تامین منابع مالی برای واریز سود سهام عدالت 
برمبنای عملکرد سال مالی شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت 

انجام می شود.
سود سهام عدالت هرســال فقط یک نوبت برای هرگروه از سهام 
داران سهام عدالت واریز خواهد شد و چنانچه امسال سود دریافت 
نکرده اید، نوبت واریز بعدی، ســال آینده منظور خواهد شد.سهام 
عدالت نوعی یارانه اســت که از طریق شرکت های تعاونی عدالت 
استانی به مشموالن آن واگذار می شود.هدف از عرضه سهام عدالت 
گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعالم شده که طبق آن 
بخشی از سهام شرکت های دولتی معین به قشرهای کم درآمدتر 
فروخته می شود.سبد سهام عدالت ترکیبی از 6۰ شرکت بورس و 
فرابورس است.آیین  نامه اجرایی »افزایش ثروت خانوارهای ایرانی 
از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت« 
نهم بهمن ســال ۱۳8۴ پس از اصالح متن اولیه که در بیســت و 
سوم آبان همان سال به تصویب هیات وزیران رسیده بود، تصویب 
و این ســهام پیش از آغاز ســال ۱۳8۵ در چهار استان به برخی 

مشموالن اعطا شد.
در مرحله نخست، سهام عدالت به برخی افراد تحت پوشش کمیته 
امداد امام خمینی )ره(، سازمان بهزیستی و رزمندگان بیکار فاقد 
شــغل تعلق پیدا کرد و برگه هایی به عنوان برگه سهام عدالت به 
مشموالن داده شــد.ارزش این برگه  ها در ابتدا معادل ۵۰۰ هزار 

تومان سهام بود که سپس به یک میلیون تومان افزایش یافت.

افزایش ۳۵ درصدی سهم ایران 
از میدان پارس جنوبی

 مدیرعامل شــرکت نفــت و گاز پــارس گفت: با 
بهره برداری از فازهای ۲۲، ۱۳ تا ۲۴ پارس جنوبی، 
ســهم ایران از این میدان گازی از ۳۰ درصد به 6۵ 
درصد می رسد که نشــان از رشد ۳۵ درصدی این 

سهم دارد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حسن منتظر تربتی، 
در آئین افتتاح فازهای ۱۳، ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی با 
اشاره به اینکه در نتیجه افزایش بهره برداری از پارس 
جنوبی، مشــکلی در زمینه تأمین گاز در زمستان 
نداشتیم، اعالم کرد: امروز پروژه تولید مرکاپتان )مواد 
بودارکننده گاز( در حالی به بهره برداری می رسد که 
طی ۵۰ ســال گذشــته، این محصول همواره وارد 
می شد و تولید آن در انحصار دو تا سه شرکت خارجی 
بود.وی افزود: ســاخت این پروژه با طراحی داخلی و 
8۰۰ تن ظرفیت بهره بــرداری کلید خورد؛ اما نیاز 
داخلی ۵۰۰ تن اســت؛ به این ترتیب می توانیم این 
محصول کامالً ایرانی را صادر کنیم.به گفته این مقام 
مسئول، پروژه دیگری که امروز افتتاح می شود، احداث 
خط لوله انتقال گاز اتان از سایت دو پارس جنوبی به 
سایت یک پارس جنوبی است که پروژه اندازه گیری 
خروجی پاالیشــگاه های گازی نیز انجام شده و یک 
طرح اجرایی در راستای اقتصاد مقاومتی بوده است. در 
ادامه این آئین افتتاح، محمد مشکین فام، مدیرعامل 
شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به اینکه بهره برداری 
فازهای ۱۳، ۲۲ تا ۲۴ با اســتفاده تمام و کمال توان 
داخلی انجام شده است، گفت: در حال حاضر سرمایه 
گذاری انجام شده در تمام سایت های پارس جنوبی 
تاکنون، 77 میلیارد دالر بوده که با تزریق ۱۰ میلیارد 
دالر دیگــر، پروژه های پارس جنوبی در مرحله یک 
تمام می شود.این مقام مسئول اظهار داشت: تاکنون 
۱.۵ تریلیون متر مکعب گاز از میدان پارس جنوبی 
برداشت شده و این در حالی است که با توجه به قرار 
داشــتن در دوران تحریم ها، توانسته ایم پروژه های 

مذکور را تکمیل و راه اندازی کنیم .

اخبار

خبر

بردباری سزشت و خوی بلندمرتبه است 

کالمامیر

ادامه از صفحه۱
بایستیم که  پای خود  ایم روی  توانسته  ما 
نشان دهنده ارتقا جایگاه و قدرت ملت ایران 
برای  را سال سخت  است.روحانی سال ۹7 
ملت ایران دانست و گفت: در سال ۹7 فشار 
تحریم و مسائل اقتصادی ناجوانمردانه بر ملت 
ایران تحمیل شد. تحریم آمریکا علیه ایران 
یک جنایت علیه بشریت است. زمانی که ما 
می خواهیم کاالیی را از خارج وارد کنیم آنها به 
تمام سیستم بانکی جهانی فشار می آورند که 
نگذارند این کاال وارد شود.وی افزود: البته ما 
ذخایر بسیار خوبی را پیش بینی کرده بودیم 
و نگذاشتیم پیش بینی آمریکا برای اعمال 
سخت ترین فشارها بر ملت ایران اجرایی شود. 
تحریم قبل از آنکه جنگ اقتصادی باشد یک 
جنگ روانی است. من چند بار اعالم کردم 
در سال ۹۲ زمانی که دولت را آغاز کردیم 
بود قیمت  انجام نشده  آنکه کاری  با وجود 
پایین  دالر  نرخ  و  کرد  پیدا  کاهش  کاالها 
آمد و سرمایه گذاری افزایش یافت که تنها 
دلیل آن افزایش امید ملت ایران بود. ملت 
گفتند که این دولت توانمند است و می تواند 
مشکالت ما را با دنیا حل و فصل کند. این 
امید باعث شد شرایط اقتصادی کشور بهبود 
یابد در حالی که مذاکرات هسته ای تا پایان 
برسد. نتیجه  به  تا  کشید  طول   ۹۴ سال 

فشار  و  تحریم  دلیل  کرد:  تصریح  روحانی 
آمریکایی ها این است که ملت ما را نسبت به 

آینده خود ناامید کند تا فکر کنند سال آینده 
شرایط مشکل تر است. زمانی که مردم نسبت 
به فردا و شش ماه آینده خود امید نداشته 
باشند این ناامیدی بر میزان سرمایه گذاری، 
اثر  جامعه  روانی  آرامش  و  اشتغال  تولید، 
می گذارد.روحانی در ادامه تاکید کرد: آمریکا 
به طور قطع به اهدافی که از تحریم ها دارد 
نخواهد رسید. ملت ایران به خاطر این فشارها 
در برابر حرف ناحق آنها و مسیر غلط شان 
سر فرود نمی آورد. ملت  و رهبر ما بزرگتر 
از این تهدید و  و شجاع تر از آن است که 
تحریم ها بترسد. همه مسئولین و قوای مسلح 
در کنار هم و در صف واحد در برابر دشمن 
قرار دارند و آنهایی که بخواهند در این صف 
واحد فاصله بیاندازند ضدقرآن و فرامین الهی 
عمل کرده اند. ما نباید بین خود فاصله ایجاد 
کنیم. برای اینکه در کنار هم هستیم و اگر 
مشکلی هست مربوط به فرد، مدیر یا دولت 
خاصی نیست.وی افزود: ما از لحاظ زیربنای 
اقتصادی مشکالت قدیمی داریم که بخشی از 
آن مربوط به قبل از انقالب است و برخی از 
آن هم برای بعد از انقالب است که در شرایط 
اقتصادی امروز در کشور تاثیر گذاشته است. 
در شرایط دشوار و تحریم، مدیریت و اداره 
کشور سخت تر می شود. اما همه مسئوالن 
امروز بار مسئولیت را به دوش دارند. اگر این 
مدیریت ضعیف بود چگونه می توانست ۱۵ 
فاز پارس جنوبی را در  مدت ۵ سال افتتاح 

و تولید بنزین را دوبرابر و به محیط زیست 
کمک کند؟ و اتکای ۴۳ درصدی نیروگاه به 
سوخت مایع را به ۱۰ درصد برساند.رئیس 
جمهور توجه به مسئله محیط زیست را در 
استان بوشهر بسیار مهم و ضروری دانست و 
گفت: من بارها گفته ام که باید یک کمیته 
محیط  مشکالت  حل  و  بررسی  برای  ویژه 
بتواند  تا  شود  تشکیل  منطقه  این  زیست 
رضایت مردم این منطقه که در اطراف این 
پاالیشگاههای عظیم قرار گرفته اند را جلب 
کند. نباید بگذاریم سالمت مردم به مخاطره 
روز  چند  سفر  به  اشاره  با  روحانی  بیفتد. 
یک  عراق  به  سفر  افزود:  عراق،  به  اخیرش 
نقطه عطف در روابط دو کشور بود و نشان 
داد که ما با همسایگان می توانیم یک رابطه 
بسیار صمیمی و نزدیک داشته باشیم. ۳۰ 
سال بود که بدخواهان دو ملت نمی گذاشتند 
اما  بگیرد.  صورت  کشور  دو  میان  توافقی 
توافقات انجام شده بسیار امیدوار کننده بود. 
به عنوان مثال توافقات برای الیروبی اروند رود 
می تواند به مردم دو کشور کمک بسیار کند و 
دو ملت بتوانند از مزایای این رودخانه استفاده 
کنند. یک عده با شیطنت نمی گذاشتند این 
توافق میان دو کشور محقق شود اما در این 
سفر با دولت عراق به توافق رسیدیم و این 
به معنای آن است که دو ملت همسایه می 
توانند با یکدیگر همکاری کنند.رئیس جمهور 
تصریح کرد: ایران بدنبال بهبود روابط با همه 

همسایگان خود است و روابط بسیار خوبی 
آذربایجان،  جمهوری  ترکیه،  افغانستان،  با 
پاکستان،  ترکمنستان،  قزاقستان،  روسیه، 
عمان و قطر دارد و یکی، دو کشور هستند که  
امیدواریم آنها نیز در مسیر درست قرار گیرند. 
ایران می خواهد با همه ۱۵ کشور همسایه 
رابطه بسیار نزدیکی داشته باشد که این به نفع 
همه ملت های منطقه و به ضرر آمریکا است. 
وی گفت: آمریکایی ها نمی خواستند ایران 
در سال جدید هیچ پروژه جدیدی را افتتاح 
کند اما طبق زمان بندی همه پروژه ها افتتاح 
شد که به معنای شکست آمریکا و پیروزی 
ملت ایران است.روحانی افزود: موفقیت عالوه 
بر سرمایه و علم نیازمند مسائل دیگری است 
که یکی از آنها اعتماد است. اینکه ما توانسته 
ایم ۱۵ فاز را در ۱۰ سال افتتاح کنیم نشان 
دهنده اعتماد ما به مهندسین داخلی است. 
اعتماد به توان داخلی، سرمایه بزرگی برای 
ملت ما است.رئیس جمهور خاطرنشان کرد:  
دریایی  فاز  سه  آینده  سال  در  امیدواریم 
افزوده  پارس جنوبی  به مجموعه  نیز  دیگر 
شود و این مجموعه با۲7 فاز به تالش خود 
این  دهد.  ادامه  کشور  اقتصاد  در شکوفایی 
دولت،  که  دهد  می  نشان  مشترک  تالش 
سپاه پاسداران، شرکت های خصوصی وقتی 
در کنار هم قرار می گیرند و یک سد واحد 
در  زودتر  ها  پیروزی  دهند  می  تشکیل  را 

دسترس ما قرار می گیرد.

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک املش
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی فاقد 

سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  
فاقد سند رسمی

برابر رای  شماره 1397603180140001836 مورخ 97/11/30 هیات  اول موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  
در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک املش تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی آقای  
محمد شمسی فرزند  محرمعلی  بشماره  شناسنامه 604 صادره از رودسر  در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه  زمین مشتمل بر یکباب ساختمان  به مساحت  
195/60 متر مربع پالک 6867 فرعی مفروز و مجزی شده از قطعه 157 تفکیکی 
از سنگ 25 اصلی  واقع در بخش  29  گیالن  خریداری  از مالک رسمی  بنیاد  
مستضعفان  انقالب  اسالمی  سازمان  اموال  و امالک محرز گردیده  است . لذا  به 
منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در 
صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  
باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه 
این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  
اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در 
صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند  

مالکیت  صادر خواهد شد.
1199- رییس  ثبت  اسنادو امالک املش – جعفر اسدی 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/27

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

میشود  اخطار   میباشد   ...که فعال مجهوالمکان  تن   ساکن  :داریوش یک  به     
مورخ  دادنامه شماره 355  از  واخواهی  بخواسته       دادخواستی  ابراهیم عمرانی 
اختالف   شورای حل  به      96/5/15 مورخ  شماره355  کالسه  96/5/15باستناد   
تنکابن که به کالسه 956/96شعبه  اول  ثبت و وقت دادرسی بروز یک شنبه   مورخ  
98/2/29ساعت 9 صبح  تعیین گردید. اینک بدرخواست    وکیل خواهان      و 
دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت 
آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این 
دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم 
حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم 

باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه   اول  شورای حل اختالف تنکابن

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760331011002963مورخه 1397/12/08 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داود سلمی 
بشناسنامه شماره 664 صادره از کرج فرزند نصرت اله در ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی در آن به مساحت 116/03 مترمربع مفروز از پالک شماره 189 فرعی از 
143 اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای سبحان سلمی و خانم ریحان سلمی 
و آقای بهزاد آشوری و با مالکیت مالک اولیه آقای حسین مدیر روستا تایید می نماید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 97/12005/ف م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/12/11 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/27
سیروس قنبرپور – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

آگهی فقدان مدرک تحصیلی- نوبت سوم
تخصصی(  دکترای  دوره  تحصیالت  پایان  )دانشنامه  التحصیلی  فارغ  مدرک  اصل 
اینجانب نازیال جهانبخش بشرلو فرزند غالمحسن دارای شماره ملی 1621792099 
و شناسنامه صادره از گرمی در مقطع دکترای تخصصی ریاضی – جبر صادره از 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج بشماره تایید 189511505068- 1396/12/12 مفقود 
گردیده و فاقد اعتبار است. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد کرج به نشانی استان البرز- شهرستان کرج- دانشگاه آزاد اسالمی- اداره 

امور فارغ التحصیالن ارسال نمایند.

مفقودی
 برگ سبز و تایید نقل و انتقال سواری پژو 206 آریان مدل 89 با شماره موتور 
پالک  شماره  NAAP51FEXAJ361488با  شاسی  شماره  13589000462و 

123ج15 ایران 82  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 برگ سبز سواری هاچ بک پژو 206 مدل 96 با شماره پالک 771م26 ایران 82 با 
شماره موتور 172B0011908و شماره شاسی NAAP13FE2HJ124480بنام 

میالد کاردگر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی 
برگ سبز سواری پراید تیپ 132 مدل 88 به رنگ مشکی متالیک با شماره پالک 
 S1422288067338 946د57ایران 72 با شماره موتور 2892685و شماره شاسی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
سید حسن موسوی ولو کالیی دارای شناسنامه 38       بشرح درخواستی که به 
انحصار  گواهی  صدور  درخواست  گردیده  ثبت  شورا  این   13/1558/97 شماره 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  سید علی اکبر موسوی ولو کالیی   
به شماره شناسنامه  34  در  تاریخ 97/11/24دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
1-فاطمه عباسعلی پور ولوکالیی فرزند خیر اهلل به ش ش 16 زوجه متوفی 

2-سید ربیع موسوی ولو کالئی فرزند علی اکبر به ش ش 1430 فرزند متوفی 
3-سید حسین موسوی ولو کالئی فرزند علی اکبر به ش ش 38فرزند متوفی
4-سید محمد موسوی ولو کالئی فرزند علی اکبر به ش ش 46 فرزند متوفی

5-سیده معصومه موسوی ولو کالئی فرزند علی اکبر به ش ش 1329 فرزند متوفی
6-سیده راضیه موسوی ولو کالئی فرزند علی اکبر به ش ش 1675فرزند متوفی
7-سیده راضیه موسوی ولو کالئی فرزند علی اکبر به ش ش 1330فرزند متوفی
8-سیده محرم موسوی ولو کالئی فرزند علی اکبر به ش ش 1947فرزند متوفی

9-سیده فیروزه موسوی ولو کالئی فرزند علی اکبر به ش ش 1948فرزند متوفی
10-سیده لیال موسوی ولو کالئی فرزند علی اکبر به ش ش 1236 فرزند متوفی

11-سیده زهرا موسوی ولو کالئی فرزند علی اکبر به ش ش 37 فرزند متوفی
و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف بابل 

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرزاداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ
اگهی فقدان سند مالکیت

آقای اکبر زکی زاده قریه علی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت  تک برگ 
ششدانگ  یک قطعه زمین به مساحت  1000متر مربع قطعه 2 تفکیکی به شماره پالک  11834 فرعی از 367 اصلی مفروز 
ومجزی شده از 45 فرعی جزئ حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ که به نامبرده ذیل صفحه 214 دفتر 855 صادروتسلیم شده 

است که به علت سهل انگاری گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است.
لذا مراتب به استناد به ماده 120 ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشاراین  اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه 

ی سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. م/الف 636
رشیدی / کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرزاداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ
اگهی فقدان سند مالکیت

آقای اکبر زکی زاده قریه علی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت  تک 
برگ ششدانگ  یک قطعه زمین به مساحت  980 متر مربع قطعه 22 تفکیکی به شماره پالک 11890 فرعی از 367 
اصلی مفروز ومجزی شده از 34 فرعی جزئ حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ که به نامبرده ذیل صفحه 274دفتر 

889صادروتسلیم شده است که به علت سهل انگاری گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است.
لذا مراتب به استناد به ماده 120 ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشاراین  اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن 

ارائه ی سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. م/الف: 635
رشیدی / کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ   

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرزاداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ
اگهی فقدان سند مالکیت

آقای اکبر زکی زاده قریه علی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت  تک برگ 
ششدانگ  یک قطعه زمین به مساحت  1000متر مربع قطعه 50 تفکیکی به شماره پالک11871 فرعی از 367 اصلی مفروز 
ومجزی شده 34فرعی جزئ حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ که به نامبرده ذیل صفحه 242 دفتر 866 صادروتسلیم شده 
است که به علت سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است.لذا مراتب به استناد به 
ماده 120 ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام 
معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشاراین  اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی سند مالکیت 

به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد.م/الف 634
 رشیدی / کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ 

مفقودی
با شماره پالک 586-78785و شماره  المثنی برگ سبز موتور سیکلت مدل 89   
موتور 156FMI32351141و شماره تنه N2P125C8969369364مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی 
سند کمپانی وانت مزدا 2000 مدل 82 به رنگ سورمه ای متالیک با شماره پالک 
268ن22 ایران 72 با شماره موتور 459046وشماره شاسی 8220004120 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی 
شماره  با   94 مدل   131 سایپا  سواری  ماشین  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  5340053و  موتور  شماره  با   82 175م96ایران  شهربانی 
NAS431100F5821049بنام عقیل صادق پور درزی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

برگ اجراییه
5/3511/97 

مشخصات  محکوم له 
بهزاد باقری به نشانی جویبار روستای رونپال 

مشخصات محکوم علیه 
سید محسن حسینیان آقا ملکی  نشانی مجهول المکان 

بموجب رای شماره 872 تاریخ 97/8/12 شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان 
بابل 

محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 170/000/000ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 2/210/000 ریال بابت هزینه دادرسی 

اقتصاد  توسعه  سوم  برنامه  قانون   189 ماده  اجرائی  نامه  آیین   19 ماده  استناد  به 
اجتماعی فرهنگی محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این برگ اجرائیه ظرف ده 
روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام 
تعهد و مفاد رای بدیعی در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای 

احکام دادگاه یا داگستری محل تحویل خواهد شدم. 
مدیر دفتر شعبه 5 شورای حل اختالف بابل 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
رضا آزادیان با وکالت محمدرضا اکباتانی دارای شناسنامه شماره 4522 به شرح 
وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  کالسه1/1267/97  و  دادخواست 
 310 شناسنامه  به  آزادیان  علی  محمد  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
اقامتگاه دائمی خود به درود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم  در تاریخ 

منحصر است به 
1-آقای رضا آزادیان به شماره شناسنامه 4522 فرزند محمدعلی و شمسی متولد 

1352 فرزند متوفی
شمسی   و  محمدعلی  0054544475فرزند  شناسنامه  شماره  به  آزادیان  2-زهرا  

متولد 1348 فرزند متوفی 
3-امی تیس  آزادیان با شماره شناسنامه0064369900 متولد 1357 فرزند علی و 

شمسی   فرزند متوفی
و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. 

واال گواهی صادر خواهد شد
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان بابل

برگ اجراییه
12/731/97 

مشخصات  محکوم له 
مهران سراجی با وکالت خانم زینب خادمی 

مشخصات محکوم علیه 
مهدی علیخانیان به نشانی مجهول المکان 

بموجب رای شماره 1197 تاریخ 97/9/17 شعبه 12 شورای حل اختالف شهرستان 
بابل 

محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 121/180/000ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1594750 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 

دادخواست مورخ 97/7/11لغایت اجرای کامل حکم و حق الوکاله وکیل 
اقتصاد  توسعه  سوم  برنامه  قانون   189 ماده  اجرائی  نامه  آیین   19 ماده  استناد  به 
اجتماعی فرهنگی محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این برگ اجرائیه ظرف ده 
روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام 
تعهد و مفاد رای بدیعی در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای 

احکام دادگاه یا داگستری محل تحویل خواهد شدم. 
مدیر دفتر شعبه 12 شورای حل اختالف بابل 

مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز پراید هاچ بک مدل 78 با شماره پالک 942ل17 ایران 82 و شماره موتور 00101318و 

شماره شاسی S1442278148918بنام فاطمه آقاجانی امیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی سواری پژو 206 مدل 93 با شماره پالک 615ج43 ایران 72 با شماره موتور 163B0062892و 

شماره شاسی NAAP41FD6EJ667301بنام مریم برارپور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط  می باشد 
بابل 

مفقودی
 برگ سبز سواری سمند ال ایکس مدل 85 با شماره پالک 273ق55 ایران 33 با شماره موتور 12485166614و 

شماره شاسی 17439492بنام عباس احدی نژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

روحانی: ملت ایران ایستادگی خود را به رخ امریکا کشید 

هدفشان از تحریم، نگران کردن مردم از آینده است
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تاکید سردار باقری بر خروج
 نیروهای خارجی از سوریه 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان اعالم کرد: نیروهایی که بدون هماهنگی 
با دولت سوریه در این کشور حضور دارند دیر یا زود خاک سوریه را ترک 

خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سرلشکر محمدباقری رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در بدو ورود به دمشق اعالم کرد که 
نیروهایی که بدون هماهنگی با دولت سوریه در این کشور حضور دارند دیر 
یا زود خاک سوریه را ترک خواهند کرد.سرلشکر باقری گفت: این مسئله در 
اجالس سه جانبه ایران، سوریه و عراق مورد تاکید قرار خواهد گرفت. همانگونه 
که ایران به دعوت رسمی دولت سوریه آمده، حضور نیروهای سایر کشورها نیز 
باید با هماهنگی و مجوز دولت سوریه باشد.باقری با اشاره به حضور غیرقانونی 
نیروهای خارجی در منطقه ادلب و منطقه شرق فرات گفت: باید این نیروها 
هرچه زودتر آن مناطق را ترک کنند.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: هدف 
از سفر به سوریه شرکت در اجالس سه جانبه بین ایران، سوریه و عراق با حضور 
فرماندهان ارشد است تا درباره ادامه مبارزه با گروه های تروریستی در منطقه 
هماهنگی و توافقات الزم صورت بگیرد. در چند سال اخیر هماهنگی فوق العاده 
مناسبی میان ایران، سوریه، روسیه و عراق و همبستگی با محور مقاومت صورت 
گرفته که به پیروزیهای چشمگیری در مقابله با تروریسم منجر شد و امروز بر 
مبنای همین پیروزیها تثبیت حاکمیت و پیشرفت به سمت آزاد سازی باقی خاک 
سوریه صورت می گیرد.سرلشکر باقری همچنین حضور در جبهه ها و دیدار با 
رزمندگان به ویژه در منطقه شرق فرات و غوطه شرقی از جمله برنامه های سفر 
خود اعالم کرد و افزود: در بازدید از آن مناطق؛ پیروزی ها را به رزمندگان مدافع 
حرم تبریک خواهم گفت. در دیدارهای جداگانه ای با مقامات نظامی سوریه و 
عراق، درباره زمینه های همکاری میان نیروهای مسلح کشورمان با این دو کشور 
همسایه و بسیار مهم در منطقه گفتگو خواهیم کرد.وی حمله تروریستی مسلحانه 
به دو مسجد در نیوزیلند را جنایتی فجیع توصیف و آن را به شدت محکوم کرد 
و گفت: این جنایت نشان می دهد که این افراد به ظاهر مسیحی یا مسلمان یا هر 
دین و آیینی داشته باشند، تحت تاثیر اسالم هراسی که از جانب آمریکا، برخی 

کشورهای اروپایی و رژیم صهیونیستی صورت می گیرد، قرار گرفته اند. 

تعلل اروپا در اجرای اینستکس
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه هنوز بسیاری از کشورهای 
اروپایی برای پیوستن به اینستکس تعلل می کنند، گفت: اینستکس همه انتظارات 

ما را برآورده نمی کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حشمت اهلل فالحت پیشه درباره آخرین وضعیت 
اجرای »اینستکس«، اظهار داشت: بنده اخیراً دیدارهایی با نمایندگان چند کشور 
اروپایی داشتم و در این باره مطالبی مطرح شد.وی با اشاره به اینکه هنوز بسیاری 
از کشورهای اروپایی برای پیوستن به اینستکس تعلل می کنند، ادامه داد: صرفًا 
آلمان، فرانسه و انگلیس به دنبال اجرای سازوکار اینستکس هستند؛ هر چند 
که این کشورها هم همواره به ویژه در زمان مذاکرات هسته ای نشان دادند که 
مناسبات و مالحظات خاصی با آمریکا دارند.رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه کل مبادالت ما با اروپا نباید محدود 
به سه کشور مذکور شود، تصریح کرد: هر چند که آلمان، فرانسه و انگلیس 
قوی ترین کشورهای اروپایی هستند اما انتظار ما این است که سازوکار اینستکس 
شامل کل اتحادیه اروپا باشد نه تروئیکای اروپایی )آلمان، فرانسه و انگلیس(. 
فالحت پیشه با بیان اینکه اینستکس سازوکاری تروئیکایی است، افزود: 15 سال 

است که از اصل تروئیکا در مناسبات هسته ای ایران و غرب گذشته است. 

 یک هزار کانتینر لوازم یدکی دو 
خودروساز ترخیص شد

 بررسی ها نشان می دهد طی دو هفته گذشته یکهزار 
کانتینر لوازم یدکی با قرارگیری در مسیر سبز گمرکی 
ترخیص و هزار کانتینر دیگر نیز اظهار شده است 

که به احتمال زیاد امروز یا فردا ترخیص می شوند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، طی ماههای گذشته 
در حوزه خودروی داخلی، بازار به یکباره با کاهش 
عرضه و افزایش قابل توجه قیمت ها رو به رو شده 
است که طبق بررسی های انجام شده از جمله دالیل 
این موضوع، کاهش دسترسی به قطعات یدکی و افت 
تولید ناشی از دپوی لوازم یدکی در گمرکات و مناطق 
آزاد بوده است.در همین راستا رئیس سازمان بازرسی 
کشور اوایل اسفند ماه از دپوی حدود 10 هزار کانتینر 
به خودروسازان در  لوازم یدکی و کاالهای مربوط 
گمرکات و مناطق آزاد خبر داده و گفته بود اقداماتی 
انجام دهیم که این لوازم هر چه سریع تر ترخیص 
شوند و تا قبل از شروع سال جدید به سیستم خودرو 
شد  مشخص  مهر  های   گیری  پی  شوند.با  اضافه 
علت عمده دپوی این کاال »نداشتن اسناد بانکی« و 
»مشکالت مربوط به تخصیص و انتقال ارز« است 
که البته در کنار این موضوع طبق آنچه که عزیزاهلل 
بود  گفته  مهر  به  چابهار  گمرک  مدیرکل  شمس، 
اخذ  به  اطمینانی  که  کرده اند  عنوان  کاال  »صاحبان 
مساله  این  از  و  ندارند  بانک  از  تومانی  ارز 4200 
واهمه دارند که کاال را با ارز 4200 تومانی بفروشند 
و بعد، بانک اعالم کند که نمی تواند این ارز را در 
اختیارشان قرار دهد، درواقع صاحبان کاال از ترخیص 
محموله های دپو شده در گمرکات واهمه دارند.« بر 
این اساس؛ پیگیری های تازه خبرنگار مهر از گمرک 
کشور نشان می دهد که طی دو هفته گذشته یکهزار 
کانتینر لوازم یدکی مربوط به »ایران خودرو« و »سایپا« 
با اظهار به گمرکات، از مسیر سبز گمرکی ترخیص 
شده است. همچنین هزار کانتینر دیگر نیز طی امروز 
اظهار شده و به احتمال زیاد تا فردا ترخیص می شود.
طی یک ماه گذشته جمعاً 2500 کانتینر لوازم یدکی 
ترخیص شده است که از این تعداد، یکهزار کانتیتر 
مربوط به دو هفته اخیر است.گفته می شود از 10 هزار 
کانتینر لوازم یدکی دپو شده در گمرکات، حدود 50 
درصد متعلق به ایران خودرو و سایپا، و مابقی متعلق 

به سایر شرکتهاست.
همچنین طبق مذاکراتی که متولیان گمرک با مدیران 
خودروسازان داشته اند مقرر شده طی یکی دو روز 
با  و  اظهار  نیز  شده  دپوی  کانتینرهای  مابقی  آینده 
قرارگیری در مسیر سبز گمرکی ترخیص شوند.به 
هر رویه، در حال حاضر گمرکات کشور همچون 
گمرک چابهار، شهید رجایی و تهران منتظر اظهار کاال 
از سوی واردکنندگان هستند تا هرچه سریع تر اقدام 

به ترخیص کاالها کنند.

خبرخبر

دادستان تهران گفت: تصمیمات نباید به نحوی باشد 
که با پاک کردن صورت و ظاهر مسئله، در پی حل 
مشکالت باشیم؛ چرا که مردم از تنوع قیمت ها و 

گران فروشی اقالم اساسی گالیه مند هستند.
رسانی  اطالع  ازپایگاه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دادسرای عمومی و انقالب تهران، دادستان تهران 
با  گران فروشی را مسئله ای چند بعدی دانست و 
به  تنهایی  به  اینکه دستگاه اجرایی نمی تواند  بیان 
موضوع  کند،  رفع  را  مشکالت  و  کرده  ورود  آن 
مبارزه با آسیب های اجتماعی را یادآور شد و گفت: 
همکاری دادستانی و نهادهای متولی در بحث کنترل 
آسیب های اجتماعی تجربه موفقی بود که در مقابله 
با گران فروشی نیز تکرار شد.افزایش سطح همکاری 
دستگاه ها، استفاده بیشتر از ظرفیت نهادهای متولی، 
آشنایی مسئوالن با مشکالت اقتصادی، آسیب های 
اجتماعی و ظرفیت های موجود و بالقوه و احساس 
دولت مبنی بر اینکه در مبارزه تنها نیست، از جمله 
با گران فروشی و  مقابله  مثبت تشکیل کمیته  آثار 
تشکیل اکیپ های گشت مشترک بود که مورد اشاره 
دادستان تهران قرار گرفت.جعفری دولت آبادی به 
اشاره به اینکه در سایه این اقدامات دولت می تواند 
از ظرفیت های دیگر نهادها و مخصوصاً ظرفیت های 
ورود  دولت  که  کرد  تأکید  کند،  استفاده  خاموش 
دادستانی را به منزله دخالت تلقی نکند بلکه نگاه 
حمایتی قوه قضائیه را در کنار خود ارزیابی نماید.وی 
با اشاره به نقش تصمیم گیری های مناسب و نظارت 
در مبارزه با موضوع گرانی و مقابله با گران فروشی 
با  نظارت  و  زمان تصمیم گیری  داشت: هر  اظهار 
مشکل روبه رو شود دچار آسیب خواهیم شد و هر 

زمان تصمیم مناسب اتخاذ شده و نظارت به درستی 
انجام گردیده ، موفقیت در پیش بوده است.دادستان 
تهران از تشکیل کمیته مقابله با گران فروشی به عنوان 
تجربه اقتصادی با روح اجتماعی یاد کرد و افزود: 
این امر، تجربه تازه باعث شد همه دستگاه ها پای کار 
بیایند.جعفری دولت آبادی با اشاره به کسب تکلیف 
برگزاری  تداوم  برای  قوه قضائیه  از رئیس جدید 
جلسات کمیته مقابله با گران فروشی و تاکید ایشان 
بر استمرار آن، خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی بدون 
اینکه وارد حوزه و اختیارات دولت شود، با نگاه 
حمایتی و همکاری وارد این عرصه شده و این روند 
ادامه خواهد داشت.وی  با هدف نظارت هدفمند 
با تاکید بر اینکه خروجی این گونه نشست ها باید 
پاسخگوی مطالبات و رفع مشکالت مردم باشد، 
افزود: تصمیمات نباید به نحوی باشد که با پاک 
کردن صورت و ظاهر مسئله، در پی حل مشکالت 
باشیم؛ چرا که مردم از تنوع قیمت ها و گران فروشی 

اقالم اساسی گالیه مند هستند.دادستان تهران با اشاره 
به حضور معاون دادستان در جلسه ستاد مرکزی 
تنظیم بازار اظهار داشت: از زمانی که ارز تخصیص 
مرحله  به  اساسی  اقالم  که  وقتی  تا  می کند  پیدا 
محقق  جدیت  با  باید  نظارت ها  می رسد،  عرضه 
شود و همکاری ها استمرار یابد.جعفری دولت آبادی 
یادآور شد: تشکیل کمیته مقابله با گران فروشی را 
زمینه ساز فضایی برای توسعه همکاری ها و ایجاد 
زبان مشترکی که در گذشته وجود نداشته، ارزیابی 
کرد؛ همکاری و تعامل دستگاه ها در بحث مقابله با 
گران فروشی را قابل تقدیر توصیف کرد و بر ادامه 
آن تاکید نمود.در ادامه جلسه دکتر جهانی معاون 
در  مرغ  عرضه  قیل  وضعیت  بررسی  به  دادستان 
و  تهران  دادستان  معاون  پرداخت.شهریاری  بازار 
سرپرست تیم بازدید از میدان بهمن، به ارائه گزارشی 
دستگاه های  نمایندگان  و  پرداخت  بازدید  این  از 
متولی مشکالت در این زمینه را بیان کردند.دادستان 

کاالهای  مورد  در  داشت:  اظهار  پایان  در  تهران 
اساسی چهار حلقه تأمین کاال، نظارت، قیمت گذاری 
در  بیشتر  دادستانی  که  می شود  پیگیری  توزیع  و 
بخش توزیع و نظارت همکاری و فعالیت داریم.وی 
با اشاره به نظرات ارائه شده در جلسه پیرامون قیمت 
مرغ و آخرین قیمت اعالمی توسط سازمان حمایت 
به میزان 11 هزار و 500 تومان، گفت: طی چند 
روز اخیر در یکی از میادین توزیع عمده مرغ تنظیم 
نرخ مصوب عرضه  از  باالتر  قیمت  به  مرغ  بازار 
می شد که پس از بررسی موضوع از سوی معاونان 
دادستان، هماهنگی هایی به عمل آمد و مقرر شد از 
روز یک شنبه )97/12/26( تیم های مشترک تعزیرات 
و دادستانی در مورد عرضه گوشت مرغ بر اساس 
قیمت 11500 تومان اقدام نمایند.وی به کسانی که 
به نحو انبوه مرغ را گران تر از این قیمت می فروشند 
هشدار داد که اتهام گران فروشی کالن تحت تعقیب 
قرار خواهند گرفت، افزود: مردم از این وضع با به 
سامان و قیمت های متفاوت گوشت مرغ در استان ها 
رنج می برند. مرغ در استان ها با چندین نرخ متفاوت 
عرضه می شود در حالی که نهاده های دولتی با ارز 
4200 تومانی تأمین می شود و تمام مرغداری ها از 
ارز دولتی استفاده می کنند؛ لذا فروش گوشت مرغ 
گران تر از نرخ مصوب قابل توجیه نیست.جعفری 
دولت آبادی افزود: از اتحادیه ها، بخش خصوصی، 
مرغداری ها و تمام کسانی که در این بخش فعال 
هستند، می خواهیم که با مردم همراهی کنند و مردم 
عزیز مطمئن باشند که دادستانی تهران در این بخش 
به  هم  دولتی  دستگاه های  امیدوارم  و  دارد  جدی 

وظیفه تاریخی خود عمل کنند.

انتظار مردم، نبود چند قیمتی و گران فروشی است؛ 

مردم از تنوع قیمت ها و گران فروشی اقالم اساسی گالیه  دارند

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

را  خود  عادی  قولنامه  به  رسیدگی  محمدعلیدرخواست  سهرابیانفرزند  علی  آقای 
از پالک 110 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به 
نموده  مالکیت  سند  درخواست  و  سلیمان حسینی خریداری  آقای  از  که  چهارباغ 
پرونده نیز تحت کالسه  97 - 67 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
و هیئت پس از رسیدگی برابر رای شماره 139760316007001241 مورخ 6/ 11/ 
97  حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 45/70 متر مربع بنام 
آقای علی سهرابیان صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان سعید و 
مصطفی امینی و غیره می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود 
تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه 
ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره  ثبت 
محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات 
سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای علی سهرابیان صادر خواهد نمود صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود –نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول13 /  12/   1397   تاریخ انتشار دوم27/  12/  1397  

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح  شماره  531  شناسنامه  دارای  شهریور   فاطمه  خانم 
3/972488ش    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروانستاره خلیلی محله بشناسنامه 29895 در تاریخ   97/10/20   اقامتگاه 
به/1- فاطمه شهریور   به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است  دائمی خود را 
فرزند  حبیب –ش ش 531    خوی –  دختر متوفی/2-  معصومه  شهریور فرزند   
حبیب –ش  ش  543    -خوی -  دختر متوفی/3-  منصوره  شهریور فرزند   حبیب  
در  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی/  دختر    - –خوی  -ش  ش  1747 
خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد./
 جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح   246 شماره  شناسنامه  دارای  قربانی  ظریفه  خانم 
3/972406ش    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان   نجیبه قنبری بشناسنامه 280324601   در تاریخ  91/3/12 اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  صادق قاسم نژاد 
فرزند    غالمعلی –ش ش 2802146599  خوی –  همسر متوفی/2-  علی  قاسم 
نژاد فرزند  صادق –ش  ش  1113   -خوی -  پسر متوفی/3-  طاهره  قاسم نژاد 
فرزند    صادق -ش  ش  1112–خوی -  دختر متوفی/4-  حمیده  قاسم نژاد فرزند    
صادق ش ش 1221    -خوی- دختر  متوفی/5- بهرام  قاسم نژاد فرزند   صادق 
ش ش 1222خوی- پسر متوفی/6-  یحیی  قاسم نژاد فرزند صادق ش ش  1334 
خوی –پسرمتوفی/7-   بایرام  قاسم نژاد فرزند صادق ش ش  1501خوی - پسر 
متوفی/8- فاطمه   قاسم نژاد فرزند  صادق ش ش  1502 خوی- دختر متوفی/9-   
سکینه   قاسم نژاد فرزند   صادق ش ش  1533   خوی – دختر متوفی/10-   شهرام 
قاسم نژاد - فرزند  صادق ش ش  34   -خوی- پسر متوفی/11-مهدی قاسم نژاد- 
فرزند  صادق   ش ش 1369 –خوی- پسر متوفی/اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد./ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی مزایده  اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب پرونده کالسه اجرایی 970366/8 صادره از اجرای  احکام  شورای حل 
اختالف  ایالم محکوم علیه آقای عباس عزیزی فرزند  رحیم  به پرداخت  مبلغ 
1/370/393/834  ریال بابت  اصل  خواسته  و هزینه  دادرسی  له  آقای  عبدالعلی  
رحمی  و همچنین  مبلغ  68/519/691  ریال بابت  نیم  عشر  دولتی  محکوم  گردیده  
است و محکوم  له در راستای  وصول  محکوم  به ششدانگ  یک باب  خانه  و  
محوطه  واقع  در لنگرود  خیابان  بابک  اولین  کوچه  سمت  راست  از اموال  غیر  
منقول  محکوم  علیه  را به این  اجرا  معرفی  نموده است  که ملک  تعرفه  شده 

توقیف  و مشخصات  آن به  شرح  ذیل  می باشد:
 ملک  توقیفی  تعرفه  شده به  شماره  فرعی  1918  و سنگ  اصلی  30  و شماره  
ثبت  15960  و به  مساحت  عرصه  70/45  متر مربع  به مالکیت  آقای  عباس  
عزیزی  واقع  در لنگرود  خیابان  بابک  اولین  کوچه  سمت راست  می باشد  و 
آپارتمان  دارای  امتیاز  آب و برق  و گاز می باشد.  ارزش  ملک  حسب  نظر  

کارشناس  منتخب  دادگستری  1/480/000/000 ریال  بر آورد  شده است.
 ملک  مذکور  از طریق  مزایده  در روز  شنبه  مورخ  98/1/24  از ساعت 11 الی  
12  صبح  در محل  شعبه  اجرای  احکام  مدنی  شورای  حل  اختالف  لنگرود  به 
فروش  می رسد  مزایده  از قیمت  کارشناسی  شروع  و  ملک  متعلق  به شخصی  
که  بیشترین  قیمت  را پیشنهاد  نماید  ده درصد  قیمت  مزایده  فی  المجلس  از 
برنده   اخذ  و نامبرده  مکلف  است  ظرف  مدت  یک ماه  نسبت به  پرداخت   
باقیمانده  وجه اقدام  نماید  در غیر اینصورت  در موعد  مقرر  فوق  سپرده  واریزی  
پس از کسر  هزینه های  اجرایی  به نفع دولت  ضبط  و مزایده  تجدید خواهد شد.  
متقاضیان  شرکت  در مزایده  ظرف  5  روز قبل  از تاریخ  مزایده  می توانند  با 
هماهنگی  اجرای  احکام  مدنی  از محل  ملک بازدید  به عمل  آورند این آگهی  
برای  یک نوبت  در یکی  از روزنامه  های کثیر االنتشار  محلی  جهت  اطالع  عموم  

درج  می گردد.
 مدیر شعبه  اجرای  احکام  مدنی  دادگستری  شهرستان  لنگرود – نقدی

دادنامه
خواهان : آقای عزیزمحمودنیا فرزند عبدالقادر جوانرود فاز یک فرهنگیان کوچه شیان

خوانده : آقای ساسان خدامرادی فرزند عباس مجهول المکان
خواسته :مطالبه مبلغ 18/797/000 ریال

باتوجه به محتوای پرونده نظریه مشورتی اعضای شعبه ختم رسیدگی اعالم و به شرح 
زیر انشاء رای می گردد:

رأی شورا
در خصوص دادخواست آقای عزیزمحمودنیا فرزند عبدالقادر به طرفیت آقای ساسان 
خدامرادی به خواسته مطالبه مبلغ 18/797/000 ریال و خسارات تاخیرتادیه و هزینه 
دادرسی با این شرح که خواهان به استناد صورت حساب و فاکتور مبلغ 18/797/000 
ریال کاشی و سرامیک به خوانده فروخته است و تاکنون از طرف خوانده نسبت به 
بودن  المکان  بعلت مجهول  نگرفته است.از طرفی  اقدامی صورت  بدهی  پرداخت 
خوانده اخطاریه از طریق روزنامه به خوانده اعالم و ساعت و تاریخ جلسه به اطالع 
خوانده رسیده است. اما خوانده در جلسه دادرسی حضور نداشته و الیحه ای هم 
ارائه نداده و دفاع موثری از خود به عمل نیاورده است.با توجه به مطالب فوق خواسته 
خواهان وارد تشخیص و مستند به مواد 198 ، 515 ، 519 و 522 قانون آئین دادرسی 
و 1258 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 18/797/000 ریال 
اصل خواسته و مبلغ 300/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و تاخیر تادیه در حق 
خواهان صادر می گردد.رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد و پس از مهلت واخواهی به مدت بیست روز قابل 

اعتراض در دادگستری جوانرود می باشد
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف  شهرستان  جوانرود

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک املش
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی فاقد 

سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  
فاقد سند رسمی

برابر رای  شماره 1397603180140001821 مورخ 97/11/29 هیات  اول موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  
در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک املش تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی خانم 
ماریا اقتداری فرزند  تیمور بشماره شناسنامه 2369 صادره از رشت  در سه  دانگ  
مشاع از شش دانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  یک باب  ساختمان  به مساحت 
260/93 متر مربع پالک 6877 فرعی  مفروز  و مجزی  شده  از پالک 123 فرعی  از 
سنگ 25 اصلی  واقع  در بخش 29  گیالن  خریداری  از مالک رسمی  آقای  صفر 
علی  صفرپور املشی محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در 
دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  
صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار 
اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  
رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  
قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  

وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر خواهد شد.
1197- رییس  ثبت  اسنادو امالک املش – جعفر اسدی 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/27

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک املش
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی فاقد 

سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  
فاقد سند رسمی

برابر رای  شماره 1397603180140001825 مورخ 97/11/29 هیات  اول موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  
در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک املش تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی آقای 
ابراهیم  اسوده بیجارپسی  فرزند  عباداله بشماره  شناسنامه  6148  صادره  از املش  
در ششدانگ  یک قطعه  زمین مشتمل بر یکباب  ساختمان  به مساحت  283/81  
متر مربع  پالک 6873 فرعی  مفروز  و مجزی  شده از قطعه 93  تفکیکی  از سنگ  
25  اصلی  واقع  در بخش  29  گیالن  خریداری  از مالک رسمی  بنیاد  مستضعفان  
انقالب  اسالمی  سازمان  اموال  و امالک محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  
عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که 
اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  
از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  
و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  
خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  

مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر خواهد شد.
1193- رییس  ثبت  اسنادو امالک املش – جعفر اسدی 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/27

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک املش
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی فاقد 

سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  
فاقد سند رسمی

برابر رای  شماره 1397603180140001828 مورخ 97/11/29 هیات  اول موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  
در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک املش تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی آقای 
علیرضا جهانی  فرزند رضا  بشماره  شناسنامه  460 صادره  از املش  در ششدانگ  
یک قطعه  زمین مشتمل بر یکباب  ساختمان  به مساحت  38/25 متر مربع  پالک 
6870 فرعی  مفروز  و مجزی  شده از قطعه 424 تفکیکی  از سنگ  25  اصلی  
واقع  در بخش  29  گیالن  خریداری  از مالک رسمی  بنیاد  مستضعفان  انقالب  
اسالمی  سازمان  اموال  و امالک محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  
مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  
نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  
انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  
اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به 
مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و 

عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر خواهد شد.
1195- رییس  ثبت  اسنادو امالک املش – جعفر اسدی 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/27

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک املش
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی فاقد 

سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  
فاقد سند رسمی

برابر رای  شماره 1397603180140001841 مورخ 97/12/1 هیات  اول موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  
در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک املش تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی آقای 
املش  در  از  مسیب محمودی فرزند رمضانعلی  بشماره  شناسنامه  327 صادره 
ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  ساختمان  به مساحت  272/67 متر مربع  
پالک 6871 فرعی  مفروز و مجزی شده  از قطعه  158  تفکیکی  از 25  اصلی  واقع  
در بخش  29  گیالن  خریداری  از مالک رسمی  بنیاد  مستضعفان  انقالب  اسالمی  
سازمان  اموال  و امالک محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در 
دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  
صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار 
اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  
رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  
قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  

وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر خواهد شد.
1194- رییس  ثبت  اسنادو امالک املش – جعفر اسدی 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/27

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک املش
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی فاقد 

سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  
فاقد سند رسمی

برابر رای  شماره 1397603180140001848 مورخ 97/12/4 هیات  اول موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  
در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک املش تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی آقای 
ابراهیم قرباندوست  فرزند حسن  بشماره  شناسنامه  689 صادره  از املش  در 
ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر یکباب ساختمان  به مساحت  221/10  متر 
مربع پالک 836 فرعی مفروز  و مجزی  شده از 112 و 113  فرعی  از سنگ  اصلی  
واقع  در بخش  29  گیالن  خریداری از مالک  رسمی  آقای  نصرت اله  صوفی  
سیاوش محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  
فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  
مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به 
مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  
یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  
نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  

طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر خواهد شد.
1188- رییس  ثبت  اسنادو امالک املش – جعفر اسدی 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/27

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای حسینعلی ناظریان فرزند یوسف      بشرح درخواستی که به شماره 970031/
ش1 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان   تاج نساء قنبری فرزند احمد  به شماره شناسنامه  4  صادره 
از   تنکابن در  تاریخ 97/10/14دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    قزوین   بدرود 

زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
  1-عبدالنعمان ناظریان فرزند متوفی 2-فاطمه ناظریان فرزند متوفی 3-زهرا ناظریان 
فرزند متوفی 4-سمیه ناظریان فرزند متوفی 5-رویاء ناظریان فرزند متوفی 6-فهیمه 

ناظریان فرزند متوفی7- حسینعلی ناظریان  همسر متوفی
و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه  اول   شورای حل اختالف تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای تقی خانجانی میانرودی فرزند زمان      بشرح درخواستی که به شماره 970014/
ش2 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین 
شماره  به  درویشعلی   فرزند  فراری  نژادی  مراد  زهرا  شادروان    که  داده  توضیح 
شناسنامه 183 صادره از  تنکابن   در  تاریخ 97/12/1دراقامتگاه دائمی خود شهرستان   
تنکابن       بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 

 1-یزدان خانجانی فرزند متوفی       2-احسان خانجانی فرزند متوفی
3-میثم خانجانی فرزند متوفی         4-ماهدخت خانجانی فرزند متوفی

5-افروز خانجانی فرزند متوفی
6-تقی خانجانی همسر متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه  دوم  شورای حل اختالف تنکابن

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: برای اوایل سال جدید الحاق 
ناوشکن »دماوند« در آب های شمالی کشور را پیش بینی می کنیم.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار حسین 
خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش، دیروز )یکشنبه( در حاشیه 
افتتاح نمایشگاه راهیان نور این نیرو در پایگاه دریایی شهدای 
نیروی دریایی  اشاره به حضور شبانه روزی  با  تکاور خرمشهر، 
ارتش در دریاهای تحت حاکمیت کشور و دریاهای مجاور، اظهار 
داشت: امنیت به صورت کامل و پایدار در این منطقه برقرار است 
و به واسطه حضور فرزندان این مرز و بوم در دریاها، هیچ گونه 
ناامنی وجود ندارد.وی افزود: همان طور که در روزهای اخیر در 
اخبار شنیدید، وقتی دزدان دریایی قصد داشتند در خلیج عدن 
به نفتکش کشورمان حمله کنند ناوگروه شصتم نیروی دریایی 
ارتش این حمله دزدان دریایی را مهار کرد.امیر خانزادی تأکید 

کرد: حضور دائمی ما در دریاهای تحت حاکمیت و نیز دریاهای 
آزاد و همچنین دریاهایی که به دریاهای کشور امتداد دارند مانند 
خلیج عدن، همچنان به صورت شبانه روزی در سال ۹8 ادامه 
خواهد داشت؛ لذا تا برقراری کامل امنیت و ریشه کنی ناامنی، در 
آبهای بین المللی و آزاد حضور مقتدرانه ای خواهیم داشت.وی 
با اشاره به پیشرفت های نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در سال ۹8، گفت: برای امسال الحاق اولین نسل از 
شناورهای میشکا کالس »صبا« را نیز داریم که در بندرعباس به 
ناوگان نیروی دریایی ارتش ملحق خواهد شد و به طور کلی یک 
طیف گسترده ای از تجهیزات بومی و با افتخار ساخت جمهوری 
ملحق  ارتش  دریایی  نیروی  به  آینده  سال  در  ایران  اسالمی 
خواهد شد.امیر دریادار خانزادی گفت: برای اوایل سال جدید 
الحاق ناوشکن »دماوند« در آب های شمالی کشور را پیش بینی 

می کنیم که در حال حاضر عملیات ساخت سازه و روسازه آن به 
اتمام رسیده و عملیات تجهیز آن آغاز شده و بالفاصله بعد از آن 
الحاق ناوشکن »دنا« در آب های جنوب را خواهیم داشت.فرمانده 
نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه در راستای فعالیت های ارتقاء 
توان رزم، در سال جدید سلسله رزمایش هایی را در نیروی دریایی 
ارتش برگزار خواهیم کرد، تصریح کرد: در همین رابطه سال آینده 
رزمایش های مرکبی را با کشورهای دوست در آب های منطقه 
خصوصا در منطقه نیروهای دریایی اقیانوس هند و دریای خزر 

برگزار خواهیم کرد.
امیر خانزادی با اشاره به تجهیزات بومی ناوگان نیرو دریایی ارتش 
گفت: از آن جایی که این تجهیزات کامال بومی هستند و در داخل 
کشور تولید می شوند؛ لذا میزان هزینه ای که برای آن صرف 

می شود بسیار کمتر از یک شناور خارجی است 

خانزادی خبر داد؛

الحاق ناوشکن  دماوند و دنا به ناوگان نیروی دریایی ارتش در سال ۹۸
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)۱( موتورسیکلت ۱۲۵ زیره بشماره موتور ۱۱8۱7۲ و شماره تنه ۹۰۰۱۲۴۲ )۲( موتورسیکلت 
۱۲۵ متین  بشماره موتور ۳۰۱۰۲۵۳6 و شماره تنه8۲۰8۱۵۰ )۳( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا 
بشماره موتور ۳۹7۲۹۱ و شماره تنه8۴۱۱۹8۹ )۴( موتورسیکلت ۱۲۵ کپکو بشماره موتور 
67۰۹ و شماره تنه8۴۳۲۱8۱ )۵( موتورسیکلت ۱۲۵ کبیر بشماره موتور ۲۵۰۲6۳۵7 و شماره 
تنه8۲6۰۰۱۴۳ )6( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور 7۵۹۱67 و شماره تنه 8۵۱۱۱۴7)7( 
موتورسیکلت ۱۲۵ آکسوان بشماره موتور -و شماره تنه- )8( موتورسیکلت ۱۲۵ کپکو بشماره 
موتور   بشماره  سفر   ۱۲۵ موتورسیکلت   )۹(8۴۰۳۲۴۴ تنه  شماره  و  موتور۳۹۰۲7۲۰۹  
۴۱۴۲۵۱7۴و شماره تنه 8۴۴۵6۰۳)۱۰( موتورسیکلت ۱۲۵ کپکو بشماره موتور ۲۹6۳۱۳۳ و 
شماره تنه 8۲7۹۴۲۵)۱۱( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۰۱۳۱۴۰78 و شماره تنه 
تنه  شماره  و   ۳۹۰۲۱8۵۱ موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ موتورسیکلت   )۱۲(8۲۹۰۳8۵7
8۳۱۲۵68)۱۳( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۲۹۳7۳6۱  و شماره تنه مخدوش )۱۴( 
موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور  8۲۰۲۵۲۱۵و شماره تنه 8۴۲۳77۲)۱۵( موتورسیکلت 
۱۲۵ هوندا بشماره موتور۰۵۰۲۰۳۲۴  و شماره تنه 8۵۱6۵۳6)۱6( موتورسیکلت ۱۲۵  هوندا 
بشماره موتور ۲۰۰78۴۲۵۳ و شماره تنه 86۱۵ )۱7( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور 
۳۰۲۲۱۳6 و شماره تنه 8۴۲۳۰۰8)۱8( موتورسیکلت ویو بشماره موتور  مخدوش  و شماره 
تنه- )۱۹( موتورسیکلت ۱۲۵  هوندا بشماره موتور ۳۱8۱۲۵۱8 و شماره تنه 86۰۱7۴۲)۲۰( 
موتورسیکلت ۱۲۵هوندا  بشماره موتور۲۹۵۳۲۹۳  و شماره تنه مخدوش)۲۱( موتورسیکلت ۱۲۵ 
پیشرو بشماره موتور ۳۱7۹۱8۱۰ و شماره تنه مخدوش  )۲۲( موتورسیکلت ۱۲۵  گستر بشماره 
موتور - و شماره تنه -)۲۳( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۳6۳۳۰ و شماره تنه 
۹۰8۲686)۲۴( موتورسیکلت ۱۲۵  آریو بشماره موتور ۲۳۵۱۴۵۰۴ و شماره تنه مخدوش  )۲۵( 
موتورسیکلت ۱۲۵  الگانس بشماره موتور6۱7۲8  و شماره تنه 8۱۱۳6۲۰۵ )۲6( موتورسیکلت  
ویو بشماره موتور 8۰۰۱۵۳۳ و شماره تنه  8۴۰۵۰۰۰)۲7( موتورسیکلت ۱۲۵  کپکو بشماره 
تنه  88۰۲6۰۲)۲8( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور   موتور۰۹۰۱۱۰۴۲  و شماره 
۲۰۱۰۱۳۴۵۲6و شماره تنه 8۹8۹7۵۴)۲۹( موتورسیکلت جترو بشماره موتور۴۱۰۲8۰  و 
شماره تنه  -)۳۰( موتورسیکلت ۱۲۵  کپکو بشماره موتور۱۰۰۲۱  و شماره تنه 8۹۰7۵۴۱)۳۱( 
موتورسیکلت ۱۲۵ تیگراد بشماره موتورمخدوش   و شماره تنه  مخدوش)۳۲( موتورسیکلت ۱۲۵  
هوندا بشماره موتور۳۲۰۳8۴8۰  و شماره تنه 8۴۳۲8۹۰ )۳۳( موتورسیکلت ۱۲۵  هوندا بشماره 
موتور۳۰۰7۹8۰  و شماره تنه  8۳۹۱۰۲۰۹)۳۴ ( موتورسیکلت ۱۲۵ کپکو بشماره موتور 
۲۰۰7۵۹۱۵۲ و شماره تنه 86۱7۹۱8)۳۵( موتورسیکلت ویو بشماره موتور8۱۵۹۰87  و شماره 
تنه 8۹6676۳)۳6( موتورسیکلت ۱۲۵ تیز کار بشماره موتور ۳۱۰7۰۹۹۳ و شماره تنه مخدوش  
)۳7( موتورسیکلت ۱۲۵  کپکو بشماره موتور ۳۱78۵۵8۲ و شماره تنه  8۲6۲۲۰۱7)۳8( 
موتورسیکلت ۱۲۵ پیشرو بشماره موتور۳۲۰۰۴۰۴۵  و شماره تنه 87۱۱۵۴۹ )۳۹( موتورسیکلت 
۱۲۵  هوندا بشماره موتورمخدوش  و شماره تنه  مخدوش)۴۰( موتورسیکلت ۱۲۵  بهرو بشماره 
بهرو بشماره موتور  تنه  8۵۲۲68۴)۴۱( موتورسیکلت ۱۲۵   موتور ۳۰۹8۳۱86 و شماره 
۳۰۰6۵۹۳ و شماره تنه 87۲۵۱۴۴)۴۲( موتورسیکلت ۱۲۵ رهرو بشماره موتور ۴۰76۴۲ و 
شماره تنه ۹۳۳۰7۰۵)۴۳( موتورسیکلت ۱۲۵ شهباز بشماره موتور ۰۱۲۳7 و شماره تنه 
8۳7۰6۹6)۴۴( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۰۲6۴۰۲۹  و شماره تنه 8۲۹۰۱۰۳7)۴۵( 
موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۵۰۰۰۵7۳۴ و شماره تنه8۳۰7۴۰۰ )۴6( موتورسیکلت 
۱۲۵ کپکو بشماره موتور ۴۱6۰۹ و شماره تنه ۹۱۰۳7۲۴)۴7( موتورسیکلت ۱۲۵ گالکسی 
بشماره موتورمخدوش   و شماره تنه  -)۴8( موتورسیکلت ۱۲۵ کپکو بشماره موتور۰۲76۹۲  و 
شماره تنه 8۲۵۵۲۳۳6)۴۹( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا  بشماره موتور -- و شماره تنه  --)۵۰( 
موتورسیکلت ۱۲۵  هوندا بشماره موتور۰۰۲768  و شماره تنه مخدوش)۵۱( موتورسیکلت ۱۲۵ 
هوندا بشماره موتور 8۳۹۰۰۴۰۴ و شماره تنه مخدوش)۵۲( موتورسیکلت ۱۲۵ کبیر بشماره 
موتور ۰۲۹۰۵۰8۲ و شماره تنه 8۳۰6۲۴8)۵۳( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۱۱۲۰87  
و شماره تنه ۱۱۲۵۲67)۵۴( موتورسیکلت ۱۲۵هوندا  بشماره موتور ۲۰۰8۳۱۴۱۹ و شماره تنه 
-)۵۵( موتورسیکلت ۱۲۵  آرمان بشماره موتور ۵۰۰۰8۰8۲ و شماره تنه 8۴۰۹۳۵۰)۵6( 
موتورسیکلت ویو بشماره موتور ۱۹۴7۲۲ و شماره تنه- )۵7( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره 
موتورمخدوش   و شماره تنه  مخدوش)۵8( موتورسیکلت ۱۲۵ کبیر بشماره موتور۱۱۵7۲۵  و 
 )6۰( تنه-  شماره  و  موتور۱867۳   بشماره  هوندا  موتورسیکلت ۱۲۵   )۵۹(- تنه   شماره 
موتورسیکلت ۱۲۵ کپکو بشماره موتور - و شماره تنه -)6۱( موتورسیکلت ۱۲۵ کبیر بشماره 
موتور  بشماره  موتورسیکلت ۱۲۵ کبیر  تنه 8۲7۰7۲۵۴)6۲(  و شماره  موتور۲7۰۰۴6۰۳  
۳۱۰۰۴۵77 و شماره تنه8۰۳۵78۱ )6۳( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۵۵7۳8۴۲  و 
شماره تنه 8۴۰۰۵)6۴( موتورسیکلت ۱۲۵  هوندا بشماره موتور۳۱7۹7868  و شماره تنه  
۹6۱۰۹۹۱8)6۵( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور -- و شماره تنه --)66( موتورسیکلت 
۱۲۵ هوندا بشماره موتور۳۱۱۰6۲۴6  و شماره تنه 8۳۰۹67)67( موتورسیکلت ۱۲۵ تیز کار 
بشماره  پیشرو  موتورسیکلت ۱۲۵  تنه 8۴۰۴8۹۲)68(  و شماره  موتور ۳۰۱7888  بشماره 
موتور۳۱۰۰۱۲67۰  و شماره تنه 8۰۴۲۹7۰)6۹( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور 
۹۳۳۴8۰ و شماره تنه 8۲۲۰۰8۱)7۰( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۳۱۱۵۵۰۵  و 
شماره تنه  مخدوش )7۱( موتورسیکلت ۱۲۵ کپکو بشماره موتور ۳۰676۵۱ و شماره تنه  
مخدوش )7۲( موتورسیکلت ۱۲۵ نیرو موتور بشماره موتور ۲۹۳۴8 و شماره تنه 8۳۰6۴8۴)7۳( 
موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۴۱۲۳۹8 و شماره تنه ۱۲6۵78۹)7۴( موتورسیکلت 
۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۰۲۰8۹۱۲۱۲ و شماره تنه  8۲۰۲66)7۵( موتورسیکلت ۱۲۵ نیرو 
بشماره موتور ۲۹7۴۵۱۴ و شماره تنه 8۲68۰۰۵۹)76( موتورسیکلت ۱۲۵ نیرو موتور بشماره 
موتور -- و شماره تنه --)77( موتورسیکلت  یاماها بشماره موتور ۴86۴۰۰7 و شماره تنه 
تنه  8۱۰۲۰۰۹6۲۰۰)78( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۲۰۰876۵۱۱  و شماره 
87۰۰6۴۵)7۹( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۲۰۴۳۱7۲8 و شماره تنه 8۱۲6۴۵)8۰( 
موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور86۵۵۵۹  و شماره تنه 8۵۱۳۵۵8)8۱( موتورسیکلت 
۱۲۵  هوندا بشماره موتور  مخدوش  و شماره تنه  مخدوش )8۲( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا 
بشماره موتور ۳۱8۰۳۵۰6 و شماره تنه 8۱66۱۰۲)8۳( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور 
۲۲۵۹۰۵۰ و شماره تنه 7886۴۴8)8۴( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور8۱۲۰7۲۵6  و 
شماره تنه886878۱ )8۵( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۲88۲۴8۳ و شماره تنه 
77۱۱۳۹۰)86( موتورسیکلت ۱۲۵  بهتاز بشماره موتور  مخدوش و شماره تنه  مخدوش )87( 
موتورسیکلت ۱۲۵ ویو بشماره موتور8۰۰۰8۴۳  و شماره تنه 8۲۰۰87۲)88( موتورسیکلت 
۱۲۵  هوندا بشماره موتور87۰6۹۱  و شماره تنه 86۰۱۹۳۱)8۹( موتورسیکلت ۱۲۵  یاماها 
 DMI بشماره موتور 686۴۰7۴۵۳ و شماره تنه 86۴۰7۴۵۳)۹۰( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا
بشماره موتور7۱۰۴۵۹۳۹  و شماره تنه 86۲۱6۰۰)۹۱( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا گالکسی 
بشماره موتور۰۲۰۵۹۹۴76  و شماره تنه 7۰8۱۴۱۵۱۱8)۹۲( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره 
موتور۰۰6۲۲۰۰۴  و شماره تنه مخدوش  )۹۳( موتورسیکلت ۱۲۵  اکسیر بشماره موتور 
مخدوش  و شماره تنه  مخدوش)۹۴( موتورسیکلت ۱۲۵ اکسیر بشماره موتور ۱۰۱۰6۴۴8 و 
شماره تنه ۹۰۲۴6۲6)۹۵( موتورسیکلت ۱۲۵  هوندا بشماره موتور8۱۰۰۰۵۳8  و شماره تنه 
87۰۲۵66)۹6( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور6۱۲۵۳۲۴۹  و شماره تنه 8۵۰۰۱۰۴)۹7( 
 )۹8(877۰۳۳8۰۰ تنه  شماره  و   8۱۴۹۵67۰۳ موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ موتورسیکلت 
موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور  86۰۰۱87۵و شماره تنه 86۰7۱۴۰)۹۹( موتورسیکلت 
۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۲۰86۲۰ و شماره تنه 86۵۲7۴)۱۰۰( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا 
بشماره موتور ۱6۵۳۲6۲ و شماره تنه6۳۹۳۵7 )۱۰۱( موتورسیکلت ۱۲۵ تیز تک بشماره موتور 
بشماره  کار  تیز   ۱۲۵ موتورسیکلت   )۱۰۲(8۵8867۵ تنه  شماره  و   ۳۱۱۵۹۵7۰
بشماره  پیشرو   ۱۲۵ موتورسیکلت   )۱۰۳(8۵۱6۲۲7 تنه  شماره  و  موتور۲۰۰6۱۱۳۲۵  
تنه 8۰۴6۴6۵)۱۰۴( موتورسیکلت ۱۲۵ کپکو بشماره موتور  موتور۳۱۰۱6۲۳۲  و شماره 
۱۱7۹۰۳ و شماره تنه 87۰۰6۳۹)۱۰۵( موتورسیکلت ۱۲۵ زیگما بشماره موتور مخدوش  و 
شماره تنه  8۱۲۰6۲۳  )۱۰6(  موتورسیکلت ۱۲۵  هاردستون بشماره موتور۱۰7۰۳86  و شماره 
تنه   86۱   )۱۰7( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بهرو بشماره موتور ۳۱۰۰۲۳۰ و شماره تنه 
تنه  شماره  و   ۳۰۹۹۴67۵ موتور  بشماره  لیفان   ۱۲۵ موتورسیکلت   )۱۰8(87۲۰67۵
تنه  شماره  و   88۰۱6۹ موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ موتورسیکلت   )۱۰۹(8۳۰۱7۲۵
878۲۲۱8)۱۱۰( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا جی موتور بشماره موتور 8۵۰۰۲۴۳۹ و شماره 
تنه   شماره  و   ۳۲۰۲۲۵88 موتور  بشماره  تکتاز    ۱۲۵ موتورسیکلت   )۱۱۱( تنه86۰۴ 
مخدوش)۱۱۲( موتورسیکلت ۱۲۵  هوندا بشماره موتور۲۹۱۰87۴  و شماره تنه 8۰۰۳۲۹۹) 
۱۱۳( موتورسیکلت ۱۲۵  هوندا بشماره موتور ۲۰۰۴۱۳۲۳۲ و شماره تنه8۴۰۳6۲7 )۱۱۴( 
 )۱۱۵( مخدوش  تنه   شماره  و   ۲۰۰7۵۲۲۵۴ موتور  بشماره  هوندا    ۱۲۵ موتورسیکلت 
موتورسیکلت ۱۲۵  هوندا بشماره موتور۲۳۴۱۲۳۱  و شماره تنه7۱۲7۰۰۳ ) ۱۱6( موتورسیکلت 
۱۲۵  هوندا بشماره موتور مخدوش   و شماره تنه  دستکوب ) ۱۱7( موتورسیکلت ۱۲۵  تیز تک 
بشماره موتور۳۱۱۵۴۰6۵  و شماره تنه 8۳۰۱۱8۵)۱۱8( موتورسیکلت ۱۲۵ کپکو  بشماره 
موتور ۲۰۱۹۱۰۲۰ و شماره تنه  مخدوش ) ۱۱۹( موتورسیکلت یاماها  بشماره موتور۰۲۰7۹۳۱۰8  
و شماره تنه8۱۲۳۳۵۰۵ ) ۱۲۰( موتورسیکلت ۱۲۵ بارزین بشماره موتور۰6۰7۰6۵7  و شماره 
شماره  و   ۱۰۰۴۴۲۹۴ موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ موتورسیکلت   )۱۲۱(8۵۰۰8۴۲ تنه 
تنه8۹۴۴۳۲۲  )۱۲۲( موتورسیکلت ۱۲۵تک تیز  بشماره موتور ۳۲۰767۰ و شماره تنه 
تنه  شماره  و   ۳۱۰۳۰۳۹۲ موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ موتورسیکلت   )۱۲۳(8۲۳۲۰78۴۰
8۱6۱8۱۹۰)۱۲۴( موتورسیکلت ۱۲۵  ویو بشماره موتور 67۱۵6۳ و شماره تنه 8۹۰۰7۴۴)۱۲۵( 
موتورسیکلت ۱۲۵  لیفان بشماره موتور 8۱۰۴۲۲۹۵ و شماره تنه 87۴۴6۵۹)۱۲6( موتورسیکلت 
۱۲۵ کبیر بشماره موتور ۳۰8686۴ و شماره تنه  مخدوش )۱۲7( موتورسیکلت ۱۲۵  هوندا 
بشماره موتور۰۱۱۰6۳۲۲  و شماره تنه 8۰۱۰۱۴۰7) ۱۲8( موتورسیکلت ۱۲۵ نیرو موتور  
بشماره موتور  ۲۰۲۳۴و شماره تنه  مخدوش )۱۲۹( موتورسیکلت ۱۲۵  آریا بشماره موتور  
۰۱۴۲۹و شماره تنه 8۳۳۰۲۹۴۳)۱۳۰( موتورسیکلت ۱۲۵  دینو بشماره موتور ۱۱۵6۱7 و 
شماره تنه 8۲8۵8۲ )۱۳۱( موتورسیکلت ۱۲۵ پیشرو بشماره موتور ۴۱۲7۵۱7 و شماره 
تنه  شماره  و  موتور۲۹8۹۰۳۲   بشماره  کپکو  موتورسیکلت ۱۲۵    )۱۳۲( تنه86۰۲76۲  
8۳۰۵۰۲۹)۱۳۳( موتورسیکلت ۱۲۵ کپکو بشماره موتور۲7۵۴7  و شماره تنه ۹۰۱۲۵۹8)۱۳۴( 
موتورسیکلت ۱۲۵  کپکو بشماره موتور مخدوش  و شماره تنه مخدوش  )۱۳۵( موتورسیکلت 
۱۲۵ شاهین بشماره موتور  7۱867۱۰8و شماره تنه 876۴۳7۱)۱۳6( موتورسیکلت ۱۲۵ 
شهباز بشماره موتور۰۱۲۳7۰۰  و شماره تنه 8۱۰۰۵8۵)۱۳7( موتورسیکلت ۱۲۵ سفر بشماره 
موتور۳۳۲۴۰۵۵  و شماره تنه 8۴۲۹۹87)۱۳8( موتورسیکلت ۱۲۵ پیشرو بشماره موتور  

۳۱۰۵۹۵۴۵و شماره تنه8۱8۴۹۳۳ )۱۳۹( موتورسیکلت ۱۲۵ تیز تک بشماره موتور ۰۴78۴۲ 
و شماره تنه 868۰۵8۲)۱۴۰( موتورسیکلت ۱۲۵ الگانس بشماره موتور۳786۹  و شماره تنه 
تنه  شماره  و   ۳۱۱۰۰۳ موتور  بشماره  لینهای   ۱۲۵ موتورسیکلت   )۱۴۱(8۱۱8۰۲۰
8۳۳۵۵۲۰)۱۴۲( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور  مخدوش ۱۲۰ و شماره تنه  مخدوش 
تنه ۹۲۱۲۱۹۱)۱۴۴(  الگانس بشماره موتور ۱۳۳۹۵7 و شماره  )۱۴۳( موتورسیکلت ۱۲۵ 
موتورسیکلت ۱۲۵ ویو  بشماره موتور۰۱66۱۰۵  و شماره تنه --)۱۴۵( موتورسیکلت ۱۲۵ تیز 
تک بشماره موتور ۱۳۰۰8۱8 و شماره تنه 8۳۱۰78۳۲)۱۴6( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره 
موتور ۴۱۲6۱۱7 و شماره تنه 8۵۰۱۳۹8)۱۴7( موتورسیکلت ۱۲۵ ۳۰۱۰۴۱۲۹بشماره موتور  
و شماره تنه 8۳۱۱۵۱۱۵)۱۴8( موتورسیکلت ۱۲۵ پیشرو بشماره موتور۳۱۰۰۲8۱۳  و شماره 
تنه 8۲۰۰۰۱۲۹ )۱۴۹( موتورسیکلت ۱۲۵ تیز کار بشماره موتور ۳۱۱۰۹7۳۱ و شماره تنه 
8۲7۲66۲۵6)۱۵۰( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور دستکوب  و شماره تنه دستکوب  
)۱۵۱( موتورسیکلت ۱۲۵ کبیر بشماره موتور۲7۰67۲۵  و شماره تنه 8۳۱۱۱۰۵ )۱۵۲)()۰(( 
موتورسیکلت ۱۲۵  ویو بشماره موتور مخدوش   و شماره تنه  مخدوش )۱۵۳( موتورسیکلت ۱۲۵  
هوندا بشماره موتور۳۰۰۴۱۲7  و شماره تنه87۱8۲۰۲ )۱۵۴( موتورسیکلت ۱۲۵هوندا  بشماره 
موتور۱۱۵۳۰۲8۳6  و شماره تنه 8۲۰۱۹۹۰) ۱۵۵( موتورسیکلت ۱۲۵ نیرو موتور بشماره 
موتور۳۴۴8۱  و شماره تنه 8۳۰۱۵۰6)۱۵6( موتورسیکلت ۱۲۵  سفیر بشماره موتور ۳۰۲۰۹۹6 
و شماره تنه87۱۹۲8۱ ) ۱۵7( موتورسیکلت ۱۲۵نیرو موتور  بشماره موتور۲۱6۹۰  و شماره تنه 
شماره  و  موتور۳۳۰۱86۴   بشماره  موتور  نیرو   ۱۲۵ موتورسیکلت   )۱۵8  (8۴۰8۴۲۰
تنه8۳۰۰۲6۲7 ) ۱۵۹( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۱۳۰۰۳۱۲۹  و شماره تنه 
8۳۱۰7۵۰8) ۱6۰( موتورسیکلت یاماها  بشماره موتور۱۰۰۳6۵۹  و شماره تنه 8۰۵۰6۰۰) 
تنه 8۳۲7۰۱7)۱6۲(  شماره  و  موتور۳۰۰۴۱۳۲   بشماره  هوندا  موتورسیکلت ۱۲۵   )۱6۱
تنه 86۹87۲) ۱6۳(  شماره  و  موتور۳۰7۱۹۳8   بشماره  کپکو  هوندا  موتورسیکلت ۱۲۵  
مخدوش) ۱6۴(  تنه   شماره  و  موتور۲7۰۰۹۴۵۳   بشماره  موتور  نیرو  موتورسیکلت ۱۲۵ 
موتورسیکلت ۱۲۵ گالکسی  بشماره موتور 8۳۵7۵ و شماره تنه 8۰۵8۲۴8) ۱6۵( موتورسیکلت 
۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۱۳۰۲۱6۴۴ و شماره تنه 8۴۹78۱6) ۱66( موتورسیکلت ۱۲۵ زیگما  
بشماره موتور ۳۲۱687۱ و شماره تنه 8۳۱۲۴۱۴) ۱67( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور 
۲۹۱۹8۱۹ و شماره تنه 8۴۲۲۴۵۱)۱68( موتورسیکلت ۱۲۵  سامینکو بشماره موتور۵788۴۴  
و شماره تنه 86۴8۱6۵) ۱6۹( موتورسیکلت ۱۲۵ کثیر بشماره موتور۹۰6۲۵۵  و شماره تنه 
8۰۲۱۴8۲) ۱7۰( موتورسیکلت ۱۲۵ کبیر بشماره موتور  دستکوب  و شماره تنه  دستکوب ) 
تنه  8۱۱۴۰۵۴)۱7۲(  شماره  و  موتور ۲۰۲8۵۱8۰  بشماره  دنا  موتورسیکلت ۱۲۵   )۱7۱
موتورسیکلت ۱۲۵ کبیر بشماره موتور8۲۰۳۴۲۵۰  و شماره تنه 8۴۳68۱8)۱7۳( موتورسیکلت 
۱۲۵  هوندا بشماره موتور ۳۱۰۰۳۲۹۴ و شماره تنه 8۰۳۲۰6۲) ۱7۴( موتورسیکلت ۱۲۵  کپکو 
بشماره موتور۲۹7۴۴۲۳  و شماره تنه 8۲7۲768)۱7۵( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا  بشماره 
بشماره  آرمین   موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا  تنه 8۴۱۱۱6) ۱76(  و شماره  موتور۲۰۰68۱۳  
بشماره  گالکسی  موتورسیکلت ۱۲۵   تنه 8۴۰۹۹۰۰) ۱77(  شماره  و  موتور۵۰۰۰۹778  
موتور7۳8۴۲  و شماره تنه --) ۱78( موتورسیکلت ۱۲۵  لیفان بشماره موتور7۱۵۹8۴8  و 
شماره تنه 87۱۹66۳)۱7۹( موتورسیکلت ۱۲۵هوندا  بشماره موتور۰۰۹۱۰۰۴۴6  و شماره تنه 
تنه  شماره  و   ۵۰۰۱6۴7۲ موتور  بشماره  هوندا    ۱۲۵ موتورسیکلت   )۱8۰(88۰8۱۰۰
تنه  شماره  و  موتور۲۱67۱۵۴   بشماره  هوندا   ۱۲۵ موتورسیکلت   )۱8۱(8۵۱6۴۴۲
7۰۱۱۰۴8)۱8۲( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور 66۴۵87 و شماره تنه 8۱۰۱۱۴8)۱8۳( 
موتورسیکلت ۱۲۵ بهران بشماره موتور۴۲۵۱  و شماره تنه 8۳۱7۲۴۵) ۱8۴( موتورسیکلت ۱۲۵ 
پیشرو بشماره موتور۳۱7۵۲۱8۴  و شماره تنه 8۰۵۰۰8۰)۱8۵( موتورسیکلت ۱۲۵  هوندا 
بشماره موتور۳۱۳۰88۴  و شماره تنه 8۳۱۲۰۰۲۴۰)۱86( موتورسیکلت ۱۲۵ نامی بشماره 
موتور ۰۰۳۲۰7 و شماره تنه 88۰۱867)۱87( موتورسیکلت ۱۲۵ الگانس بشماره موتور۹۱۴۴۵  
و شماره تنه 8۲۲۳8۹۳)۱88( موتورسیکلت ۱۲۵ سفر بشماره موتور ۳۳۱8۴۳7 و شماره تنه 
تنه  شماره  و  موتور۴86۹78   بشماره  موتور  جی   ۱۲۵ موتورسیکلت   )۱8۹(8۴۲۹۴۱۱
تنه  شماره  ۱۲۱۳۲6۰۱و  موتور   بشماره  تک  تیز   ۱۲۵ موتورسیکلت   )۱۹۰(8۰۱۲۵
تنه  شماره  و   ۲۰۰۵۰۴۴۹۹ موتور  بشماره  ۱۲۵کبیر   موتورسیکلت   )۱۹۱(87۲7۳۳۰
تنه   شماره  و  موتور ۳۰۵8۲88  بشماره  کپکو  هوندا  موتورسیکلت ۱۲۵   )۱۹۲(8۵۰۰7۵۰
--)۱۹۳( موتورسیکلت ۱۲۵  هوندا بشماره موتور مخدوش  و شماره تنه مخدوش  )۱۹۴( 
موتورسیکلت ۱۲۵  هوندا بشماره موتور ۲۰۳۱۲ و شماره تنه  مخدوش )۱۹۵( موتورسیکلت ۱۲۵  
نیرو موتور بشماره موتور ۲۰۰6۰7۰6۰ و شماره تنه 8۵۲86۰۹)۱۹6( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا 
بشماره موتور8۱۳۹۵۱8۱۵  و شماره تنه 87۲۰8۵۴۰۰)۱۹7( موتورسیکلت ۱۲۵ پیشرو بشماره 
بشماره  هوندا   ۱۲۵ موتورسیکلت   )۱۹8(8۲6۲۴۴۲۳ تنه  شماره  و  موتور۳۱78۴۵۵۹  
بشماره  کار  تیز   ۱۲۵ موتورسیکلت   )۱۹۹(8۴۰۳۴۲6 تنه  شماره  و  موتور۰۵۰۳۵۱۳6  
موتور  بشماره  کبیر  موتورسیکلت ۱۲۵  تنه 8۲۰۰۰8۴)۲۰۰(  و شماره  موتور7۰۰۰۰۲7۴  
مخدوش  و شماره تنه 87۰7666 )۲۰۱( موتورسیکلت ۱۲۵ پیشرو بشماره موتور۳۱۰۲۰۰۰8  
و شماره تنه 8۱8۰۲8۱۴)۲۰۲( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۲۹۴۲۲۹۱ و شماره 
شماره  و  موتور۲۰۰7۴۱۲۱۱   بشماره  هوندا   ۱۲۵ موتورسیکلت  تنه8۵۵۲۰۲۹)۲۰۳( 
شماره  و   ۲۳76۲۴7 موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ موتورسیکلت  تنه8۰۴۲۴8۵)۲۰۴( 
شماره  و  موتور۲۲۱۳8۱   بشماره  الگانس   ۱۲۵ موتورسیکلت  تنه7۱۳۰۰۳6)۲۰۵( 
شماره  و  مخدوش   موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ موتورسیکلت  تنه8۳۳۵6۲۰۲)۲۰6( 
شماره  و   ۲۹8۹6۴۱ موتور  بشماره  کبیر   ۱۲۵ موتورسیکلت  تنه8۵۰۴78۰)۲۰7( 
شماره  و   ۲۰۰7۴۰۲۰7 موتور  بشماره  کار  تیز   ۱۲۵ موتورسیکلت  تنه8۳۰۴۵6۰)۲۰8( 
شماره  و  موتور۰۴۰۰۰۵۱   بشماره  هوندا   ۱۲۵ موتورسیکلت  تنه86۰۰۵۵۱)۲۰۹( 
شماره  و  موتور7۱۳7۰۵87   بشماره   ۱۲۵ هوندا  موتورسیکلت  تنه8۴۰677۲)۲۱۰( 
تنه86۰۰۳۱6۰۰)۲۱۲(  شماره  و  موتور-   بشماره  ویو  موتورسیکلت  تنه86۵8۵7۵)۲۱۱( 
موتورسیکلت ۱۲۵هوندا  بشماره موتور ۳۳۹۳7 و شماره تنه8۳۱۰7۵)۲۱۳( موتورسیکلت ۱۲۵ 
بهران بشماره موتور۳۰۱78۱7  و شماره تنه86۰۱۲۳6۲)۲۱۴( موتورسیکلت ۱۲۵ تیز تک 
بشماره موتور ۲۳۰۰۰۳۱۰ و شماره تنه8۳78۲67۱)۲۱۵( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره 
موتور  بشماره  کپکو   ۱۲۵ موتورسیکلت  تنه86۴۰۴۲۳)۲۱6(  شماره  و  موتور۲۰۹۵۳7۵  
۲۳۰6۵77 و شماره تنه8۴۲۱۱7۵)۲۱7( موتورسیکلت ۱۲۵ نامی بشماره موتور ۰۲۲66۵6 و 
شماره تنه88۵۱۳۳۰۲)۲۱8( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۲۰۱۰۱۴۹۴۲8 و شماره 
شماره  و   ۱7۵۵۴66۴ موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ موتورسیکلت  تنه۹۰۱8۱۱8)۲۱۹( 
تنه8۲۰۰۳8۲)۲۲۰( موتورسیکلت یاماها  بشماره موتور۰۰8۲۳۹  و شماره تنه۴6۱۹6۳)۲۲۱( 
تنه8۲۲۳۰۰866)۲۲۲(  شماره  و   ۳۰۵۱۳۲76 موتور  بشماره  کاسپین   ۱۲۵ موتورسیکلت 
موتورسیکلت ۱۲۵پاژن  بشماره موتور ۱۰۱۴۰۳ و شماره تنه8۵۴۴۹۲۹)۲۲۳( موتورسیکلت 
۱۲۵ حیران بشماره موتور ۱۰۳۳6۲ و شماره تنه8۲۱۴۹۳۱۵)۲۲۴( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا 
بشماره موتور ۳۰۰۲۹۹6 و شماره تنه8۴۱۵6۱8)۲۲۵( موتورسیکلت ۱۲۵ تایوا بشماره موتور 
۲۰۲۹77 و شماره تنه8۵76۴8۳)۲۲6( موتورسیکلت ۱۲۵متین  بشماره موتور۰۵۰۴۵۲۰6  و 
شماره  و   ۱78۱۹ موتور  بشماره  ۱۲۵دینو   موتورسیکلت  تنه86۲۵88۰)۲۲7(  شماره 
شماره  و   ۲7۰۱۲688 موتور  بشماره  کپکو   ۱۲۵ موتورسیکلت  تنه۰۱۱88۱8)۲۲8( 
شماره  و   ۰۲8۰6 موتور  بشماره  بارزین   ۱۲۵ موتورسیکلت  تنه8۳۹۴۹86۵)۲۲۹( 
شماره  و   ۵۰۰۱۲۲۹8 موتور  بشماره  ۱۲۵آرمان   موتورسیکلت  تنه8۴۲۰۱۱۳۱۳8)۲۳۰( 
تنه8۴۱۱8۴7)۲۳۱( موتورسیکلت ۱۲۵ کویر بشماره موتور۳6۲۱۰  و شماره تنه۹۱۰۰66۴)۲۳۲( 
موتورسیکلت ۱۲۵ سحر بشماره موتور 7۹۵۴ و شماره تنه8۳۰۵۹۹۵)۲۳۳( موتورسیکلت 
۱۲۵هوندا  بشماره موتور۰۳۵6۳۹۵  و شماره تنه8۳8۱۱۹68)۲۳۴( موتورسیکلت ۱۲۵ کویر 
بشماره  لیفان  موتورسیکلت ۱۲۵  تنه8۰6۰۵۵۵)۲۳۵(  شماره  موتور  ۲۰۵۱۴7۴و  بشماره 
بشماره  سفیر   ۱۲۵ موتورسیکلت  تنه86۰۱۱6)۲۳6(  شماره  و  موتور۵۲۰۰۱۹۳۲  
بشماره  پیشرو   ۱۲۵ موتورسیکلت  تنه8۱۰۰۰۰۳8)۲۳7(  شماره  و  موتور۱۱۰۰۰۰۰76  
موتور۳۱7۵7۰۹۳  و شماره تنه8۰۵۳۲6۰)۲۳8( موتورسیکلت ۱۲۵ ساوین بشماره موتور 
۰۵۰۳۴7۴8 و شماره تنه86۳۹۳۰7)۲۳۹( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور 6۱۲۵۳۱۱۹ 
شماره  و   ۹8۰۲۴ موتور  بشماره  الگانس   ۱۲۵ موتورسیکلت   )۲۴۰(- تنه  شماره  و 
شماره  و   ۱۴6۱۰۵ موتور  بشماره  اصالن   ۱۲۵ موتورسیکلت  تنه8۳7۰۱۲۹۹۹)۲۴۱( 
شماره  و   6۱۵8۲۲۳۴ موتور  بشماره  ساوین   ۱۲۵ موتورسیکلت  تنه87۰۰۰86)۲۴۲( 
شماره  و  موتور7۱۱۳۴۰8۳   بشماره  لیفان   ۱۲۵ موتورسیکلت  تنه86۳7۲۴۰)۲۴۳( 
شماره  و   ۲۰۰767۰۰8 موتور  بشماره  کار  تیز   ۱۲۵ موتورسیکلت  تنه86۱۳6۳8)۲۴۴( 
شماره  و   ۴8۵۳8 موتور  بشماره  هیرمن   ۱۲۵ موتورسیکلت  تنه87۰۲8۰۰)۲۴۵( 
شماره  و  موتور۴۱۲8۳۵6   بشماره  وحید   ۱۲۵ موتورسیکلت  تنه8۳۲8۴۲6)۲۴6( 
شماره  و   ۳۲۱677۱ موتور  بشماره  تیز  تک   ۱۲۵ موتورسیکلت  تنه8۵6۲۵۲۱)۲۴7( 
تنه8۳۱۱6۹8)۲۴8( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور  ۰87۰۹و شماره تنه مخدوش)۲۴۹( 
موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور  ۲۰۰۵۰۰۱۳۰و شماره تنه8۴۰۰۱۳7)۲۵۰( موتورسیکلت 
۱۲۵ کویربشماره موتور ۲۹77۱۹۴ و شماره تنه8۲۹۱۳7۵)۲۵۱( موتورسیکلت ۱۲۵ آرمان 
بشماره  هوندا  موتورسیکلت ۱۲۵  تنه مخدوش)۲۵۲(  و شماره  موتور ۵۰۰۱۱۴۳۵  بشماره 
بشماره  هوندا   ۱۲۵ موتورسیکلت  تنه8۱۱۳۲۳۱6)۲۵۳(  شماره  و  موتور۲۰۳6۲6۱۰  
موتور۲۰۰6۳66۹۱  و شماره تنه86۰۴7۵۱)۲۵۴( موتورسیکلت ۱۲۵ لینهای بشماره موتور 
8۳6۰۹۴ و شماره تنه8۲۲۳687)۲۵۵( موتورسیکلت ۱۲۵ پیشرو بشماره موتور ۲۹۰۰۴۴۲۹ و 
و شماره  موتور۳6۰۰۱868   بشماره  بهران  موتورسیکلت ۱۲۵  تنه8۰۱8۳۳۰)۲۵6(  شماره 
تنه  شماره  و  موتور۳۱۲۳۰۳۳   بشماره  ۱۲۵هوندا   موتورسیکلت  تنه8۲۰۲۹۵۹)۲۵7( 
مخدوش)۲۵8( موتورسیکلت ۱۲۵هوندا  بشماره موتور۲۴۱۹78  و شماره تنه۱۱۳۵86)۲۵۹( 
موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۴۱۲6۴۱۳ و شماره تنه86۰۲۴۵6)۲6۰( موتورسیکلت 
۱۲۵هوندا  بشماره موتور۱۰۴۹۵6  و شماره تنه مخدوش )۲6۱( موتورسیکلت ۱۲۵ پیشرو 
بشماره موتور ۳۱78۰۴۰8 و شماره تنه 8۲6۲6۲77)۲6۲( موتورسیکلت ۱۲۵نیرو موتور  بشماره 
موتور   بشماره  هوندا   ۱۲۵ موتورسیکلت  تنه8۱۰۱۹۲۰۵)۲6۳(  شماره  و  موتور۱۰8۳6۰  
۲۰۰7۵۹۴۴8و شماره تنه86۰۱۹۲۰۵)۲6۴( موتورسیکلت ۱۲۵ لیفان بشماره موتور7۱7۴۰۱۵۹  
و شماره تنه87۳6۵۳۲)۲6۵( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۴۳۱۱۵  و شماره تنه - 
)۲66( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۲۰۰۳۰۰۳۱۳۳ و شماره تنه۰۰۱۹67)۲67( 
موتورسیکلت ۱۲۵هوندا  بشماره موتور۰۰۰۰۰۳۱۰  و شماره تنه8۳۰۰۰۹۱)۲68( موتورسیکلت 
۱۲۵ هوندا بشماره موتور۲۰7۴۲66۹  و شماره تنه8۱۲۰۵۳6)۲6۹( موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا 

بشماره موتور -- و شماره تنه8۲۰۱8۰8)۲7۰( موتورسیکلت ۱۲۵ سفیر بشماره موتور۴۱۴۴۳۴۱۱  
و شماره تنه مخدوش)۲7۱( موتورسیکلت ۱۲۵ هیرمند بشماره موتور۳۲۱۰6۵۰8  و شماره 
شماره  و  موتور6۳۲۱8۰۵   بشماره  هوندا   ۱۲۵ موتورسیکلت  تنه8۵۴6۹۱۲)۲7۲( 
شماره  و  موتور۳۰۲۰7۹88   بشماره  کویر   ۱۲۵ تنه8۲۳۳887)۲7۳(موتورسیکلت 
تنه۹۳۰۱6۲۳)۲7۴(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور مخدوش   و شماره تنه مخدوش 
)۲7۵(موتورسیکلت ۱۲۵  هوندا بشماره موتور۲۰۰8۰۱8۲۹  و شماره تنه87۵۳66۰)۲76(

موتورسیکلت ۱۲۵  ویو بشماره موتور 86۰۰۵۵۳ و شماره تنه86۰۰۳8۴ )۲77(موتورسیکلت 
تنه8۲۰۰۴۲۹)۲78(وتورسیکلت ۱۲۵هوندا   شماره  و  موتور ۲۹۰۱66۳  بشماره  کویر   ۱۲۵
بشماره موتور ۳۱۱۱۴6۰8 و شماره تنه8۲7۳6۱۲۲)۲7۹(موتورسیکلت ۱۲۵ کویر بشماره موتور 
۳6۱88۰ و شماره تنه۹۱۰۰۲۰8۴)۲8۰(موتورسیکلت ۱۲۵هوندا  بشماره موتور ۳۱۱۰۰6۱۴ و 
شماره  و   ۲۰۲۲۱7 موتور  بشماره   ۱۲۵ پاپ  تنه8۲7۲887۰)۲8۱(موتورسیکلت  شماره 
شماره  و   ۲۹۰۰۱۵۲۲ موتور  بشماره  کار  تیز   ۱۲۵ تنه8۵۳6۴۰۹)۲8۲(موتورسیکلت 
شماره  ۱۳۲7۲و  موتور   بشماره  ۱۲۵الگانس   تنه7۹۱۱۹۵۱)۲8۳(موتورسیکلت 
شماره  و   ۳۰۵۱۲6۵۵ موتور  بشماره  اسکایکو   ۱۲۵ تنه8۱۵8۹۳۰)۲8۴(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور۳۱7۵۱66۱   بشماره  تک  تیز   ۱۲۵ تنه8۳۹۹۵۳۴)۲8۵(موتورسیکلت 
شماره  و   ۱8۰۴66۳ موتور  بشماره  پیشرو   ۱۲۵ تنه8۲۰8۰7۱)۲86(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور۳۱۱۰۵7۰۲   بشماره  ۱۲۵چابک   تنه8۲۳۵۹77۳۴)۲87(موتورسیکلت 
تنه  شماره  و  موتور۳۱7۲۲۱۰۰   بشماره  پیشرو   ۱۲۵ تنه8۲7۲۴6۹۵)۲88(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور۲۰۰۱۰۰۱۵۱۳   بشماره  چابک   ۱۲۵ )۲8۹(موتورسیکلت  مخدوش 
شماره  و  موتور۳۲۰۵۱۵6   بشماره   ۱۲۵ تکتیز  تنه8۱۹۰۰۰۰۴۲)۲۹۰(موتورسیکلت 
تنه8۳۲۰۴۴)۲۹۱(موتورسیکلت هوندا ۱۲۵ بشماره موتور ۹۱۲۴۲۱ و شماره تنه8۵۰۱86۹)۲۹۲(

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور 6۲۴86۰ و شماره تنه6۲۲7۱8۰)۲۹۳(موتورسیکلت 
۱۲۵هوندا  بشماره موتور۳۰۵۱۲۵۲7  و شماره تنه8۲7۱۴۵۳)۲۹۴(موتورسیکلت ۱۲۵ سفر 
بشماره موتورمخدوش   و شماره تنه86۵۳۳78)۲۹۵(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور 
6۰۰7۰6۳۹ و شماره تنه8۹۲۹۴8۱)۲۹6(موتورسیکلت ۱۲۵ ویو بشماره موتور 88۱۱۰۰۰۳۴ 
و شماره تنه87۹۰6۹۲)۲۹7(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۱۲۰68۳۰۴ و شماره 
تنه8۵۱68۴۱)۲۹8(موتورسیکلت ۱۲۵  هوندا بشماره موتور مخدوش   و شماره تنه مخدوش 
)۳۰۰( مخدوش  تنه  شماره  و  مخدوش    موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ )۲۹۹(موتورسیکلت 
تنه8۴۲۰۱۱۴7۰۲)۳۰۱( شماره  و   ۰68۰۲۵۹۰ موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ موتورسیکلت 

موتورسیکلت ۱۲۵هوندا  بشماره موتور۲۰۱78۴۳۴  و شماره تنه8۱۹۴88۱)۳۰۲(موتورسیکلت 
۱۲۵ بهرو بشماره موتور۲۹۲۹۰۵8۹  و شماره تنه مخدوش )۳۰۳(موتورسیکلت تیز تک ۱۲۵ 
بشماره  هوندا  تنه87۱۱788)۳۰۴(موتورسیکلت ۱۲۵  شماره  و  موتور ۵7۰۱۲۳6۲  بشماره 
بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۲8768۰۴6)۳۰۵(موتورسیکلت  شماره  و  موتور۰۰۰۱۴۴۴  
موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه87۲۴۱76)۳۰6(موتورسیکلت  شماره  و  موتور۳۲۱۰۱68۲  
۲۰۰۵۰۱۰۲۵ و شماره تنه مخدوش )۳۰7(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۲67  و شماره 
شماره  و  موتور۳۲۰۴۳7۰۲   بشماره  هوندا   ۱۲۵ )۳۰8(موتورسیکلت  تنه8۳۱6۹۰۹ 
شماره  و  موتور۳۱۱6۴۱7۱   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه۹۰۱۴۱۹6)۳۰۹(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور۵۰۰۱۱۵۳۹   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۴78۵7۴8۳)۳۱۰(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور۲۰۰76۹۲۲۵   بشماره  موتور  نیرو   ۱۲۵ تنه8۴۱۴۲۳۴)۳۱۱(موتورسیکلت 
شماره  و   ۳۱7۹۰7۹ موتور  بشماره  پیشرو   ۱۲۵ تنه86۱6۳7۱)۳۱۲(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور۴۰۰۰7۴۹   بشماره  ۱۲۵کسرا   تنه8۱66۰۰۹7)۳۱۳(موتورسیکلت 
)۳۱۵(-- تنه  شماره  و  موتور--   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۳۱786۳)۳۱۴(موتورسیکلت 
موتورسیکلت ۱۲۵نیرو موتوری  بشماره موتور  ۲۳8۰۱۰8۳و شماره تنه8۳۰۹۰۹۴۵)۳۱6(

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۱7۰۹۲۵78۳ و شماره تنه8۹۵68۰۹)۳۱7(موتورسیکلت 
۱۲۵ تیز کار بشماره موتور۲۹7۹8۰۲  و شماره تنه8۲7۳77۵)۳۱8(موتورسیکلت ۱۲۵کویر  
بشماره موتور  ۲۰۰6۳۰86۲و شماره تنه8۲7۳77۵)۳۱۹(موتورسیکلت ۱۲۵ کپکو  بشماره 
موتور  بشماره  تنه88۰۲۴۱۲)۳۲۰(موتورسیکلت ۱۲۵کویر   شماره  و  موتور۲۰۰۹۹۳8۰۹  
۲۹۹۰۵۱۵ و شماره تنه--)۳۲۱(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور 8۳۰۱6۰۰۵ و شماره 
شماره  و  موتور۳۳۲۵6۳۰   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۲۲۱6۰8۲)۳۲۲(موتورسیکلت 
شماره  و   68868 موتور  بشماره   ۱۲۵ هارتفورد  تنه۴۲۹۵۳۵)۳۲۳(موتورسیکلت 
شماره  و   ۲۳۰7۱۲۴ موتور  بشماره  ۱۲۵هوندا   تنه8۲۰۱۵۰7)۳۲۴(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور8۵۰۰8۴۰   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه7۱۰8۵۵۵)۳۲۵(موتورسیکلت 
شماره  و   ۴۱۲۵۰67 موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۵۳۱۱۵۵)۳۲6(موتورسیکلت 
شماره  و   7۱۵۳88۰۳ موتور  بشماره  ۱۲۵نسیم   تنه86۱۱۰۰۲)۳۲7(موتورسیکلت 
تنه86۱۴6۲)۳۲8(موتورسیکلت ۱۲۵ تیز تک بشماره موتور ۳۱۱۴۲۰۱۵ و شماره تنه -)۳۲۹(

موتورسیکلت ۱۲۵تیز کار  بشماره موتور 7۱۳۲۵۲۲۴ و شماره تنه86۱۰۵۳8)۳۳۰(موتورسیکلت 
۱۲۵ لینهای بشماره موتور۲۱۱۱8۰۰۲  و شماره تنه مخدوش )۳۳۱(موتورسیکلت ۱۲۵ ساالر 
بشماره موتور87۰78۵8  و شماره تنه876۱6۲۴)۳۳۲(موتورسیکلت ۱۲۵ سفیر بشماره موتور 
و شماره  موتور--   بشماره  کپکو  تنه86۰۲8۹۹)۳۳۳(موتورسیکلت ۱۲۵  و شماره   ۰۰۰6۹
شماره  و  موتور۲۰۰۹۵۲۲   بشماره  کپکو   ۱۲۵ تنه8۲۹8۰۰۲7)۳۳۴(موتورسیکلت 
شماره  و   ۱8۹۵78۳ موتور  بشماره  ۱۲۵هوندا   تنه۹۱۱۳۱۳۴)۳۳۵(موتورسیکلت 
)۳۳7(-- تنه  شماره  و   -- موتور   بشماره  ۱۲۵هوندا  تنه66۰۹۱۰۱)۳۳6(موتورسیکلت 

موتورسیکلت ۱۲۵بهرو  بشماره موتور ۲۹7۹۰78 و شماره تنه867۵8۹۰۴)۳۳8(موتورسیکلت 
۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۲۰۹۴۴ و شماره تنه--)۳۳۹(موتورسیکلت ۱۲۵ سفیر بشماره موتور 
۳۳۰۵7۱۴ و شماره تنه8۳۰۱8۱۲8)۳۴۰(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور7۵7۰6۰76  
و شماره تنه--)۳۴۱(موتورسیکلت ۱۲۵هوندا  بشماره موتور ۳۰8۱6۳۰ و شماره تنه --)۳۴۲(
تنه8۲۰8۹۴8)۳۴۳( شماره  و   ۱۱۰۲۴7۱ موتور  SORTبشماره   ۱۲۵ موتورسیکلت 
تنه8۱7۱۱7۵7)۳۴۴( شماره  و  موتور۳۱۰۲۰۱۲۳   بشماره  تک   ۱۲۵تیز  موتورسیکلت 

موتورسیکلت ۱۲۵هارتفورد  بشماره موتور67۳۰8۱  و شماره تنه8۱۱۰۲۵۴)۳۴۵(موتورسیکلت 
۱۲۵ نامی  بشماره موتور ۰۱۳۲۵۳7 و شماره تنه6۲86۲۴۵)۳۴6(موتورسیکلت ۱۲۵  هوندا 
بشماره موتور--  و شماره تنه--)۳۴7(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۲۱8۹78 و شماره 
شماره  و   66۳76۲ موتور  بشماره  هارتفورد    ۱۲۵ تنه۹۳۰۴7۱۴)۳۴8(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور۰۹۰۹۰۰۹   بشماره  لیفان   ۱۲۵ تنه8۱۰۱۲۱۴)۳۴۹(موتورسیکلت 
تنه8۹۲۲۱6۴)۳۵۰(موتورسیکلت ۱۲۵کپکو  بشماره موتور -- و شماره تنه8۴۰۹۲۳۱)۳۵۱(

موتورسیکلت ۱۲۵ بهتاز بشماره موتور ۳۵۰۰7۰6۰ و شماره تنه مخدوش )۳۵۲(موتورسیکلت 
۱۲۵تیز کار  بشماره موتور  ۲۰۰7۰۰۱۲۳و شماره تنه مخدوش)۳۵۳(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا 
بشماره موتور ۲۹۰۱7۴۳ و شماره تنه8۲۰۰۰۰8)۳۵۴(موتورسیکلت سوزاکی ۱۲۵ بشماره موتور 
۰۲۵6۵8۰     و شماره تنه8۰۰6667۴ )۳۵۵(موتورسیکلت ۱۲۵ احسان بشماره موتور مخدوش   
و شماره تنه۹۱۱۵6۹۳)۳۵6(موتورسیکلت ۱۲۵جترو  بشماره موتور مخدوش   و شماره تنه 
مخدوش )۳۵7(موتورسیکلت ۱۲۵  کویر بشماره موتور 8۵۰۳8۲۰ و شماره تنه مخدوش )۳۵8(

تنه)۳۵۹(موتورسیکلت  و شماره  موتور۱۲۵۰۲۰۰۱   بشماره  ویو   موتورسیکلت ۱۲۵ طرح 
۱۲۵هوندا  بشماره موتور ۲7۰۱6۵۲۲ و شماره تنه8۳۹۴۰۳۴)۳6۰(موتورسیکلت ۱۲۵ اسکو 
بشماره  تنه ۹۱۰۴۰۹۰ )۳6۱(موتورسیکلت ۱۲۵ ساوین  و شماره  موتور۱۰۲۳۰۰   بشماره 
موتور  بشماره  هوندا  تنه87۹۲۴7۴)۳6۲(موتورسیکلت ۱۲۵   شماره  و  موتور۰۵۰7۵۲۲7  
۲88۰۰۳8 و شماره تنه مخدوش )۳6۳(موتورسیکلت ۱۲۵ الگانس بشماره موتور  ۰۲۰۱۹۱7۰6و 
شماره  و  موتور6۳۳8۹۳۳   بشماره  ۱۲۵هوندا   تنه8۱6۴۳۰)۳6۴(موتورسیکلت  شماره 
شماره  و  موتور۲۱۴۴۰۵۲   بشماره  لیفان    ۱۲۵ تنه8۳۱8688)۳6۵(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور87۹۴8۹   بشماره  آرسیان    ۱۲۵ تنه6۹۱۹۹۹۴)۳66(موتورسیکلت 
شماره  و   ۲۰۰7۵۵76۵ موتور  بشماره  کار  تیز    ۱۲۵ تنه۰87۱۲۵۲۰)۳67(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور۱۱۰۳۲7   بشماره  لیفان    ۱۲۵ تنه86۱6۰۲۲)۳68(موتورسیکلت 
شماره  و   ۲۰۰۹88۲8۴ موتور  بشماره  کپکو   ۱۲۵ تنه8۱۰۰۰۵۵)۳6۹(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور۳۱8۱8۵88   بشماره   ۱۲۵ پیشرو  تنه7۵۵۰۰)۳7۰(موتورسیکلت 
شماره  و   6۱۱۵۵68۰ موتور  بشماره  ۱۲۵لینهای   تنه8۲6۰۹۳8۹)۳7۱(موتورسیکلت 
تنه86۱6۰8۰)۳7۲(موتورسیکلت ۱۲۵هوندا  بشماره موتور--  و شماره تنه--)۳7۳(موتورسیکلت 
۱۲۵هوندا  بشماره موتور۳۳۰۰8۵۲۵  و شماره تنه--)۳7۴(موتورسیکلت ۱۲۵تیز تک  بشماره 
موتور۳۱۰۹۰۳۹8  و شماره تنه8۳76۳۲۰۵)۳7۵(موتورسیکلت ۱۲۵ لینهای بشماره موتور 
۲۰۱۰۱۳۹6۹8 و شماره تنه--)۳76(موتورسیکلت ۱۲۵ بهرو بشماره موتور ۲۹7۲۱66 و شماره 
شماره  و   ۳۳۲۳7۵7 موتور  بشماره   ۱۲۵ سفیر  تنه867۲۴86)۳77(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور۱۰۰۲۳۵۰   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه۰۰8۳۱۲7۰7)۳78(موتورسیکلت 
شماره  و   ۹۹۰۰۰۵۴۵ موتور  بشماره  پیشرو   ۱۲۵ تنه86۰۰۵۱۵۳)۳7۹(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور۳۰۳8۳۱7۵   بشماره   ۱۲۵ لینهای  تنه8۰۱۵۴۳۵)۳8۰(موتورسیکلت 
شماره  و  مخدوش    موتور  بشماره  پیشرو۱۲۵  تنه8۲۲۴67۰)۳8۱(موتورسیکلت 
تنه8۰۴66۱۳)۳8۲(موتورسیکلت ۱۲۵کویر  بشماره موتور ۳۱7۹۵۵۲۲ و شماره تنه--)۳8۳(
تنه8۰۱8۰۰8)۳8۴( شماره  و  موتور۲۰۰6۱۴7۰۴   بشماره  کار  تیز   ۱۲۵ موتورسیکلت 

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور 8۲۵۵۳۰6۹ و شماره تنه8۲۵۵6۰6۹)۳8۵(موتورسیکلت 
۱۲۵ هوندا بشماره موتور۰۵۰۳۱۳۲۲  و شماره تنه8۴۰۳۲۹8)۳86(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا 
بشماره  ۱۲۵ساوین   تنه8۴۰۰۳87)۳87(موتورسیکلت  شماره  و  موتور۱۰87۴   بشماره 
موتور   بشماره  آرمان   تنه8۹۳8۱۹6)۳88(موتورسیکلت ۱۲۵  شماره  و  موتور۰۳۰۱۰۲۱۵  
۴۱۲۰۵۲۵۰و شماره تنه مخدوش )۳8۹(موتورسیکلت ۱۲۵ کویر بشماره موتور ۲۹8۰۵۰۴ و 
و شماره  موتور۲۲۰۱۱۹6۲   بشماره  )۳۹۰(موتورسیکلت ۱۲۵پیشرو   تنه مخدوش  شماره 
تنه7۹۱۰88۱)۳۹۱(موتورسیکلت ۱۲۵هوندا  بشماره موتور ۴۵۴۴7 و شماره تنه8۵۰۰۹88)۳۹۲(

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۰۰۰۰6۹6۵ و شماره تنه887۰67۵7)۳۹۳(موتورسیکلت 
نیرو موتور ۱۲۵ بشماره موتور۲۰۰6۲۵۳۰۴  و شماره تنه86۱۰۲6۴)۳۹۴(موتورسیکلت هوندا 
۱۲۵ بشماره موتور ۲7۰۰۱۳ و شماره تنه8۲۹8۱۴۹۹)۳۹۵(موتورسیکلت ۱۲۵ پیشرو بشماره 
بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه7۹۱۲۰۴8)۳۹6(وتورسیکلت  شماره  و   ۲۹۰۰۱۵۱۳ موتور 
بشماره  ۱۲۵هوندا   8۵۱۲۳۹۲)۳۹7(موتورسیکلت  تنه  شماره  و  موتور۲۰۰۵۲۳۴۰7  
موتور۲۰۰7۴۱۲۱۱  و شماره تنه8۴۰۰۲86)۳۹8(موتورسیکلت تیز کار ۱۲۵ بشماره موتور 
۲۰۰7۴۱۲۱۱ و شماره تنه8۵۱۱۲۰6)۳۹۹(وتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۲۰۰۵۲۳۰۹  
شماره  و  موتور۳۳7۱۰   بشماره  کپکو   ۱۲۵ تنه8۵۱۱۲۰6)۴۰۰(موتورسیکلت  شماره  و 

تنه  شماره  و  موتور۲۹۰6۱8۱   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه۹۰۱۴۵۲6)۴۰۱(موتورسیکلت 
مخدوش)۴۰۲(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور -- و شماره تنه--)۴۰۳(موتورسیکلت 
۱۲۵ هوندا بشماره موتور۳۰۵۰۳۵86  و شماره تنه8۲۹۳۴8)۴۰۴(موتورسیکلت ۱۲۵ تیز تک 
بشماره موتور۲۰۰6۰88۱۹  و شماره تنه8۵۱۴۰8۴)۴۰۵(موتورسیکلت ۱۲۵ تیز تک بشماره 
موتور ۵۰۹8۱ و شماره تنه8۱78۰۴۰)۴۰6(موتورسیکلت ۱۲۵ سفیر بشماره موتور۱۲۰۳7۴۰6  
و شماره تنه8۴۳886۱)۴۰7(موتورسیکلت ۱۲۵هوندا  بشماره موتور 8۲6۰۱66۵ و شماره 
شماره  و   ۳۱۰6687۰ موتور  بشماره  تک  تیز   ۱۲۵ تنه۱۹۱7۰)۴۰8(موتورسیکلت 
شماره  و  مخدوش   موتور  بشماره  ساوین   ۱۲۵ تنه8۱7۴8۴6)۴۰۹(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور۳6۰۱۴6۱8   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه86۴۹۹8۵)۴۱۰(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور۱۲۵88۲7۴8   بشماره  ۱۲۵هوندا   تنه88۴۰۰6۴۴)۴۱۱(موتورسیکلت 
شماره  و   ۲۹۲۹۳۱8 موتور  بشماره  کویر   ۱۲۵ تنه88۲۴۲۱۹)۴۱۲(موتورسیکلت 
شماره  ۵88۱۱۵88و  موتور   بشماره  سفر   ۱۲۵ تنه8۱۳۲6۴8)۴۱۳(موتورسیکلت 
شماره  و   ۱۲۱۱۱۱۹۱ موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۵۱۵۴۴۱)۴۱۴(موتورسیکلت 
تنه  شماره  و  موتور۲۰۰6۰۵۱۴۴   بشماره  ۱۲۵هوندا   تنه867۰۰۲۹)۴۱۵(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور۳۱8۰86۰۵   بشماره  هوندا   ۱۲۵ مخدوش)۴۱6(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور۵۵۱۱6   بشماره  ۱۲۵کویر   تنه8۲8۰۰۹77)۴۱7(موتورسیکلت 
شماره  و   ۲۰۰6۳۴۳۹۵ موتور  بشماره  کار  تیز   ۱۲۵ تنه8۴۰7۲۴۱)۴۱8(موتورسیکلت 
شماره  و   ۲۰۰87۵۱۰۰ موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۵۳۳۰۳8)۴۱۹(موتورسیکلت 
شماره  و   ۲۰۰6۲۳۹۰7 موتور  بشماره  ۱۲۵هوندا   تنه87۰۵۴6۲)۴۲۰(موتورسیکلت 
تنه86۲6۹۹6)۴۲۱(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۳۰۳۰8۹۱۱ و شماره تنه مخدوش 
تنه 8۱۵۱66۴)۴۲۳( )۴۲۲(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۳۳۰۲۰6۱8  و شماره 

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۱۲۰7۲۲۱۰  و شماره تنه --)۴۲۴(موتورسیکلت ۱۲۵ تیز 
تک بشماره موتور ۳۱۱۲۱88۴ و شماره تنه8۲77۳8۹7۱)۴۲۵(موتورسیکلت ۱۲۵ پیشرو 
بشماره موتور۳۱7۹66۲7  و شماره تنه--)۴۲6(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور6۳۴۰7۹۹  
و شماره تنه مخدوش)۴۲7(موتورسیکلت ۱۲۵ ان ام اس بشماره موتور ۱۰۱۰۹۰۵۴ و شماره 
تنه88۲۰۲۲۱)۴۲8(موتورسیکلت ۱۲۵ کویر بشماره موتور ۲۰۰۳۰۰۵۰8۲ و شماره تنه--

)۴۲۹(موتورسیکلت ۱۲۵ زیگما بشماره موتور۱۰۰۰۲۲6۵  و شماره تنه--)۴۳۰(موتورسیکلت 
۱۲۵ الگانس بشماره موتور 7۱۳7۰۴۰۵ و شماره تنه86۵86۴۱)۴۳۱(موتورسیکلت ۱۲۵ کویر 
بشماره موتور ۳۰۱۱8۳7 و شماره تنه8۴۱8۲۳۲)۴۳۲(موتورسیکلت ۱۲۵ ساوین بشماره موتور 
۱۱8۰۳۰ و شماره تنه87۱۵۹۵۱)۴۳۳(موتورسیکلت ۱۲۵ پیشرو بشماره موتور۲۹۰۰۳۳۹۳  و 
شماره تنه8۰۱8۰۵۴)۴۳۴(موتورسیکلت ۱۲۵ فوچیکا بشماره موتور۰66۱8۲  و شماره تنه--

)۴۳۵(موتورسیکلت ۱۲۵ کویر بشماره موتور ۳۱۱۳۵۹ و شماره تنه--)۴۳6(موتورسیکلت ۱۲۵ 
گالکسی بشماره موتور ۰۲۰۵۹۱۲8۵ و شماره تنه--)۴۳7(موتورسیکلت ۱۲۵ شهباز بشماره 
شماره  و   -- موتور  بشماره  تنه8۴۹۴۱۲7)۴۳8(موتورسیکلت 7۰  شماره  و  موتور۰۲۱۲۴  
شماره  و   ۳۰۲6۱78 موتور  بشماره  کویر   ۱۲۵ تنه8۳۰۰۲677)۴۳۹(موتورسیکلت 
تنه8۴۲۴7۲۳)۴۴۰(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۱۳8۴۹7۳ و شماره تنه--)۴۴۱(

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۲۲۳۴6۲۲ و شماره تنه7۰۲۵667)۴۴۲(موتورسیکلت 
۱۲۵  هوندا ویو بشماره موتور۲۱7۴7۰  و شماره تنه87۱۵۳7۹)۴۴۳(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا 
بشماره موتور ۲۹۹۲۹۲۹ و شماره تنه87۱۳۵88)۴۴۴(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور 
۳۰7۲۲۴۱ و شماره تنه مخدوش)۴۴۵(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۱8۵۹۴۳۳ و 
شماره  و  موتور۵۱۰۰7۳۴۹   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه6۵۱6۴۲8)۴۴6(موتورسیکلت  شماره 
شماره  و  موتور۲۳۰۰۰۹8۰   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه86۰۵۴۳۴)۴۴7(موتورسیکلت 
تنه  شماره  و  موتور۴۱۴۱۱۹۳۳   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه86۰۰۵67)۴۴8(موتورسیکلت 
مخدوش)۴۴۹(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۰۲۹۰۵۰7۲ و شماره تنه8۳۰6۲۰۹)۴۵۰(

موتورسیکلت ۱۲۵ تیز تک  بشماره موتور -- و شماره تنه8۱۰۹۱۲۹8۴)۴۵۱(موتورسیکلت ۱۲۵ 
هوندا بشماره موتور۲۲۹۱۴  و شماره تنه8۰7۰۱8۵)۴۵۲(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره 
موتور  بشماره  کپکو   ۱۲۵ تنه8۴۰76۲۱)۴۵۳(وتورسیکلت  شماره  و  موتور۰۵۰۵۹6۱6۴  
۲7۰۱۱۳6۱ و شماره تنه8۲۹۳66۹8)۴۵۴(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور 7۳۰۰۳6۳۱ 
شماره  و  موتور۳۳۰۲87۱   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه--)۴۵۵(موتورسیکلت  شماره  و 
شماره  و  موتور۵۵6۲7۲7   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۲۰۹8۵8)۴۵6(موتورسیکلت 
شماره  و   ۱۱۰۰۰۰۱۵7 موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه67۰۱6۱۵)۴۵7(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور۵۰۰۲۲۲۳۱   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه86۰۰۲۱۹)۴۵8(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور۴۱۵۳۳86۹   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۵۱866۴)۴۵۹(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور8۴۵۰۹8   بشماره  لیفان   ۱۲۵ تنه8۱7۰۵۳۵)۴6۰(موتورسیکلت 
شماره  و   ۰۳۱۲۹۰۰۰8 موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۴۱6۵۳۰)۴6۱(موتورسیکلت 
شماره  و   ۱7۰۱۰8۱7 موتور  بشماره  کار  تیز   ۱۲۵ تنه86۰۰۱۹۴)۴6۲(موتورسیکلت 
شماره  و   ۳۱۱۴۲۲8۱ موتور  بشماره  تک  تیز   ۱۲۵ تنه8۲7۰۹6۱)۴6۳(موتورسیکلت 
شماره  و   7۱۳۳6۰۳۰ موتور  بشماره  سفر   ۱۲۵ تنه8۴۱۱۱7۳۰)۴6۴(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور۴۳۰۰۴7۱   بشماره  الگانس   ۱۲۵ تنه86۰۴۵۰۴)۴6۵(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور۳۰۰۲۰8۳   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۱۰۱۳77)۴66(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور۵۰۰۲۲۲۳۱   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۴۰۲۴8۳)۴67(موتورسیکلت 
تنه  شماره  و   ۱۱۰۰۰۰۱۵7 موتور  بشماره  سفیر   ۱۲۵ تنه8۵۱866۴)۴68(موتورسیکلت 
مخدوش)۴6۹(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۱6۱7۴۰۰8  و شماره تنه مخدوش)۴7۰(

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۲۹۵۲۹۵۳ و شماره تنه87۱۱۹7۲)۴7۱(موتورسیکلت 
۱۲۵ ساوین بشماره موتور۰۰78۳8  و شماره تنه7۹۱۰۵۴۰۴۳۴7)۴7۲(موتورسیکلت ۱۲۵ تیز 
کار بشماره موتور۳۰۵۱۳8۳۱  و شماره تنه78۲۲7۴۰۰)۴7۳(موتورسیکلت ۱۲۵ سپند بشماره 
موتور--  و شماره تنه787۰۰۲7۹۰۰)۴7۴(موتورسیکلت ۱۲۵ پانیز بشماره موتور ۱7۰۴۰۹6 و 
شماره  و  موتور۴۱۵۳۲8۹۵   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه--)۴7۵(موتورسیکلت  شماره 
شماره  و  موتور۰۲667۰۵   بشماره  کپکو   ۱۲۵ تنه78۳۱۳۱۳6)۴76(موتورسیکلت 
تنه8۲۹۰۱۴۱۱8)۴77(موتورسیکلت ۱۲۵ کپکو بشماره موتور۲7۰۱۹۰۹۴  و شماره تنه--
تنه78۴۲۵۲۱۰)۴7۹( شماره  و  موتور ۳۰۲۵7۰۰  بشماره  هوندا  )۴78(موتورسیکلت ۱۲۵ 

موتورسیکلت ۱۲۵ زیگما بشماره موتور۵۵8787  و شماره تنه86۱۴88۴)۴8۰(موتورسیکلت 
۱۲۵ کویر بشماره موتور ۲۹6۳۰8۴ و شماره تنه8۰۰7۵)۴8۱(موتورسیکلت ۱۲۵ پیشرو بشماره 
موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۰۴۱6۲۱)۴8۲(موتورسیکلت  شماره  و   ۳۱۰۱۰۱۰۳ موتور 
۴۱۵76۵8۲ و شماره تنه8۳۲8۰۴۴)۴8۳(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۲۰۰766۲۱۱  
و شماره  موتور۳۰۰77۹۳   بشماره  هوندا  تنه87۰۴۵۱۵)۴8۴(موتورسیکلت ۱۲۵  و شماره 
شماره  و   ۱6۴۳6۹۳ موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۳۹۱۰۰۱۳)۴8۵(موتورسیکلت 
شماره  و   7۱7۳۴۱7۴ موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۳۰۰۵۳۹)۴86(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور7۱۵67۴8۳   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه87۰۰8۱۵7۰۰)۴87(موتورسیکلت 
شماره  و   ۲۹۳۲۴۰۹ موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه86۰7۱۰۲۰۰)۴88(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور۵۱۰۹8۴۱   بشماره  آریا   ۱۲۵ تنه7۹۱۳6۱6)۴8۹(موتورسیکلت 
شماره  و   ۲۹۴۲۲۰۱ موتور  بشماره  بهرو   ۱۲۵ تنه78۵۵8۳87)۴۹۰(موتورسیکلت 
شماره  و   ۰۵۰۳۳678 موتور  بشماره  ساوین   ۱۲۵ تنه8۵۵۲۵۹۹)۴۹۱(موتورسیکلت 
تنه  شماره  و  موتور۹۹۰۱۵7۵7   بشماره  الگانس   ۱۲۵ تنه86۳8۵۵۹)۴۹۲(موتورسیکلت 
مخدوش)۴۹۳(موتورسیکلت ۱۲۵ نامی بشماره موتور۳۳۰۳۳۹۴۲  و شماره تنه8۳۰۲۳۴8)۴۹۴(
تنه8۱۵۱۱6۴۱)۴۹۵( شماره  و  موتور۳۳۰۲۲7۴8   بشماره  الگانس   ۱۲۵ موتورسیکلت 

موتورسیکلت 7۰ بشماره موتور8۱۹۰۵۰۹  و شماره تنه7۰8۲۴۴۱6)۴۹6(موتورسیکلت ۱۲۵ 
طرح ویو بشماره موتور مخدوش و شماره تنه87۰۱۱۳8)۴۹7(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره 
بشماره  ویو  طرح   ۱۲۵ مخدوش)۴۹8(موتورسیکلت  تنه  شماره  و   ۳۱۰۹۵78۳ موتور 
بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۴۰۱۳۹8)۴۹۹(موتورسیکلت  شماره  و  موتور8۰۰6۲۴۲  
موتور۰۲۱۰7۴۲۲  و شماره تنه8۱۱۳)۵۰۰(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۹۹۰۰۰7۴۲  
شماره  و  موتور۳۰۲88۳۹   بشماره  هوندا  تنه 8۰۰۱۰8)۵۰۱(موتورسیکلت ۱۲۵  شماره  و 
تنه  و شماره  موتور8۳7۰۵۱۹7   بشماره  ویو  تنه88۳۰۵۳۰)۵۰۲(موتورسیکلت ۱۲۵ طرح 
مخدوش)۵۰۳(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۴۳۲۰8۰۱ و شماره تنه8۲6۰۱۵6)۵۰۴(

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۳۰۵۱۳86۴  و شماره تنه8۲۲6۹۱6)۵۰۵(موتورسیکلت 
۱۲۵ هوندا بشماره موتور۰۵۰۱۳68۲  و شماره تنه مخدوش)۵۰6(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا 
بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه۹۱۳۱۳8۴)۵۰7(موتورسیکلت  شماره  و  موتور۱۰۹۵۵۴۹   بشماره 
موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۴۱7۵۹6)۵۰8(موتورسیکلت  شماره  و  موتور۴۱۱6۲6  
۲۰۱۰۱۲6۳۴۱ و شماره تنه887۰۴۲6)۵۰۹(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور8۳۰۰۵۵86  
و شماره تنه8۳۲67۳۰ )۵۱۰(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۴۱۳۹۱88۰۹  و شماره تنه 
مخدوش )۵۱۱(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۳۳۰۰۰66۰  و شماره تنه8۰۰۲۳8۹)۵۱۲(

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۳۰۰۴۳۹۰  و شماره تنه مخدوش)۵۱۳(موتورسیکلت 
 ۱۲۵ تنه8۰۱7۹۳۴)۵۱۴(موتورسیکلت  شماره  و  موتور۲۹۰۰۳۴۲۱   بشماره  هوندا   ۱۲۵
بشماره  هوندا  تنه8۵۰۲8۰6)۵۱۵(موتورسیکلت ۱۲۵  شماره  و  موتور   6۱۰۰۳۱6۴بشماره 
موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه86۰۲8۵۲)۵۱6(موتورسیکلت  شماره  و  موتور۴۱۲8۰۲۴  
۵۰۰۲۵۲6۲ و شماره تنه87۲۵۴۱۰)۵۱7(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۳۲۰۱۲۵۱۰  
و شماره تنه88۱6۵8۳)۵۱8(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۳۱۰۲۰66۴ و شماره تنه-
-)۵۱۹(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۲۰۰۵۰۱۳6۳ و شماره تنه8۴۱68۰7)۵۲۰(

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۲6۳۹۲6  و شماره تنه۹۵۱۱7۲8)۵۲۱(موتورسیکلت 
۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۵۰۰۲۱۰۵۱ و شماره تنه مخدوش)۵۲۲(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا 
بشماره موتور۳۰۴۵۰۰6۵  و شماره تنه مخدوش)۵۲۳(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور 
۳۰۰۲۲۵۵ و شماره تنه8۴۰۲۴86)۵۲۴(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۰6۰677۴۴  و 
شماره  و  موتور 8۱۳۹۵۹۴7  بشماره  هوندا  تنه8۵۳۴۵۱۳)۵۲۵(موتورسیکلت ۱۲۵  شماره 
شماره  و  موتور۱۹۰7۲۹7   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه87۲۰8۳۵۰۰)۵۲6(موتورسیکلت 
شماره  و   ۳۰۰۲۱۱۳ موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه87۰۱8۱۵)۵۲7(موتورسیکلت 
تنه8۲7۱6۲۵)۵۲8(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتورمخدوش  و شماره تنه مخدوش 
)۵۲۹(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۳۱6۰8۴۳۴  و شماره تنه8۲۹۱۱۴68)۵۳۰(

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور8۵۹۱۰  و شماره تنه8۴8۱۲۱۱۳۴
ادامه در صفحه 5

اگهی ابالغ وقت رسیدگی 
بموجب پرونده کالسه 970056دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه استان بوشهر حسب گزارش ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( استان بوشهر تعداد 759 دستگاه موتور سیکلت در پارکینگ بیژنی شهرستان گناوه به صورت رها شده تحت نظر است لذا کسانی که نسبت 

به اموال یاد شده ادعای حقی داشته باشند با دردست داشتن اصول و مدارک مالکیت خود در تاریخ 1398/2/15ساعت 9 صبح به این دادگاه مراجعه نمایند نتیجه عدم حضور رسیدگی و صدور حکم غیابی می باشد.)لیست موتورسیکلت ها (پیوست می باشد.

موتورسیکلتهای پارکینگ بیژنی شهرستان گناوه
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بیخوابی؛ علت 20 درصد حوادث رانندگی

متخصص طب  کار با اشاره به اینکه 20 درصد حوادث ترافیکی به علت 
اختالالت خواب  رخ می دهد، گفت: تشخیص و درمان به موقع اختالالت 
خواب می تواند از بروز تصادفات، مرگ و میر و معلولیت های ناشی از 

حوادث ترافیکی پیش گیری می کند.
مهرداد شاکری، متخصص طب کار در گفت وگو با فارس در ارتباط با مشکل 
اختالالت خواب و حوادث رانندگی اظهارداشت:خواب آلودگی در زمره 

عوامل مهم در بروز حوادث ترافیکی و هزینه های سنگین ناشی از است.
وی افزود:بیشترین میزان خواب آلودگی در نیمه های شب بین ساعت 2 تا 
4 صبح و دیگری که شدت کمتری دارد در ساعات بعدازظهر بین 2 تا 3 
بعدازظهر رخ می دهد. بررسی ها نشان داده است که تصادفات رانندگی در 
این ساعات که اوج خواب آلودگی افراد است افزایش می  یابد. بنابراین الزم 
است برای مقابله با خستگی و خواب آلودگی در حین رانندگی به نکاتی 

دقت شود.
این دستیار فلوشیپ طب خواب گفت: رانندگان باید قبل از شروع رانندگی 
خواب کافی داشته باشند و در صورت احساس خواب آلودگی خودرو را 
متوقف کنند و چرت کوتاهی به مدت 20 دقیقه داشته باشید. همچنین بیش 

از 10-8 ساعت در روز رانندگی نکنند.
شاکری با بیان اینکه رانندگان قبل و حین رانندگی داروهای خواب آور، 
آرام بخش، آنتی هیستامین نباید مصرف کنند، گفت: عالوه بر خواب آلودگی 
طبیعی در برخی ساعات روز برخی بیماری ها وجود دارند که خود باعث 
خواب  آلودگی فرد حین رانندگی و بروز تصادفات مرگبار می شوند. بالغ بر 
20 درصد حوادث ترافیکی به علت اختالالت خواب  رخ می دهد که از آم 
میان آپنه )وقفه تنفسی( حین خواب یکی از علل مهم و قابل درمان محسوب 
می شود. شاکری خاطرنشان کرد: وقفه تنفسی حین خواب و نارکولپسی 
احتمال رخداد حوادث رانندگی را 4-3 برابر افزایش می دهند. از سویی دیگر 
می دانیم که سوانح رانندگی عامل بیشترین سال عمر از رفته در کشور و در 

زمره مهم ترین عوامل مرگ و میر محسوب می شوند.

نقش بیست درصدی سرعت غیرمجاز در وقوع 
تصادفات جاده ای

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: بیست درصد تصادفت به دلیل سرعت 
سرعت غیرمجاز است که باید برای کنترل آن برنامه ریزی صورت گیرد.

 پیرحسین کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور در نشست مشترک شورای 
عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و کمیسیون ایمنی راه ها با بیان این که 
رنک جهانی ما از نظر تصادفات در هشتم دنیا قرار دارد، گفت: بر این اساس 
یعنی به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت، 34.5 نفر کشته داشته ایم. بر اساس 
این که سازمان بهداشت جهانی در سال گذشته رنک جهانی را 20 کشته به 

ازای هر 100 هزار نفر اعالم کرد، ما جزو کشورهای الف قرار داریم.
کولیوند افزود                                                                                                                                                                                                                   : دردنیا نهمین عامل مرگ حوادث ترافیکی هستند ولی حوادث 
ترافیکی در کشور ما پنجمین عامل مرگ است. ما از 6 ماه گذشته با کمک 
سردار سلیمانی قرارگاهی برای کاهش حوادث ترافیکی تشکیل دادیم و به 
صورت جدی برنامه سه ساله آینده را آماده کردیم تا آمار فوتی و مصدومان 

کمتر شود .

خبر

۳0 هزار بسته حمایتی در مناطق 
آسیب  دیده توزیع می شود

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر، از 
توزیع 30 هزار بسته حمایتی از روز یکشنبه 26 
اسفند در 9 استان آسیب  دیده از حوادث خبر داد.
به گزارش  از سازمان داوطلبان جمعیت هالل 
احمر، محمد نصیری روز یکشنبه اظهار داشت: 
یکی از اهداف جمعیت هالل احمر تسکین آالم 
بشری است که در همین راستا برنامه های مختلفی 
برای افزایش تاب آوری درنظرگرفته شده است. 
در زمان بحران نخستین ارگانی که برای حمایت 
از آسیب دیدگان وارد می  شود، هالل  احمر است. 
اما ما حمایت هایمان را تنها به زمان حادثه خالصه 
هم  بحران  از  پس  حمایت های  برای  نمی کنیم؛ 
آماده ایم. وقتی جوامع حادثه دیده بخواهند به وضع 
سابق برگردند، به حمایت های بیشتری نیاز دارند.

نصیری با اشاره به اینکه برای مناطقی از کشور که 
در سال 97 دچار حوادثی مثل زلزله، خشکسالی، 
سیل و نظایر آن شدند، بسته  حمایتی تهیه شده 
است، افزود: 30 هزار بسته حمایتی به  صورت 
خراسان جنوبی،  تهران،  استان   9 در  خاص 
سیستان  و  بلوچستان، کرمان، اصفهان، هرمزگان، 
خوزستان، ایالم، و کهگیلویه  و بویراحمد توزیع 

می شود.
وی با اشاره به اجرای طرح »فرشتگان رحمت« 
توضیح داد: سال گذشته خیّران نزدیک به 30 هزار 
بسته  غذایی تهیه و به  واسطه  هالل احمر به جامعه  
آمار بسته های غذایی  امسال  هدف رساندند که 

بالغ بر 40 هزار بسته است.
هالل احمر  جمعیت  داوطلبان  سازمان  رئیس 
در پاسخ به این سوال که »آیا آسیب  دیدگان از 
هر  از  بعد  افزود:  شده  اند؟«  شناسایی  حوادث 
حادثه  ای که اتفاق می  افتد، دفترچه  حمایتی برای 
افراد در نظر گرفته شده و به این صورت سبدهای 
کار  البته  امسال  توزیع می شود.  ُمرور  به  غذایی 
سیستان  و  در  مثال  شد.  انجام  هم  خاص  تری 
بلوچستان »نذر آب« را راه انداختیم که موضوع 
تامین آب را پیگیری می  کرد تا شرایط زندگی 

برای افراد در منطقه  خودشان فراهم شود.
نصیری در مورد اقالم بسته های حمایتی توضیح 
داد: این بسته ها شامل 9 قلم از جمله برنج، روغن، 
نظایر  و  ماکارونی  ماهی،  تن  حبوبات،  چای، 
بوده  بسته 500 هزارتومان  ارزش هر  است.  آن 
و توزیع آن از امروز )26اسفند( آغاز می  شود. 
می خواهیم توزیع بسته  ها قبل از پایان سال به 

اتمام برسد.

خبر

انیمیشن کودک«  »مرکز  راه اندازی  لزوم  بر  پرورش  و  آموزش  وزیر 
و اجرای طرح »سینمای مدرسه« تأکید کرد و گفت: متأسفانه فضای 

مجازی در بخش کودکان و نوجوانان در کشور هیچ متولی  ندارد.
به گزارش گروه اجتماعی پیام زمان به نقل از  مرکز امور هماهنگی، 
ارتباطات و حوزه وزارتی آموزش و پرورش، سید محمد بطحایی وزیر 
آموزش و پرورش در جمع رئیس و مدیران و معاونان کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان اظهار کرد: یکی از مهم ترین دستاوردهایی 
که کانون در یکسال و نیم اخیر داشته و برای بنده بسیار ملموس است، 
ارتباط بیشتر با جامعه نسبت به گذشته است؛ کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان به عنوان یک مرکز فرهنگی تربیتی در حوزه کودک 
و نوجوان خود را نشان می دهد و این کار بسیار ارزشمند و پسندیده  
است.وی پله اول هر کاری را مقبولیت و پذیرش فعالیت ها از سوی 
افکار عمومی دانست و ادامه داد: البته کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان دارای برند بسیار مقبولی در نزد افکار عمومی است و به 
عنوان یک مرجع و ملجأ مطمئن در حوزه تربیت کودکان و نوجوانان 
شناخته می شود.بطحایی افزود: اقشار مختلف، کانون را یک محل امن 
و سالم برای بچه های خود می دانند که فرزندان شان در آنجا فعالیت های 

فرهنگی، هنری و تربیتی داشته باشند و این به خاطر همدلی و هم سویی 
مدیران این مجموعه است و من هم به همین دلیل از همه مسؤوالن 
کانون تشکر می کنم.وی به اهمیت فضای مجازی اشاره کرد و گفت: 
متأسفانه فضای مجازی در بخش کودکان و نوجوانان در کشور هیچ 
متولی  ندارد؛ در حوزه وزارت آموزش و پرورش و ستاد آن چیزی که 
داریم بیشتر ناظر بر اپلیکیشن ها و پلتفرم های اداری است و حوزه فضای 
مجازی تقریبا رهاست و حوزه فضای مجازی یک زمینه بسیار بکر برای 
ورود کانون پرورش فکری است.وزیر آموزش و پرورش از مدیران 
کانون خواست تا برای جلسات آینده بر روی دستور »فضای مجازی در 

حوزه کودکان و نوجوانان« متمرکز شوند.
وی ادامه داد: کشور و جامعه هم نیازمند این مهم است و ورود کانون به 
این موضوع، هم از حیث اجتماعی برای کشور خدمت بزرگی است و 

هم زمینه های اقتصادی خوبی برای کانون فراهم می کند.
وزیر آموزش و پرورش خواستار توسعه فعالیت های مهارت آموزی 
پیشنهاد مدیران کانون مبنی بر  با  کانون در سطح وسیع تری شد و 
تبدیل شدن این مرکز به هاب سینمای ایران گفت: کانون به مرحله ای 
از آمادگی رسیده است که این اتفاق بیفتد و سینمای کودک یک متولی 

پیدا کند؛ آموزش و پرورش آماده است در این زمینه به کانون کمک کند.
وی به مدیران کانون پیشنهاد داد تا از ظرفیت مدارس برای پخش فیلم 
و نقد و تحلیل آن برای دانش آموزان استفاده کنند و افزود: البته تجزیه و 
تحلیل فیلم باید از منظر تربیتی در آخر فیلم اتفاق بیفتد. شما می توانید 

طرح »سینمای مدرسه« را در همه استان ها و شهرها راه بیندازید.
بطحایی همچنین از مسؤوالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
خواست تا »مرکز انیمیشن کودک« را راه اندازی کنند و اضافه کرد: این 
هم اتفاقا متولی ندارد و تعدادی تاجر دنبال ضبط این موضوع هستند؛ما 
آمادگی کمک در این زمینه را هم به کانون داریم.وی بر استفاده کانون 
از ظرفیت مدارس در ایام تعطیل هم تأکید کرد و گفت: شما می توانید 
از ظرفیت مربیان پرورشی مدارس هم استفاده کنید و به عنوان مربیان 
پاره وقت برای شما فعالیت داشته باشند؛ اکنون در بسیاری از شهرها 
مراکز یادگیری پیش دبستانی و مکمل یادگیری راه  افتاده است، آپارتمانی 
جایی  از  هم  مجوزی  و  کرد ه اند  درست  اسباب بازی  اتاق  و  اجاره 
گرفته اند، شهریه های زیادی خانواده ها پرداخت می کنند تا فرزندشان در 
این محل قوه خالقیت، تخیل و ... را پرورش بدهد و بازی های فکری 
و قصه گویی را انجام دهند. کانون باید از بعدازظهرها و ایام تعطیل از 
مدارس استفاده کند و همه فعالیت های خوب خود را آنجا با تنوع 
فعالیت و با به کارگیری مربی پرورشی مناسب گسترش دهد که مطمئنم 

با استقبال خوب خانواده ها مواجه خواهد شد.
بطحایی الزمه تحقق این اهداف را عجین شدن و هم سویی و همکاری 
کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان با معاونت های پرورشی و 
فرهنگی و تربیت بدنی و سالمت دانست و افزود: شما باید مستمرا 
با هم در ارتباط باشید تا این اهداف محقق شود. در حال حاضر70 تا 
80 سینما داریم که متعلق به آموزش و پرورش است، کانون می تواند 
از این سالن ها استفاده کند تا یکپارچگی شکل بگیرد و سینمایی کودک 
و نوجوان صاحب یک متولی شود. در حوزه نشر هم همین طور است، 
اکنون انتشارات رشد، پیوند، تربیت، مدرسه و ... همگی کتاب کودک و 
نوجوان چاپ می کنند اما باید سیاست گذاری صحیحی انجام شود تا به 

ارتقای فعالیت هایمان کمک کند.

ادامه از صفحه 4
)۵۳۱(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۰۳۴۰۱  و شماره تنه--)۵۳۲(موتورسیکلت ۱۲۵ 
هوندا بشماره موتور ۲۰۱8 و شماره تنه7۰8۳۰7۳6۲۰)۵۳۳(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره 
موتور۰۳۰۹۳۴8۴  و شماره تنه--)۵۳۴(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۰۱۹۲۵۵۳  و 
شماره تنه88۴۰8۲7۳)۵۳۵(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۰۲۱۱776۵  و شماره 
شماره  و   ۴۲۲۵۳ موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۲۱۰۰۵۰۴)۵۳6(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور۲۳6۱۱۱۴۰   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۱7۲۴8۴)۵۳7(موتورسیکلت 
شماره  و   ۰۲۰7۳۰۹۵ موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۲۱8۴۳۹۵)۵۳8(موتورسیکلت 
شماره  و   ۰۵۰۳8۱۳۰ موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۳۱7۴۹۲)۵۳۹(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور۲۰۰۵۰۰۹۲7   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۴۱۰۲۱۴)۵۴۰(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور۲۰۰۹۱۰8۵۴۲   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۴۱۰۰۱7۵)۵۴۱(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور۳۰۰8۳۴۲   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۹۰۳۲77)۵۴۲(موتورسیکلت 
تنه  شماره  و  موتور۴۰۰67۱7   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۳۱۰۰76۴)۵۴۳(موتورسیکلت 
8۴۲۳۵۴8)۵۴۴(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتورمخدوش  و شماره تنه8۵۱۱۱۹6)۵۴۵(

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور 7۱۴6۰۲۵۹ و شماره تنه مخدوش)۵۴6(موتورسیکلت 
۱۲۵  هوندا بشماره موتورمخدوش  و شماره تنه مخدوش)۵۴7(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره 
موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ مخدوش)۵۴8(موتورسیکلت  تنه  شماره  و  موتور۳۰87۰6۰  
۵۰۰۲۲8۱۵ و شماره تنه86۲۳۳6۱)۵۴۹(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۳۳۰۰۹۳۵7  
شماره  و   ۳۰8۲8۱ موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۱۱۳6۹6)۵۵۰(موتورسیکلت  شماره  و 
شماره  و  موتور۳۱۰۰۰6۳6   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۹6۹۲8۳)۵۵۱(موتورسیکلت 
تنه8۰۲6۵۰۹)۵۵۲(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتورمخدوش  و شماره تنه مخدوش)۵۵۳(

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۲۹68676  و شماره تنه867۲۹۴۱)۵۵۴(موتورسیکلت 
۱۲۵ تیز تک بشماره موتور۳۱۱۳۱7۹6  و شماره تنه8۲7۵۰۱86)۵۵۵(موتورسیکلت ۱۲۵ 
بشماره  هوندا  --)۵۵6(موتورسیکلت ۱۲۵  تنه  شماره  و  موتور۳6۰۱۲7۱۳   بشماره  هوندا 
موتور۳۱7۹۵۰۵۱  و شماره تنه--)۵۵7(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۰۲۱۲۲۳۹  و 
شماره تنه8۰۲۰۲۳۵۴۵)۵۵8(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۳۳۱۲۴۱۲  و شماره تنه 
شماره  و  موتور۳۱6۱۲۲۳۴   بشماره  هوندا   ۱۲۵ مخدوش)۵۵۹(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور۹8۰۴۳   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۲۹۱8۰۹۵)۵6۰(موتورسیکلت 
شماره  و   6۳۰۰۰7۴۵ موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۲۰8۰۴8)۵6۱(موتورسیکلت 
شماره  و   ۲۰۰8۰۱۲6۲ موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه86۰7۴8۰)۵6۲(موتورسیکلت 
شماره  و   6۱۳877۰8 موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه87۱۲66۴)۵6۳(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور۵7۱۰۱۵۱۳   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۵۳8۲۹۴)۵6۴(موتورسیکلت 
تنه87۱۱7۳6)۵6۵(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۰۴۴76 و شماره تنه8۴۹۲7۲۲)۵66(

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۳۱۱۱۹۹۵6  و شماره تنه8۲7۴۲۰۰۲)۵67(موتورسیکلت 
۱۲۵ هوندا بشماره موتور۳۵۵8۱  و شماره تنه8۳۰۰۱۵8)۵68(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره 
موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه۰۱۱۹۳۹۲)۵6۹(موتورسیکلت  شماره  و  موتور۱۱86۲۴  
۳۳۰۲۲6۴۴ و شماره تنه مخدوش)۵7۰(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۵۲76۹  و 
شماره  و  موتور7۱۱۰۳۳   بشماره  تیوا   ۱۲۵ تنه8۴۰6۰۳۱)۵7۱(موتورسیکلت  شماره 
شماره  و  موتور۳۰۰8۳7۹   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه۹۳۱۰۰6۵)۵7۲(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور۰7۰7۵۱۰۹۹   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۴۱6۲۹۱)۵7۳(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور۱۰7۳۱۰   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه87۰7۵۳6)۵7۴(موتورسیکلت 
تنه87۰۰7۳۲)۵7۵(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۱۹۲66  و شماره تنه مخدوش)۵76(

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۱۳۰۰۹۹76  و شماره تنه8۴۰۰۱۵۳)۵77(موتورسیکلت 
۱۲۵ هوندا بشماره موتور۰۰۰۰۰۹6۲  و شماره تنه مخدوش)۵78(موتورسیکلت ۱۲۵ طرح ویو 
بشماره موتور--  و شماره تنه88۰۰6۹6)۵7۹(موتورسیکلت ۱۲۵ طرح ویو بشماره موتور--  و 
شماره  و  موتور۰۵۰7۳۹۲۱   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه--)۵8۰(موتورسیکلت  شماره 
تنه8۴۲88۴7)۵8۱(موتورسیکلت ۱۲۵ ویو بشماره موتور 8۰۰876۳ و شماره تنه--)۵8۲(

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور 8۵۱۱۱۱۹ و شماره تنه۲۰۰67۴۵)۵8۳(موتورسیکلت 
۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۲۹8۱7۲۱ و شماره تنه--)۵8۴(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور 
۰۹۰7۰۵۳۴ و شماره تنه8۹۲۹۴68)۵8۵(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۳۱۰۰۲67 و 
شماره تنه--)۵86(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۲۹۵۰866 و شماره تنه--)۵87(

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۳۱۱۰688۳  و شماره تنه--)۵88(موتورسیکلت ۱۲۵ 
هوندا بشماره موتور۴۱۳۰۴۱۳  و شماره تنه86۳۵7۴۹)۵8۹(وتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره 
موتور۲۹۰۳۲۰7  و شماره تنه8۲۰۳۳۴7 )۵۹۰(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۲۲66۴76  
و شماره تنه--)۵۹۱(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور8۴۴6۲۵  و شماره تنه--)۵۹۲(

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۳۰۵۰۱۹۳۵ و شماره تنه--)۵۹۳(موتورسیکلت ۱۲۵ 
هوندا بشماره موتور۳۰۰۹8۵8  و شماره تنه8۵۰۱۲۵8)۵۹۴(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره 
موتور۱۵۱۰۹  و شماره تنه 8۳۱۳666۱)۵۹۵(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۲7۰۰۲۳۵۵  
و شماره تنه8۲۹۲۰۰۰۳)۵۹6(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۲۹۱۱8۴۹  و شماره تنه-
-)۵۹7(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۲۹۰۰۳۴8۳ و شماره تنه8۰۱7۹۲۳)۵۹8(

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور 867۵۱۲ و شماره تنه8۵۰۴۱۰8)۵۹۹(موتورسیکلت 
۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۰۲۱۴۱۲7 و شماره تنه--)6۰۰(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور 
۲۰۰7۴6۹۳۱ و شماره تنه86۱۲۱۲۹)6۰۱(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۰۳۱8۹  و 
شماره  و   ۴۳۳۱۰77 موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه86۰7۳۴۳)6۰۲(موتورسیکلت  شماره 
شماره  و   ۳۰۱6۴8۹ موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۲۵۳67۰)6۰۳(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور۰۵۰۱۲۵۴6   بشماره  ساوین   ۱۲۵ تنه87۲6۲۵۴)6۰۴(موتورسیکلت 
تنه8۴۰6۱6۳)6۰۵(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۳۱7۹6686  و شماره تنه--)6۰6(

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۳۰۰۹۱۲۵  و شماره تنه87۲۴۵۵۴)6۰7(موتورسیکلت 
۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۱8۳۴۲۵ و شماره تنه8۵۰۳۳۳۴)6۰8(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا 
بشماره موتور۲۰۰87۵68۳  و شماره تنه87۰۹۲۴6)6۰۹(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره 
موتور6۴8۳  و شماره تنه8۱8۲۰8۳86)6۱۰(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور7۰۰۵۲۲  و 
و شماره  موتور۲۰۰۵۱77۳   بشماره  هوندا  تنه76۰7۰667)6۱۱(موتورسیکلت ۱۲۵  شماره 
تنه8۴۱۰۰۴۳)6۱۲(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۱۱۴86۲ و شماره تنه مخدوش)6۱۳(

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۳۳۱۳۳۱۹  و شماره تنه مخدوش)6۱۴(موتورسیکلت 
۱۲۵ ان ام آی بشماره موتور۱۱6۰۵۵  و شماره تنه--)6۱۵(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره 
موتور ۴۱7۳۳876 و شماره تنه8۳۲6۱78)6۱6(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۰۳۲۱۱ 
و شماره تنه86۲۲۱۰۰)6۱7(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۳۱6۰۵۰۳7 و شماره 
تنه8۲8۰۲۹۴8)6۱8(موتورسیکلت ۱۲۵ کپکو بشماره موتور۲۰۰6۲8۳۳7  و شماره تنه--
تنه8۴۳۰۹۴)6۲۰( شماره  و  موتور۳۲۰۲8۹۲۹   بشماره  ۱۲۵هوندا  )6۱۹(موتورسیکلت 

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۳۱۰8۱۱۲۵  و شماره تنه--)6۲۱(موتورسیکلت ۱۲۵ 
هوندا بشماره موتور۳۱۰۳6۱۳۳  و شماره تنه--)6۲۲(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور 
۳۱۲۳۴6۴ و شماره تنه8۱۰۱67۱6)6۲۳(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۹7۱۰۴۴87  
شماره  و   ۵۳۹۵۹ موتور  بشماره  الگانس   ۱۲۵ تنه8۹۴۳۵8۳)6۲۴(موتورسیکلت  شماره  و 
شماره  و  موتور۳۰۰87۲8   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۱۱۲۹88)6۲۵(موتورسیکلت 
تنه8۳۱۰۰۳78)6۲6(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا هفتاد بشماره موتور -- و شماره تنه--)6۲7(

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۲۰۰7886۴۵  و شماره تنه--)6۲8(موتورسیکلت ۱۲۵ 
هوندا بشماره موتور ۴8۴۵۰ و شماره تنه8۳۲8۴88)6۲۹(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور 
۳۳۰۲۵۱۲۲ و شماره تنه--)6۳۰(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۲۹۰۰۱۳۲۹ و شماره 
شماره  و  موتور۲۹۰۰6766   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۰۱67۳۹)6۳۱(موتورسیکلت 
تنه8۰۲۰۵۴۴)6۳۲(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور مخدوش و شماره تنه مخدوش)6۳۳(

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۲۹۹8۲۳۱  و شماره تنه8۳۰7۴۵۱)6۳۴(موتورسیکلت 
۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۰۵۱8۰۰۵7 و شماره تنه8۵۱۵۵۹۴)6۳۵(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا 
بشماره  هوندا   ۱۲۵ مخدوش)6۳6(موتورسیکلت  تنه  شماره  و   ۵۲8۵۹ موتور  بشماره 
موتور  بشماره  کار  تیز   ۱۲۵ تنه86۴۲8۰6)6۳7(موتورسیکلت  شماره  و  موتور7۱۴۴6۵۲  
۲۰۰6۳۴7۱۲ و شماره تنه8۵۳۲۵۵8)6۳8(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۳۲۰۱7۴7۳ 
تنه  شماره  و  موتور۳۱۰۵۹۱۹۰   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه--)6۳۹(موتورسیکلت  شماره  و 
مخدوش)6۴۰(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور--  و شماره تنه --)6۴۱(موتورسیکلت 
۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۳۲۰۰۲۰۲۰۳۵ و شماره تنه--)6۴۲(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره 
موتور ۱۰۲۲۹۵76 و شماره تنه8۰۲۱7۵۳)6۴۳(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۳8۵  و 
شماره  و   ۰۹۰۲۰۱۰۱ موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه--)6۴۴(موتورسیکلت  شماره 
تنه8۹8۰6۰8)6۴۵(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۴7۵۱  و شماره تنه۳۱8۰8۳)6۴6(

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۲۹۰۰8۰77 و شماره تنه 8۰۲۴۵۳۹)6۴7(موتورسیکلت 

۱۲۵ هوندا بشماره موتور۰۲۰۱۹۲۰۲7  و شماره تنه--)6۴8(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره 
موتور۲۰۰6۲6۱۲۲  و شماره تنه--)6۴۹(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۲۵۰۰۹۳۹ و 
شماره  و  موتور۲۹۵۱6۳8   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه--)6۵۰(موتورسیکلت  شماره 
شماره  و  موتور۵88۱۴۳   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه866۱۳۴۹)6۵۱(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور8۲6۰۳۲67   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۴۰۵۲۳۱)6۵۲(موتورسیکلت 
شماره  و   ۰۴۵۰۰۱۰ موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۱۲۵۱7۰۰)6۵۳(موتورسیکلت 
شماره  و   ۳۱۰۲۰۵۱6 موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۳۲۰6۴8)6۵۴(موتورسیکلت 
شماره  و   ۵۵6۱۰۴۰ موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۲768۴8۲)6۵۵(موتورسیکلت 
شماره  و   76۳۴۴۳ موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۴۰۳۰۱7)6۵6(موتورسیکلت 
تنه  شماره  و   ۰۰۰۰۱۴۵۹ موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۵۱۵۵۱6)6۵7(موتورسیکلت 
مخدوش)6۵8(موتورسیکلت ۱۲۵ کویر بشماره موتور ۱766۹8۲ و شماره تنه88۲86۹)6۵۹(

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۵7۰۱۴8۱۹ و شماره تنه87۱۳۹8۴)66۰(موتورسیکلت 
۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۴۱۴۲۳۰۱۵ و شماره تنه مخدوش)66۱(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا 
بشماره  هوندا   ۱۲۵ مخدوش)66۲(موتورسیکلت  تنه  شماره  و   ۰۲۴۵8 موتور  بشماره 
موتور۲۹۴۱۲7۴  و شماره تنه8۵۵۱7۱۹)66۳(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور--  و 
شماره تنه8۱۰۰۹۳8)66۴(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۲۹7۲۹8۳ و شماره تنه 
مخدوش)66۵(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۴۱7۲8 و شماره تنه8۳۱6۹6۱)666(

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۲۵۱7۴  و شماره تنه مخدوش)667(موتورسیکلت ۱۲۵ 
هوندا بشماره موتور ۲۹۲۴۱۰۳ و شماره تنه88۴۱۳۵۰۲)668(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره 
موتورمخدوش  و شماره تنه6۲۱۱۰78۲)66۹(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۲۹۱۲۵۱۰ 
شماره  و  موتور ۲۹۳6۴۲۱  بشماره  هوندا  تنه8۱۲7666)67۰(موتورسیکلت ۱۲۵  شماره  و 
تنه  شماره  و  موتوردستکوب    بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۵۵۱۰۹۱)67۱(موتورسیکلت 
دستکوب)67۲(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتوردستکوب   و شماره تنه مخدوش)67۳(

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۳۱۰8۴۰۱۹  و شماره تنه8۴۰۰۲۴8)67۴(موتورسیکلت 
۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۴۱۴۱۱۹۲۴ و شماره تنه8۴۳7۹۵8)67۵(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا 
بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۳۳۰۴۱8۹)676(موتورسیکلت  شماره  و  موتور۱8۹۵7۱   بشماره 
موتور  بشماره  هوندا  تنه8۵۰۹۲۰8)677(موتورسیکلت ۱۲۵  شماره  و  موتور۲۰۰۵۰۳۲۴۹  
۲۹۵۵7۲۰ و شماره تنه8۹66۹۵۲)678(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۳۱۱8۲8۹ و 
شماره  و   8۱۵۰۹۲۳ موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه۹۱۵۱۰۳)67۹(موتورسیکلت  شماره 
تنه  شماره  و  موتور۲۹۱۰7۱۲   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۵۴۰۴۱8)68۰(موتورسیکلت 
مخدوش)68۱(موتورسیکلت ۱۲۵  هوندا بشماره موتور مخدوش  و شماره تنه8۲۰۲۰۱۵۲۰)68۲(

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۲۹۴88۲۲  و شماره تنه مخدوش )68۳(موتورسیکلت 
۱۲۵ هوندا بشماره موتورمخدوش   و شماره تنه مخدوش)68۴(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره 
بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۳۰۱۲8۳6)68۵(موتورسیکلت  شماره  و   ۳۳۲۳۹۴6 موتور 
بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۲۰۲۴۲۱)686(موتورسیکلت  شماره  و  موتور۲۹۰۲۹8۱  
موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه88۰۰۴۱7)687(موتورسیکلت  شماره  و  موتور8۱۵۰۲7۵7  
۲۹۳668۱ و شماره تنه مخدوش)688(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۴۱۲۴۳۹۰  و 
شماره تنه86۱۰۰۹8)68۹(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۳۰۰۲۰۹۹  و شماره تنه 
مخدوش)6۹۰(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۱۲۱۱۴۹6۱  و شماره تنه مخدوش)6۹۱(

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۲۹۴۲۴۱۹  و شماره تنه8۵۵۳۵۰۰)6۹۲(موتورسیکلت 
۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۳۰۰6۵67 و شماره تنه87۲۵۰۴8)6۹۳(موتورسیکلت 7۰ بشماره 
موتور ۰۳۰۲۹۹88 و شماره تنه۲۳۵۰۰۳۲۲۹)6۹۴(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور 
۳۱778۴۴۵ و شماره تنه8۱6۴۰7۹8)6۹۵(موتورسیکلت یاماها بشماره موتور مخدوش  و شماره 
تنه  شماره  و  موتور6۱۳۴۲۲۳۴   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه86۵۰۴88۵)6۹6(موتورسیکلت 
مخدوش)6۹7(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۰86۴۱  و شماره تنه8۳۲۴8۳۱)6۹8(

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۲۰۰7۵۳688  و شماره تنه 86۱۳۹۳۰)6۹۹(موتورسیکلت 
۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۲۹77۹۱8 و شماره تنه8۲۹۳۹۰)7۰۰(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا 
بشماره موتور 7۹۲۱۳۱ و شماره تنه86۴۳۴7۱)7۰۱(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور 
مخدوش  و شماره تنه8۲۱۱۳۱۰6)7۰۲(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۳۱7۹۵6۵۴  و 
شماره  و  موتور۵۰۱۳۲۰   بشماره  هوندا   ۱۲۵ مخدوش)7۰۳(موتورسیکلت  تنه  شماره 
شماره  و  موتور۲۰۰7۵8۰۴۰   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۳۳۰۳۱68)7۰۴(موتورسیکلت 

شماره  و  موتور۳۲۰۰6۲۹۴   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه86۱86۳۳)7۰۵(موتورسیکلت 
شماره  و   ۲۹8۰7۵6 موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه86۰۲۵۲۵)7۰6(موتورسیکلت 
شماره  و   ۲۰۲۴۹۱6۵ موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۲۹۲۳78)7۰7(موتورسیکلت 
تنه  شماره  و   ۲۹7۱۱۰6 موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۱۱۲۳8۹)7۰8(موتورسیکلت 
تنه8۲۱۹۴۰۳)7۱۰( و شماره   -- موتور  بشماره  لینهای  مخدوش)7۰۹(موتورسیکلت ۱۲۵ 

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۴۰۰6۳ و شماره تنه8۳۱6۲7۱)7۱۱(موتورسیکلت ۱۲۵ 
هوندا بشماره موتور ۱۳۰۱۹8۲۰ و شماره تنه8۴۰7۱۲۳)7۱۲(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره 
بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه86۱7۰۴۴)7۱۳(موتورسیکلت  شماره  و  موتور۲۰۰7۳۴77۱  
موتور۰۵۲7۰  و شماره تنه8۲۰۲۴۹۴)7۱۴(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۰۰۳۹۳ و 
شماره  و  موتور ۳۱۰۱۱8۰7  بشماره  هوندا  تنه87۰7۳۹7)7۱۵(موتورسیکلت ۱۲۵  شماره 
تنه--)7۱7( شماره  و  موتور۰7۰۹۱6   بشماره  ویو  تنه8۰۴۲8۳6)7۱6(موتورسیکلت ۱۲۵ 

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۲۰۰88۴۳۰۵ و شماره تنه مخدوش)7۱8(موتورسیکلت 
۱۲۵ هوندا بشماره موتور۰۱۴۹۳  و شماره تنه8۳۱۴۲۱۲)7۱۹(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره 
موتور ۳۰6۰۲7۵۹ و شماره تنه8۲۲7۲۴)7۲۰(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۰۱۲۲۴۴۹  
و شماره تنه مخدوش)7۲۱(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۰۱866۴۰ و شماره تنه 
مخدوش)7۲۲(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور87۴7۵۹  و شماره تنه مخدوش)7۲۳(

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۳۳۱۳۲۳۹  و شماره تنه8۳۰۲۳7۰۴)7۲۴(موتورسیکلت 
۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۴۳۳766۹ و شماره تنه8۲7۵۱۰۵)7۲۵(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا 
بشماره موتور ۳۱6۰۴۴۰6 و شماره تنه8۲8۰۲۱8۹)7۲6(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور 
۲۰۱۰۴۱66 و شماره تنه8۹۲۹۵۴6)7۲7(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۲۰۰6۱۱۳۳۳  
و شماره تنه8۵۱6۵87) 7۲8(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۳۱8۰۲۱۰۵  و شماره 
تنه8۵۳۴۱۴۱)7۲۹(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۲۰۳۹۴ و شماره تنه8۲۲۴۰۳)7۳۰(

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۴۱۴۰۱6۳۰  و شماره تنه مخدوش)7۳۱(موتورسیکلت 
۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۱۳۴۱8 و شماره تنه مخدوش)7۳۲(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره 
موتور  بشماره  هوندا  تنه86۰۱۴۴۵)7۳۳(موتورسیکلت ۱۲۵  شماره  و  موتور ۲۰۰6۳۵7۹6 
۵۰۴۰۲۰۳7 و شماره تنه8۴۰۹۱۲8)7۳۴(موتورسیکلت 7۰ بشماره موتور مخدوش و شماره 
شماره  و   ۲۹۱۲8۲۳ موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه86۰۱۴۴۵)7۳۵(موتورسیکلت 
شماره  و   ۱۱۱۰۰۴ موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه7۱۱۴۹۰۴)7۳6(موتورسیکلت 
تنه8۱۲۹7۲)7۳7(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۴۲۲۲  و شماره تنه8۴۳۴۲۳۰)7۳8(

موتورسیکلت 7۰ بشماره موتور۲۱۱۹۴۴8  و شماره تنه--)7۳۹(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره 
موتور ۳۰۵۰۳6۹۲ و شماره تنه8۲۹۲۹۱)7۴۰(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۱۳6۳۱6 
و شماره تنه مخدوش)7۴۱(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۵۳۰۲۱۲۹ و شماره تنه 
شماره  و   ۲۰۰۵۰۴۳۴۳ موتور  بشماره  ۱۲۵هوندا  مخدوش)7۴۲(موتورسیکلت 
شماره  و   ۵۵۵۹۳۱۲ موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۵۰۰87۰)7۴۳(موتورسیکلت 
تنه  شماره  و  موتور۰۵۱۹۰۴۰۱   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه88۴۲88۳۵)7۴۴(موتورسیکلت 
مخدوش)7۴۵(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۵۱۲۰۰۱6۵  و شماره تنه8۲۱۱۲۵۲)7۴6(

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور86۰۱۲۵7  و شماره تنه88۴۵۴۲۳)7۴7(موتورسیکلت 
۱۲۵ هوندا بشماره موتور ۱۲۱۰۱7۹ و شماره تنه8۳۳۱۱68)7۴8(موتورسیکلت ۱۲۵ کپکو 
بشماره موتور ۰۵۰۲6۲۳7۴ و شماره تنه--)7۴۹(موتورسیکلت ۱۰۰ یاماها  بشماره موتورمخدوش   
و شماره تنه7۹۰6۰۴۱78)7۵۰(موتورسیکلت ۱۲۵ کپکو بشماره موتور ۳۰88۹8۹ و شماره تنه 
شماره  و   ۹8۰7۵7 موتور  بشماره  هوندا   ۱۲۵ ۹۰8۰7۱۰)7۵۱(موتورسیکلت 
شماره  و  موتورمخدوش   بشماره  هوندا   ۱۲۵ تنه8۲۹۱۱۴۲۴)7۵۲(موتورسیکلت 
تنه8۴۲۲۵88)7۵۳(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور 8۰۲۳ و شماره تنه مخدوش)7۵۴(

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور۳۱۰86۵۰۱  و شماره تنه8۲7۱۱8۲)7۵۵(موتورسیکلت 
۱۲۵ هوندا بشماره موتور۲۹۴۱۰87  و شماره تنه--)7۵6(موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره 
بشماره  کپکو   ۱۲۵ تنه8۳۰۱887)7۵7(موتورسیکلت  شماره  و  موتور۴۲۰8۲6۹۳  
موتور۲۹۳۹۳۲۵  و شماره تنه--)7۵8(موتورسیکلت 7۰ بشماره موتور--  و شماره تنه--)7۵۹(

موتورسیکلت ۱۲۵ هوندا بشماره موتور 6۱۳87۰۴6 و شماره تنه 8۵۰۲7۱۰ 
 منشی دادگاه کیفری شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی 
دادگاه انقالب اسالمی بوشهر-زهرا اعتمادی

اگهی ابالغ وقت رسیدگی 
بموجب پرونده کالسه 970056دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه استان بوشهر حسب گزارش ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( استان بوشهر تعداد 759 دستگاه موتور سیکلت در پارکینگ بیژنی شهرستان گناوه به صورت رها شده تحت نظر است لذا کسانی که نسبت 

به اموال یاد شده ادعای حقی داشته باشند با دردست داشتن اصول و مدارک مالکیت خود در تاریخ 1398/2/15ساعت 9 صبح به این دادگاه مراجعه نمایند نتیجه عدم حضور رسیدگی و صدور حکم غیابی می باشد.)لیست موتورسیکلت ها (پیوست می باشد.

موتورسیکلتهای پارکینگ بیژنی شهرستان گناوه

مفقودی
 سند مالکیت )برگ سبز( و سند کمپانی سواری پژو پارس مدل 1394  به رنگ 
سفید به شماره پالک 37ایران 953ب89 بنام مهدی محمدی راد به شماره موتور 
164B0017427    و به شماره شاسی  NAAN11FC1FK836936 مفقود گردیده 

خویواز درجه اعتبار ساقط میباشد/

مفقودی
بدینوسیله به اطالع میرساند که شناسنامه مالکیت)برگ سبز( خودروسواری سیستم:پژو 
و  موتور 12490021859  به  شماره  مدل1390  آی 8/1  ایکس  ال  تیپ:405 جی 
شماره شاسی NAAM01CA3BE042789 بهنامعلی جبلی مفقودگردیده وازدرجه 

کرمانشاهاعتبارساقط میباشد.

اگهی مفقودی
اینجانب  به  متعلق   RD125 تیپ  احسان  سیستم  موتورسیکلت  سند  اصل 
شاسی  شماره  و   0120N2N913290 موتور  شماره  به  پایانی  نظافتی   علی 
N2N *** 125G9512836 و شماره پالک 83441-588 مفقود گردیده و از درجه 

بهشهراعتبار فاقد می باشد.

مفقودی
سبز(موتورسیکلت  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  میرساند  اطالع  به  بدینوسیله 
شاسی  شماره  و   080425166* موتور  شماره  مدل1387به    سیستم:کاسما 
NDF *** 125A8722225 به نام لطیف مرادی مفقودگردیدوازدرجه اعتبارساقط 

کرمانشاهمیباشد.

بطحایی:فضای مجازی
 برای کودکان و نوجوانان 
متولی  ندارد

مراسم چهارشنبه سوری یکی از جشن های قدیمی و سنتی ایرانیان است 
اما در سال های اخیر این مراسم با انفجاری مواد دست ساز و آسیب های 
دلخراش نوجوانان و جوانانی که چشم، دست و پا یا جانشان را از دست 

می دهند از مسیر خود منحرف شده است.
شادی و نشاط یکی از نیازهای فطری بشر است و به فراخور آن جوانان 
به لحاظ داشتن نیروی مضاعف به دنبال اظهار یا تخلیه انرژی درونی 
خود در هر نقطه و مکان اقدام می کنند، چهارشنبه سوری یکی از بهانه 

ها مردم ایران برای شادی است.
به عقیده بسیاری از روانشناسان، یک فرد خوشحال واقعی ضمن داشتن 
مهارت کنترل زبان، از بیهودگویی پرهیز و سعی می کند با تجربه ای که 
دارد نسبت به رفع اشتباه های خود اقدام کند. بنابراین اشخاصی که دارای 
این شاخصه باشند نه تنها جزو افراد شادمان و با نشاط جامعه به شمار 
می آیند بلکه می توانند دیگران را تحت تاثیر رفتار و اخالق خود قرار 
داده و با روحیه دادن، دیگران را امیدوار به فردایی بهتر کنند. ثریا علوی 

نژاد، روانشناس کودک و نوجوان در این مورد به خبرنگار گروه اجتماعی 
ایرنا می گوید: نیاز است که نخست با پرورش جسم نوجوانان و جوانان 
به سالمت و تناسب اندام این قشر توجه ویژه کرد و با اهمیت دادن به 
سه مقوله اعتماد، امنیت و آرامش نسبت به پرورش جان آنان با هدف 
کاهش استرس و اضطراب، تالش کرد و در مرحله بعدی با ایجاد کسب 
و کار برای این قشر فعال به دنبال زمینه سازی تفریح، سرگرمی و لذت و 
استراحت آنان بود. ثریا علوی نژاد ادامه داد: نشاط، روحیه دادن و داشتن 
انگیزه، جامعه را به سمت شادابی سوق می دهد و در کنار این موارد نیاز 
است نسبت به تقویت عزت نفس افراد تالش کرد و در این خصوص 
اگر بخواهیم نوجوان و جوان جامعه نمونه یک فرد خوشحال باشد باید 
مهارت کسب و کار را به آنان آموزش دهیم و جزو دروس پایه این قشر 
قرار دهیم.  وی گفت: برای ایجاد اعتماد و باال بردن عزت نفس یا همان 
بهداشت روانی در میان قشر جوان، نیاز است که با کشف استعداد و 

عالقه جهت تامین معاش، زمینه کسب و کار آنان را فراهم کرد.

این روانشناس افزود: جوانی که به کسب و کار رو می آورد و مشغولیت 
فکری دارد، احساس مفید بودن، اعتماد به نفس و عزت نفس در او 
برانگیخته شده و سالمت روان و نشاط در زندگی شخصی، خانواده و 

به دنبال آن شادی در جامعه رونق پیدا می کند.
علوی نژاد گفت: زمانی نارضایتی و به دنبال آن بدبینی در یک جامعه 
به وجود می آید که افراد آن تک بعدی رشد کنند. برای نمونه کسب 
تحصیالت عالی شاید با رضایت فرد باشد ولی چنانچه با شغل و درآمد 
آن همخوانی نداشته باشد، این تناسب ناهمگون نارضایتی فرد و به 
دنبال آن عدم رعایت حقوق دیگران و هنجارشکنی ها را در جامعه 
با خود به همراه خواهد آورد. وی تاکید کرد: برای برگزاری آیین شب 
چهارشنبه سوری به شکل سنتی توصیه می شود. در هر محله اهالی آن 
جایگاهی برای پریدن از روی آتش را در نظر گرفته تا ضمن کنترل 
حرکات شرکت کنندگان از به وجود آمدن حادثه و صدمات جبران 

ناپذیر جلوگیری شود. 

*سید مهدی حسینیچهارشنبه سوری منحرف شده است
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افزایش دقت اندازه گیری جریان گاز 
در پاالیشگاه های پارس جنوبی

مجری طرح های پاالیش شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران گفت: با نصب سامانه های اندازه گیری گاز 
در  گاز  انرژی  و  جریان  سنجش  دقت  )میترینگ(، 

پاالیشگاه های پارس جنوبی افزایش می یابد.
ایران،  گاز  ملی  شرکت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مجیدرضا جانسریان اعالم کرد: سامانه های اندازه گیری 
ایستگاه  چهار  در  پارس جنوبی  پاالیشگاه های  گاز 
خروجی از پاالیشگاه های اول )فاز یک(، دوم )فاز 2 
و 3(، سوم )فاز 4 و 5( و پنجم )9 و 10( مجتمع 
تازه ترین  از  بهره گیری  با  پارس جنوبی نصب و  گاز 
فناوری های اندازه گیری کمی و کیفی گاز، طراحی و 
آماده بهره برداری شده است. وی افزود: این سامانه ها 
و  پایش  به منظور   )FISCAL METERING(
گزارش گیری طراحی شده که در ایستگاه هایی شامل 
همه دستگاه ها و قطعات الزم از جمله اتاقک مخصوص 
آناالیزرها، فلومترآلتراسونیک با دقت باال، فلوکامپیوتر، 
شیرهای کنترلی و دستی، پایپینگ، کابل کشی، انتقال و 
مانیتورینگ سیگنال ها در سامانه های کنترل پاالیشگاه و 
کنترل دیسپچینگ است و بر اساس مشخصات فنی و 

اجرایی موجود انجام شده است.
وی با اشاره به سرمایه گذاری 3 هزار میلیارد ریالی برای 
این پروژه، تصریح کرد: میترهای استفاده شده در این 
ایستگاه ها، از نوع میترهای آلتراسونیک چهار مسیره 
و با دقت اندازه گیری جریان گاز تا 2 درصد است. 
مجری طرح های پاالیش شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران با بیان اینکه به کارگیری سامانه های موجود در 
ایستگاه های اندازه گیری، سبب کاهش حجم گازهای 
کم شده ناشی از مغایرت اندازه گیری حدود ساالنه 1.5 
میلیارد مترمکعب گاز طبیعی می شود، تصریح کرد: این 
سامانه ها همچنین مقدار جریان و انرژی گاز را با دقت 
بسیار باالیی در هر لحظه به طور ساعتی، روزانه، هفتگی، 
ماهانه و ساالنه اندازه گیری می کند و در عین حال دارای 
قابلیت پایش و ارسال به سامانه دیسپچینگ شرکت ملی 

گاز است.

 تولید نفت ایران به 2 میلیون 
و ٧00 هزار بشکه رسید

ایران 12 هزار  سازمان اوپک اعالم کرد: تولید نفت 
بشکه در روز افزایش یافت و در ماه فوریه 2019 به 
2 میلیون و 743 هزار بشکه در روز رسید. بر اساس 
این گزارش، اوپک در جدیدترین گزارش ماهیانه خود 
اعالم کرد: تولید نفت ایران در ماه فوریه 2019 با 12 
هزار بشکه افزایش در روز نسبت به ماه قبل از آن به 2 

میلیون و 743 هزار بشکه در روز رسیده است. 

خبر

توسعه نیافتگِی200 مخزن نفت و گاز در ایران 

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه بیش 
از 200 میدان نفتی و گازی ایران هنوز توسعه نیافته اند، گفت: 42.4 
درصد از مخازن نفتی و 10 درصد از مخازن گازی کشور تخلیه شده 

است.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی نفت ایران، »کریم زبیدی« 
افزود: مخازن و میدان های نفت و گاز ایران ظرفیت باالیی برای انجام 
مطالعات پژوهشی دارند. مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت 
ایران در تشریح وضع میدان های بزرگ نفتی ایران نیز گفت: اکنون 
بیشترین برداشت نفت از مخازن آسماری و بنگستان میدان اهواز انجام 
می شود، این در حالی است که این میدان ذخایر 70 میلیارد بشکه ای 

نفت دارد.
پارسی  بی بی حکیمه،  میدان های گچساران، رگ سفید،  از  زبیدی 
و آغاجاری به عنوان دیگر میدان های بزرگ نفتی یاد کرد و گفت: 
باید توجه داشت که تولید باال به سرمایه گذاری مداوم و بکارگیری 
فناوری های روز نیاز دارد، بنابراین الزم است تا با انجام فعالیت های 
پژوهشی، میزان بهره وری در تولید نفت و گاز افزایش یابد. وی ادامه 
داد:  اکنون میانگین ضریب برداشت از میدان های هیدروکربنی در جهان 
نزدیک به 35 درصد است، اما میانگین ضریب برداشت در ایران 10 

درصد از میانگین جهانی پایین تر است.
مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد: افزایش 
نرخ ضریب برداشت، افزون بر الزام به استفاده از فناوری به جنس 
سنگ مخزن نیز ارتباط دارد؛ این در حالی است که برخی مخازن 
نفت و گاز ایران پیچیدگی های خاصی دارند و فناوری های ویژه ای 

را نیز می طلبند.

 افزایش ۴ برابری خرید نفت کره از ایران
 در فوریه نسبت به ژانویه 

گمرک کره جنوبی اعالم کرد خرید نفت سئول از تهران در ماه فوریه 
هرچند به نسبت به پارسال 12.5 درصد کاهش یافته اما نسبت به ماه 

پیش از آن بیش از 4 برابر شده است.
به گزارش زمان به نقل از فارس، آمارهای گمرک کره جنوبی نشان 
داد واردات نفت این کشور از ایران در ماه فوریه به نسبت مدت مشابه 

پارسال 12.5 درصد کاهش یافت.
این کاهش ناشی از محدودیت های واردات تحت معافیت اعطایی 

واشنگتن به سئول برای واردات نفت ایران است.
بر اساس آمارهای گمرک کره جنوبی، سئول در ماه فوریه 983 هزار 
و 497 تن معادل 256 هزار و 412 بشکه در روز از ایران نفت خریده 
است که در مقایسه با 1.12 میلیون بشکه در روز مدت مشابه پارسال 
کمتر است. در عین حال، واردات ماه فوریه به نسبت 227 هزار و 941 

تن واردات در ماه ژانویه، بیش از 4 برابر شده است.
به نوشته رویترز، کره جنوبی در میان 8 کشوری است که در ماه نوامبر 
معافیت 6 ماهه از تحریم های نفتی ایران را از آمریکا دریافت کرد و 

اجازه یافت حجم محدودی نفت از ایران خریداری کند.
به گفته منابع آگاه، واشنگتن احتماال معافیت بیشتر این 8 کشور را 
تمدید خواهد کرد اما انتظار می رود در مجموع حجم واردات از 

ایران کاهش یابد.

خبر

وزیر نفت بابیان این مهم که عسلویه را پول و دالر 
نساخته بلکه عشق به ایران و اعتال و آبادانی ایران، 
آن راساخته است به تشریح بهره برداری از فازها 

پرداخت.
عسلویه،  به  زمان  اعزامی  خبرنگار  گزارش  به 
بیژن زنگنه، وزیرنفت دولت حاضر؛ شنبه شب در 
نشست خبری بااصحاب رسانه درخصوص افتتاح 
فازهای 13، 22، 23 و 24 پارس جنوبی ضمن بیان 
این مهم که درآستانه یک رویداد مهم برای ملت 
ایران و درآستانه عیدنوروز و سیزدهم رجب هستیم، 
رسیدن  برادری  بهره  به  شاهد  خوشحالم  گفت: 
بخشی از تالش های جوانان و زنان و مردان ملت 

هستیم که در شرایط سخت توانستند برای توسعه 
پاسخ دهند. زنگنه بابیان این مهم که هروقت من به 
عسلویه می آیم، احساس عجیبی به من دست می 
دهد، با بیان این جمله که »ایران من این است، ما می 
توانیم«، ابراز داشت: ما چنین ایرانی را می خواهیم؛ 
ایرانی آباد و قوی و جوانانی با نشاط و باروحیه و 

پرتالش و سختکوش و خستگی ناپذیر.
در  آن  از  کوچکی  جزء  که  است  چیزی  این 
اینجاست.وی در ادامه ضمن ایراد این سخن که 
عسلویه را پول و دالر نساخته است بلکه عشق به 

ایران آن را ساخته است از پارس جنوبی
به عنوان دستاورد بزرگ یادکرد و افزود: در  شهریور 

76 اینجا یک زمین بکر بود که درحال حاضر در 
طول حدود 60 کیلومتر تأسیساتی که دراین مکان 
صنعت  ساختن  برای  کمی  فضای  دارد،  وجود 
جدید وجود دارد. وزیر نفت در ادامه با ذکر این 
نکته که خوشحالیم که تامدت زمان حاضر 15فاز 
پاالیشگاهی را درحال بهره برداری داریم و در کل 
25 فاز داریم و 2 فاز باقی مانده و از این تعداد 
24 فاز گاز از دریا تولید می کنیم، افزود: ان شاءاهلل 
تاپایان سال آینده کار دریایی فازها تمام می شود 
و 750میلیون گاز ترش از پارس جنوبی برداشت 
خواهیم داشت. زنگنه پارس جنوبی را نماد تحقق 
اقتصاد مقاومتی نامید و تصریح کرد درحال حاضر 
برداشت از پارس جنوبی نسبت به قطر در حال 
به  اشاره  با  همچنین  نفت  وزیر  است.  افزایش 
سهم سوخت نیروگاه ها که درحال حاضر باالی 
روستایی  گازرسانی  پوشش  از  است  90درصد 
خبرداد که از 54درصد درسال 92 به 85درصد تا 
امسال رسیده است.  وی پارس جنوبی را  پایان 
نماد تحقق اقتصاد مقاومتی نامید و با ذکر این مهم 
که امسال از نظر  تامین انرژی کمتر کسی سرما را 
احساس کرد، افزود: باتوجه به اینکه امسال کسی 
صرفه جویی را انجام نداد و مصرف انرژی باالیی 
را داشتیم اما با تکیه بر توان تولید در پارس جنوبی 
توانستیم گاز کل کشور را تأمین کنیم و هیچ مکانی 

در کشور به دلیل عدم سوخت محدود نشود.
وزیرنفت همچنین درخصوص سفر چین و تعبین 

تکلیف فاز 11توضیح داد: درحال مذاکره با چینی 
ها هستیم، مدیرعامل شرکت نفت برای اقدامات به 
چین سفر کرده و قرار است که شرکت چینی برای 

مذاکره به ایران می آیند.
وی درباره صادرات گاز به پاکستان نیز بیان کرد: از 
نظر حقوقی مدعی هستیم و طرف پاکستانی ادعای 
سیاسی دارند که از جانب عربستان تحت فشار 
هستند. قرارداد معتبر است و ما پیگیر هستیم پاکستان 
هیچ گازی ارزان تر از ایران نمی تواند دریافت کند 
چه با واسطه چه بی واسطه. وزیرنفت در ادامه بابیان 
این مهم که صادرات گاز به خاطر تحریم ها کم 
نشده است، ادامه داد: ماشین آالت مورد نیاز قبل از 

تحریم ها تامین شده است.
و  کرد  اشاره  »مرکاپتان«  تولید  به  ادامه  در  زنگنه 
کننده  بودار  ماده  یک  مرکاپتان  که  مهم  باذکراین 
است که از خارج میخریدیم که کارخانه ای زده 
شد که بخشی از این مواد را جدا و تولید میکنند 
که مخصوصا گاز را که دراصل بو ندارد، بو دار می 
کند که درصورت نشتی، مصرف کننده متوجه خطر 
نشت بشود. قابل ذکر است افتتاح از فازهای 13، 22، 
23 و 24 پارس جنوبی و بهره برداری از پروژه تولید 
ماده بودارکننده گاز)مرکاپتان(، افتتاح خط انتقال گاز 
ایستگاههای  و  پتروشیمی  های  مجتمع  به  اتان 
میترینگ گاز خروجی پاالیشگاههای پارس جنوبی، 
دیروز بعدازظهر توسط رئیس جمهوری و مقامات 

ارشد نفتی به صورت رسمی انجام شد.

زنگنه:  عسلویه را عشق به اعتالی ایران ساخته است

آگهی دعوت مجمع عمومی 
تاسیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان ثالث باباجانی

باباجانی  ثالث  شهرستان  ساختمانی  کارگران  صنفی  انجمن  عمومی  مجمع  اولین 
جدید  جامع  مسجد  محل  در   98/1/25 مورخ  یکشنبه  روز  بعدازظهر   14:30 ساعت 

ثالث باباجانی برگزار می گردد
لذا از کلیه استادکاران و کارگرانی که در حیطه ساختمان مشغول بکار هستند و)دارای 
کارت مهارت فنی و حرفه ای یا بیمه شده تامین اجتماعی هستند( دعوت بعمل می 

آید در جلسه مذکور شرکت نمایند.
دستور جلسه:

1-تصویب اساسنامه انجمن صنفی کارگران ساختمانی
2-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس انجمن صنفی

3-انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های انجمن صنفی
هیئت موسس:

1-آقای شریف مرادی 2-آقای ابوبکر شاهماری 3-آقای محمدرضا رازیانی
شماره تماس جهت هماهنگی 09189923516-09188595805

آگهی مفقودی
برگ سبز – سند کمپانی و کارت ماشین خودرو سواری لیفت بک سیستم پروتون 
 4 PHNG 3621 رنگ سفید روغنی  مدل 2007 به شماره موتور GEN -2 تیپ
S به شماره شاسی PL 1 CM 6 LNL G7-096978  به شماره پالک 79 ایران 
891 ط 29 بنام عبداله عبداللهیان قشالقی فرزند یعقوب به کدملی 4324604193 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است 
لرستان – خرم آباد 

آگهی مفقودی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب بریهه احتشامی فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 
16 صادره از گلوگاه در مقطع کاردانی رشته اموزش ابتدایی صادره از واحد دانشگاهی 
قائمشهر با شماره )5-19-03( 13947 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از 
یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر به نشانی 

بهشهرقائم شهر خیابان بابل نرسیده به پل تالر ارسال نماید.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 در کالسه پرونده97-1103-6ش / وقت رسیدگی :  روز شنبه  98/1/31  

مرجع رسید گی :  شعبه  ایثارگران  شورای حل اختالف شهرستان خوی جنب پادگان 
شرفخانلو   / خواهان: حسین جلیلی 

/خوانده:  رضا اسعدی  )مجهول المکان(  خواسته : مطالبه از بابت یک فقره چک
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله رضا اسعدی  
وفق   ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  
چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و 
رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. 

عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
 محمد علی داور-شعبه  شش ایثارگران شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  دارای شناسنامه شماره  2800824311بشرح دادخواست  آقای   خلیل علیزاده 
کالسه 3/972479ش این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان علی اکبر  علیزاده بشناسنامه 2    در تاریخ  96/9/22 اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  خلیل  علیزاده     
فرزند   علی اکبر  –ش ش2800824311خوی –  پسر متوفی/2-  علی اصغر علیزاده    
فرزند  علی اکبر  –ش  ش  2800822619    -خوی -  پسر متوفی/3-  جلیل  
علیزاده   فرزند  علی اکبر  -ش  ش  2803063565  –خوی -  پسر متوفی/4-   
دختر   -خوی-     2803055228 اکبر  ش ش   علی  فرزند    علیزاده    فیروزه  
متوفی/5-   خدیجه  علیزاده    فرزند   علی اکبر  ش ش2800824905خوی- دختر 
متوفی/6- خاور علیزاده   فرزند   علی اکبر  ش ش   2800822465    خوی –
دخترمتوفی/7-     قیز بست قورودی میالن    فرزند  دیوکو  ش ش  38    خوی 
- همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت 
پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد./ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 
 تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره 9760318020003092 -97/10/25 هیات  اول موضوع  قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در 
واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای 
صادق  امیدی  قاسم آبادی  فرزند  حسین  بشماره  شناسنامه  صادره  از رودسر  و 
کد ملی 2690621746 بصورت  ششدانگ  یک  باب خانه و محوطه به مساحت  
492 متر مربع  پالک 1173 فرعی  153 اصلی  مفروز  و مجزی  شده از قطعه 1279 
از اصلی مذکور  واقع  در واجارگاه  بخش  29  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی 
بنیاد علوی محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  
فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  
مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به 
مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  
یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  
نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  

طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر خواهد شد.
1173- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/27

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودسر
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی فاقد 

سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  
فاقد سند رسمی

دوم  اول/  هیات    1397/11/25  – رای  شماره 139760318008004574  برابر   
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض 
صفورا  محمدیان  گورجی  فرزند  علی  مرتضی  بشماره  شناسنامه  1184  صادره 
از  املش  در ششدانگ یک  قطعه  زمین  به مساحت  7/96  متر مربع  به شماره  
پالک  345  فرعی  مجزی  از یک  فرعی  از 74  اصلی  واقع  در چورباغ  بخش  29 
گیالن  خریداری  از مالک  رسمی محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  
مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  
نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  
انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  
اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به 
مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و 

عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر خواهد شد.
1169- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/27

دادنامه
پرونده کالسه 9709984634101276-شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان خوی 

–تصمیم نهایی 9709974634101746 
مرجع رسیگی: شعبه نهم شورای حل اختالف –بنشانی خوی –اداره زندان خوی

خواهان:آقای مرتضی کیانی نهند  فرزند یوسف با وکالت آقایان 1- داریوش 2- سیف 
اله حاجی رستم لو فرزند جعفر   بنشانی: استان اذربایجان غربی- شهرستان خوی-

شهر خوی- خیابان مطهری –روبروی دادگستری
خوانده: مهرداد رحمانی شمشیرگری فرزند اسمعیل :مجهول المکان 

موضوع: مطالبه مبلغ   200/000/000  ریال بابت چک های 231949-231948-
 630428-519533

قاضی  پس از مشاوره با اعضای محترم شورا با بررسی جامع اوراق پرونده با استعانت 
از درگاه خداوند متعال ختم  دادرسی را اعالم به شرح ذیل  مبادرت به صدور رای 

مینماید.
رای شورا

در خصوص دعوی خواهان:آقای مرتضی کیانی نهند  فرزند یوسف با وکالت آقایان 
1- داریوش 2- سیف اله حاجی رستم لو   بطرفیت مهرداد رحمانی شمشیرگری  
بابت چک  ریال    200/000/000 مبلغ    به  وجه  مطالبه  بخواسته  اسمعیل  فرزند 
-519533-مورخ   93/05/31 :93/04/31-231949-مورخ  231948-مورخ  های 
93/10/30 -630428-مورخ:93/01/3   بعهده بانک رفاه   با احتساب خسارات ناشی 
ازدادرسی ؛با توجه به  محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی 
اخطاریه در جلسه رسیدگی حاضر نشده  و الیحه دفاعیه ای نیز ارسال نکرده و دعوی 
را مصون از تعرض گذاشته است  لذا توجها به مراتب مذکور  بقای اصول مستندات 
دعوا در ید مدعی و اشتغال ذمه خوانده و شورا با لحاظ نظریه مشورتی اعضا شورا  
به استناد مواد 310-313-314-315 قانون تجارت  و مواد 198-194-519 قانون 
ایین دادرسی  مدنی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون  صدور چک خوانده را به پرداخت 
مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و  مبلغ3/890/000 ریال هزینه دادرسی 
،خسارت تاخیر تادیه تایخ سررسید چکها تا یوم الوصول  طبق شاخص بانک مرکزی  
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم میدارد :رای 
صادره ظرف 20 روز پس از  ابالغ قابل واخواهی در این شعبه میباشد پس از آن 

ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی میباشد 
 قاضی شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان خوی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760331011002962مورخه 1397/12/8 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اقدس  ثبتی حوزه 
جوکار بشناسنامه شماره 312 صادره از ساوه فرزند ابوالفضل در ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 237/05 مترمربع مفروز از پالک شماره 377 
فرعی از 169 اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای محمدرضا سیاری که خود 
مالک اولیه می باشد تایید می نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 97/11952/ف م/الف 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/12/11 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/27

سیروس قنبرپور – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

 صنعت نفت نقشی کلیدی در اقتصاد
 کشور دارد

صنعت  گفت:  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
نفت در اقتصاد کشور دارای نقش کلیدی است 
همچنین  و  کار  و  کسب  رونق  به  می تواند  و 
خروج از رکود اقتصادی بینجامد، به شرط آنکه به 
توانمندی ها و فناوری های روزآمد دنیا مجهز شود.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، سکینه 
الماسی صنعت نفت را قدیمی ترین صنعت کشور 
به معنای وسیع  دانست و گفت: صنعت نفت، 
کلمه پایه گذار توسعه صنعتی کشور است، زیرا 
این صنعت از ابتدای فعالیت خود، نقشی اساسی 
و کلیدی در اقتصاد ایران داشته و البته این نقش 

کماکان تداوم دارد.
وی افزود: صنعت نفت نقش محوری و نخست 
را در اقتصاد کشور دارد و می تواند سبب رونق 
کسب وکار و همچنین خروج از رکود اقتصادی 
شود، به شرط آنکه به توانمندی ها و فناوری روزآمد 

دنیا مجهز شود. در شرایط کنونی کشورهایی را 
مشاهده می کنیم که از ذخایر انرژی از جمله نفت 
بی بهره اند و از نفت ما استفاده می کنند، اما به دلیل 
برخورداری از فناوری های صنعتی حتی از بسیاری 
از کشورهای دارای ذخایر عظیم نفت و گاز هم 
پیشرفته تر هستند، بنابراین صنعت نفت می تواند با 
توسعه فناوری و فعال کردن زنجیره ارزش افزوده، 
رونق بسیار زیادی در بازار کسب وکار و بخش 
پیشران  می تواند  حتی  و  کند  ایجاد  خصوصی 

توسعه فناوری در دیگر حوزه ها باشد.
الماسی به موفقیت های وزارت نفت در عرصه های 
خوشبین  بسیار  کرد:  تصریح  و  اشاره  مختلف 
هستیم که صنعت نفت با توجه به نقش، جایگاه 
و اهمیتی که در اقتصاد، علم و فناوری کشور دارد 
بتواند فصل تازه ای از سیاستگذاری و برنامه ریزی 

خود را آغاز کند.

افزایش صادرات ال پی جی هدف شرکت ملی گاز 
ایران در سال 98

یکی  گفت:  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
ملی  شرکت  آتی  سال  برنامه های  مهم ترین  از 
گاز ایران، نگاه ویژه به موضوع افزایش فروش 
ال پی جی در بازارهای جهانی است تا بتوانیم این 

محصول را به بازارهای هدف ارسال کنیم.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی گاز ایران، 
شرکت  برنامه ریزی  درباره  منتظرتربتی  حسن 
ملی گاز ایران برای سال 98، گفت: اکنون گاز 
در  مالحظه ای  قابل  میزان  به  )ال پی جی(  مایع 
شرکت ملی گاز ایران تولید می شود به گونه ای 
که قادر به ارائه حجم زیادی از این محصول به 
بازارهای جهانی هستیم. وی افزود: مانیتورینگ 
و کنتورهای هوشمند گاز از دیگر مسائل مهم 
شرکت ملی گاز ایران در سال 98 خواهد بود که 
اکنون در حال انجام اقدام هایی هستیم تا موضوع 
کنتورهای هوشمند به نتایج بهتر و ملموس تری 

برسد. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، با اشاره 
به اینکه دغدغه های شرکت ملی گاز ایران درباره 
قطع گاز در زمستان و نقاط ضعف شبکه به طور 
تقریبی رفع شده است، برنامه ریزی مناسب برای 
انتقال گاز تولیدی فازهای جدید پارس جنوبی 
در سال 98  این شرکت  مهم  از موضوعات  را 
عنوان کرد و ادامه داد: پروژه های خطوط انتقال 
دیگر  از  نیز  گاز  فشار  تقویت  ایستگاه های  و 
فعالیت های مهم شرکت ملی گاز ایران هستند 
به مرور کامل  که در کنار طرح های گازرسانی 
می شوند. تربتی با تاکید بر لزوم بازنگری نسبت 
به تحلیل هزینه های شرکت ملی گاز ایران، اظهار 
کرد: با توجه به تجارب مدیریت شرکت ملی گاز 
ایران در سال های گذشته، باید به شاخص های 
نوین برای مدیریت صحیح تر و کم هزینه تر این 

شرکت دست یابیم. 

آگهی ماده3قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ثبت 

اسنادو امالک شهرستان دزفول
براساس ماده3قانون مرقوم هیئت رسیدگی به تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر درثبت شهرستان دزفول تقاضای افراد مشروحه ذیل مربوط 
به بخش سه دزفول را رسیدگی نموده ومالکیت مفروزه متقاضیان راکه منجر به صدور 

رای گردیده است رابه شرح ذیل آگهی می نماید.امالک واقع دربخش سه دزفول:
به  ساختمان  باب  یک  دانگ  شش  محمد  علی  فرزند  بذرافکن  پالک987-الهام 
مساحت 145متر مربع واقع در دزفول خیابان دهقان بین خیابان های مطهری وخیام-
فرزند  زاده  ولی  پالک1544-محمود  رسمی.  مالک  برزین  شکراله  از  الواسطه  مع 
حسین شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت200/45مترمربع واقع در 
دزفول کوی سعدی خیابان رباعی منشعبه از خیابان بوستان سعدی-مع الواسطه از 
اختر حاجی شیخ مالک رسمی. لذا به موجب ماده13-آیین نامه اجرایی قانون مزبور 
مراتب جهت اطالع عموم در دونوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی 
نسبت به آرای صادره مفروزه متقاضیان فوق اعتراضی داشته باشند ظرف مدت)60(
روز از تاریخ اولین انتشار آگهی اعتراض خودرا به این اداره تسلیم داشته و رسید 
دریافت دارند وظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تنظیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به مرجع صالحه قضایی محل نمایند ودرغیراین صورت اقدامات بعدی 
جهت صدور سند مالکیت متقاضیان فوق انجام خواهدشد.          تاریخ انتشار نوبت 

اول:1397/12/27-تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/1/17 شماره م الف:186
عبداله قربانی فر-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دزفول

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به عنایت جواهری فرزند محمد

کالسه پرونده: 989 – 97
وقت رسیدگی: شنبه مورخ 98/1/17 ساعت 9

خواهان: محمدعلی خدامرادی فرزند محمدصالح جوانرود بخش مرکزی روستای 
صفی آباد

مجهول  فعال  توبره ریز   روستای  کامیاران  محمد   فرزند  عنایت جواهری  خوانده: 
المکان

خواسته: مطالبه وجه
محمدعلی خدامرادی فرزند محمدصالح دادخواستی به کالسه فوق به طرفیت آقای 
عنایت جواهری فرزند محمد به شرح فوق الذکر مطرح و به این شعبه ارجاع و به 
کالسه 989 – 97 بایگانی و ثبت و وقت رسیدگی برای تاریخ فوق الذکر تعیین با 
التفات به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود 
و خوانده مزبور می تواند در وقت رسیدگی تعیین شده در شورای حل اختالف شعبه 
اول کامیاران واقع شهرک الهیه خیابان مدرس روبروی دادگستری و شبکه بهداشت 
و درمان مجتمع شوراهای حل اختالف کامیاران حضور بهم رساند ضمنا خوانده می 
توانند قبل از تشکیل جلسه به این شعبه مراجعه و مستندات دادخواست و نسخه دوم 

دادخواست را دریافت نمایند
مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف کامیاران - صادقی
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بوم گردی در اولویت اعطای تسهیالت اشتغال
بومگردی به عنوان یکی از شاخه های صنعت گردشگری تقریباً 27 درصد سفرهای 
بین المللی را در بر می گیرد و چنانچه به صورت مناسب مدیریت شود، میتواند به 

اشتغال محلی، فرصت های توسعه بومی و حفظ محیط طبیعی منجر گردد.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، در ایران نیز بوم گردی به عنوان حوزه مورد عالقه 
گردشگران داخلی و خارجی مورد توجه قرار گرفته که در حال حاضر مشوق ها و 
حمایت های بسیاری نیز از سوی دستگاه های متولی و حامی برای ایجاد و توسعه 
آن ها در نظر گرفته شده است.معاونت روستایی، عشایری و مناطق محروم ریاست 
جمهوری و صندوق کارآفرینی امید تسهیالت تا 100 میلیون و بیشتر را برای راه اندازی 
و توسعه بوم گردی ها اعطاء می کنند و فارغ التحصیالن و عالقمندان به گردشگری 
بویژه بوم گردی می توانند از این تسهیالت با وثیقه سهل و آسان برخوردار شوند. با 
توجه به تنوع قومی، اقلیمی و طبیعی ایران توجه به بوم گردی می تواند فرصت های 
بسیاری را برای اشتغال و کارآفرینی فراهم کند که می توان از آن به  »یار در خانه« و 
»آب در کوزه« برای روستائیان و عشایر تعبیر کرد. اینک که بهار از راه می رسد و سیر 
و سفر و گردشگری رونق دوباره ای می گیرد خواندن این گزارش را برای عالقمندان 
کسب و کار در حوزه گردشگری و بوم گردی  تقدیم می کنیم.علی اصغر نوراله زاده با 
تاکید بر حمایت از یک هزار اقامتگاه های بوم گردی در سراسر کشور گفت:  در سال 
97 بیش از یکصد میلیارد تومان برای ایجاد مراکز بوم گردی تسهیالت اعطاء شد و 
اعطای این تسهیالت در سال 1398 شتاب بیشتری می گیرد.رئیس صندوق کارآفرینی 
امید با اشاره به اینکه برای حمایت از بومگردی محدودیتی وجود ندارد گفت: تالش 
کرده ایم برای ایجاد و توسعه مراکز بومگردی تسهیالت الزم به سهولت پرداخت 
شود و در این زمینه روستائیان و عشایر هر چه داشته باشند می توانند برای ضمانت 
استفاده نمایند حتی تراکتور و اتومبیل خودشان را می توانند برای ضمانت دریافت 
تسهیالت استفاده کنند.وی با اشاره به اینکه تسهیالت اشتغالزایی صندوق کارآفرینی 
امید در سال 1398 بیش از 1700 میلیارد تومان می باشد گفت: پیش بینی می کنیم از 
طریق اعطای این تسهیالت بین 50 تا 60 هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم که بیشتر در 
زمینه گردشگری و بومگردی،طبیعت گردی و توسعه روستایی، تکمیل زنجیره های 
تامین  بخش کشاورزی، فرآوری و بسته بندی و فناوری اطالعات و ارتباطات است 
که می تواند شامل همه روستائیان و عشایر اعم از فارغ التحصیل دانشگاهی و غیر آن 
باشد.وی افزود اقامتگاههای روستایی عالوه بر اشتغالزایی در توسعه روستاها و افزایش 
پایداری روستاها نقش دارند، این اقامتگاههای بومگردی امکان سفر مردم به روستاها 
را نیز فراهم میکنند.مدیر عامل صندوق کار آفرینی امید گفت: از سال 1393 حمایت از 
گردشگری طبیعی و بوم گردی و تامین مالی آن از طرف صندوق کار آفرینی امید در 
دستور کار قرار گرفته است و تمام تالش صندوق کار آفرینی امید در راستای تسهیل 
و تسریع دستورالعملهای مرتبط با این بخش بوده است. نوراله زاده با تاکید برحمایت 
صندوق از تالشها دراین حوزه گفت: حضور نهادهای غیر دولتی نیز در تصمیم گیریها، 
سیاست گذاری ها و اجرا در توسعه روستایی، گردشگری طبیعی و بوم گردی باید 

حضوری فعال و پررنگ داشته باشند.
محمد امید، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از ساخت 1500 
واحد بوم گردی در کشور خبر داد و اعالم کرد: تاکنون 6600 نفر در این زمینه اشتغال 
دارند و 1500واحد بوم گردی احداث شده یا در حال ساخت است. امید از اختصاص 
400 میلیاردتومان اعتبار به منظور کارآفرینی خبر داد و گفت: توسعه بوم گردی بهترین 
راهکار برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی است  و این فعالیتها میتواند از مهاجرت 
روستاییان به شهرها جلوگیری کند.معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس 
جمهور با اشاره به اینکه سهم بوم گردی از اشتغال روستایی خوب است اظهار داشت: 
نزدیک به هزار و 308 باب از این اقامتگاهها در بیش از هزار و 200 روستای کشور 
فعال شده که هدف خوبی برای گردشگری است.معاون توسعه روستایی و مناطق 
محروم رییس جمهوری در زمینه ارائه آموزش های الزم به روستاییان برای ورود به 
حوزه بومگردی و بهره گیری از تسهیالت ارائه شده همچنین تعیین شاخصهای الزم 
برای استانداردهای الزم برای بومگردیهای ایجاد شده، گفت: تشکیل جوامع حرفهای 
قطعاً نیازمند آموزش در کیفیسازی موضوعات است و حتی صدور مجوز در آینده 
نزدیک در این حوزه به جوامع حرفهای مرتبط خواهد بود.وی ادامه داد: در حال حاضر 
نیز جامعه حرفهای اقامتگاه های بوم گردی در حال تعامل با سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری است. امیدواریم موضوع آموزش که از اهمیت بسزایی در این حوزه 
برخوردار است، بهصورت جدی دنبال شود. قطعاً این حوزه استانداردهای خاصی 
را میطلبد. امید گفت: دستورالعمل های ویژه نیز توسط سازمان میراث فرهنگی برای 

اعطای مجوزهای بوم گردی وجود دارد.

نگاه روز

قیمت بلیت هواپیما و قطار افزایش نمی یابد

وزیر راه و شهرسازی گفت: قیمت بلیت هواپیما و قطار 
در نوروز 98 افزایش نمی یابد.

به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، وزیر راه و شهرسازی 
گفت: قیمت بلیت هواپیما و قطار در نوروز 98 افزایش 
نمی یابد.محمد اسالمی در گفتگوی ویژه خبری افزود: 
مجوز افزایش 15درصدی برای ظرفیت پروازهای داخلی 
و خارجی در تعطیالت عید 98 صادر شده است.وی نبود 
سامانه فروش بلیت و نداشتن نقدینگی را از مهمترین 
علت های فروش چارتری بلیت هواپیما دانست و گفت: 
شرکت های هواپیمایی تا اول بهمن فرصت داشتند تا 
همچنین  کنند.اسالمی  ایجاد  را  فروششان  سامانه های 
گفت: بر اساس دستور بانک مرکزی، بانک های عامل 
وظیفه تأمین نقدینگی شرکت های هواپیمایی برای سرمایه 
گفت:  دارند.وی  به عهده  را  شرکت ها  این  گردش  در 
سقف قیمت های مجاز برای بلیت پروازها مشخص و 
به شرکت های هواپیمایی اعالم شده است و هیچ شرکتی 
ندارد. را  اعالم شده  نرخ  از  بیشتر  بلیت  فروش  اجازه 
اسالمی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل حقوق مسافر 
برخورد مناسب با شرکت های هواپیمایی که تأخیر در 
پرواز داشته باشند صورت می گیرد.وی گفت: 16 شرکت 
هواپیمایی کشور برای توسعه ناوگانشان همواره در پی 
تأمین هواپیماهای جدید هستند.وزیر راه و شهرسازی 
اضافه کرد: نخستین بار ستاد نوروزی در این وزارتخانه 
است. شده  تشکیل  نوروزی  سفرهای  مدیریت  برای 
اسالمی گفت: 3 هزار و 300 نقطه حادثه خیز در جاده های 
کشور وجود دارد که در 50 درصد آنها حادثه رخ داده و 

منجر به تلفات شده است.

بیشترین شکایات مردمی از نان، میوه، 
رستوران ها و تعمیرگاه ها

معاون رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت گفت: نان، 
میوه و سبزیجات، رستوران ها و تعمیرگاه های خودروهای 
سبک به ترتیب بیشترین سهم شکایات مردمی را بر 
داده اند.معاون  اختصاص  خود  به  خدمات  نوع  اساس 
بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان ضمن تشریح سیاستهای این 
سازمان برای تقویت سامانه 124، اظهار داشت: موفق 
بودن در برخورد با تخلفات صنفی و کنترل و رصد هر 
چه بهتر بازار، مرهون ارتباط مستمر مردم با این سامانه 
است و مردمی سازی نظارت را اصلی مهم برای موفقیت 
سازمان دانست. به گزارش زمان به نقل ازوزارت صنعت، 
معدن و تجارت، شهرام میراخورلو گفت: در بهمن ماه 
سال جاری، جمعاً 19 هزار و 980 فقره شکایت مردمی 
طریق  از  غیر صنفی  و  تخلفات صنفی  در خصوص 
تلفن 124 ستاد خبری استان ها در بخش کاال و خدمات 

دریافت و مورد رسیدگی قرار گرفته است.

خبر

از  مجلس  والیی  مستقلین  فراکسیون  سخنگوی 
حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه 
دیروز - یکشنبه - این فراکسیون خبرداد و گفت: 
وزارت صنعت برای کاهش قیمت خودرو در حال 

اخذ تصمیماتی است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا،  مهرداد بائوج الهوتی 
با تشریح نشست دیروز فراکسیون مستقلین والیی 
مجلس با »رضا رحمانی«، افزود: یکی از موارد مورد 
بحث در این جلسه شرکت های خودروسازی بود.

وی افزود: بر اساس گزارش های ارائه شده خودرو 
متقاضیانی که سفارش آنها با تاخیر مواجه شده بود، 
در  لنگرود  مردم  است.نماینده  شده  داده  تحویل 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در زمینه تعدیل قیمت خودروها در 

حال اخذ تصمیماتی است تا شرایط مناسب فراهم 
شود.الهوتی از دیگر موارد مورد بحث در این جلسه 
را توجه به معدن ذکر کرد و یادآور شد: ایران یکی از 
کشورهای غنی دنیا از نظر معدن است و ما می توانیم 
صادرات مواد معدنی را جایگزین صادرات نفت 
کنیم.این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی 

افزود: باید کمک کنیم تا حدود یک میلیارد دالر از 
محل صندوق توسعه ملی برای توسعه معادن سرمایه 
گذاری شود.سخنگوی فراکسیون مستقلین والیی 
مجلس خاطرنشان کرد: در زمینه استعداد کشورهای 
همسایه نیز در این جلسه مواردی مطرح شد، این 
کشورها حدود یک هزار و 300میلیارد دالر واردات 

دارند که رقم بسیار باالیی است و باید از آن استفاده 
محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  کنیم.عضو 
سهم  گفت:  همچنین  اسالمی  شورای  مجلس 
ایران از ظرفیت واردات کشورهای منطقه حدود 
2 درصد است، در صورتی که سهم 2 درصدی 
ایران از ظرفیت واردات کشورهای منطقه باید به 
چهار درصد ارتقا یابد که حدودا 25 میلیارد دالر به 
میزان صادرات ایران افزوده می شود.الهوتی با بیان 
این که با توجه به شرایط رکود و کاهش توان تولید 
داخل صادرات می تواند واحدهای تولیدی کشور 
را پویا نگه دارد، گفت: 15 کشور همسایه از نظر 
صادراتی مورد هدف قرار گرفته شده اند تا بتوانیم 
سهم 2درصدی صادرات خود را از بازار موجود به 

دو برابر افزایش دهیم.

وزارت صنعت 
برای کاهش 
قیمت خودرو 
تصمیم می گیرد

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای عبدالمحمدمرادیفرزند محموددرخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک  106 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به بیسان 
جار که از آقای امین رستمی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز 
تحت کالسه 95- 65 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت 
پس از رسیدگی برابر رای شماره 139760316007001258 مورخ 10/ 11/ 97  حکم 
به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 105/85متر مربع به نام آقای 
عبدالمحمدمرادیصادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای محمدمحمدنیا 
می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره  ثبت محل تحویل 
دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت 
مورد تقاضا به نام آقای عبدالمحمد مرادی صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود –نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول13 /  12 /   1397   تاریخ انتشار دوم27 /  12/  1397 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 در کالسه پرونده97-1029-6ش / وقت رسیدگی :  روز شنبه 98/2/7  ساعت 9 

صبح 
مرجع رسید گی :  شعبه  ایثارگران  شورای حل اختالف شهرستان خوی جنب پادگان 

شرفخانلو   / خواهان: نایب اوموئی کرکوش 
/خوانده:  1- سلیم فرشاد 2- احمدقلی تمدن کوشکی )مجهول المکان(  خواسته : 

الزام به تنظیم سند
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله 1- سلیم فرشاد 
2- احمدقلی تمدن کوشکی وفق   ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی 
از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول 
جلسه در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در 
جلسه دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 

 محمد علی داور-شعبه  شش ایثارگران شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای ادریس رحیمی ده چراغی فرزند حاتم درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود 
را از پالک  فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به قلعه 
جوانرودکه ارثی از مرحوم حاتم رحیمی ده چراغی خریداری و درخواست سند مالکیت 
نموده و پرونده نیز تحت کالسه 94-15تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رای  شماره 139760316007001106  مورخ  
10/13/ 1397حکم به صدور سند مالکیتیک باب ساختمان به مساحت 45/68 متر مربع 
به نام آقای ادریس رحیمی ده چراغی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقایان رستم بیگ وکیلی و علی بیگ رشیدی و غیره می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  
فاصله 15روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم 
دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت  محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت 
برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای ادریس رحیمی ده چراغی صادر 

خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول13/  12 /  1397 تاریخ انتشار دوم  27/  12/  1397

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم پری قهرمانی سرای ملکی دارای شناسنامه شماره  388    بشرح دادخواست به 
کالسه 3/972464ش    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان فیروز نمکی خوئی  بشناسنامه  1744 در تاریخ   97/12/2 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  پری قهرمانی 
سرای ملکی فرزند    داداش –ش ش 388  خوی –  همسر متوفی/2-  نرگس  نمکی 
خوئی  فرزند     محمدعلی  –ش  ش  2802499033   -خوی -  خواهر متوفی/3- 
مهرانگیز  نمکی خوئی  فرزند    محمد علی  -ش  ش 2802558511خوی -  خواهر 
متوفی/4-   روح انگیز نمکی خوئی  فرزند    محمد علی-  ش ش2802572628-
خوی- خواهر  متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک 
نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد./ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   خلیل علیزاده دارای شناسنامه شماره  2800824311بشرح دادخواست به کالسه 
3/972479ش این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان علی اکبر  علیزاده بشناسنامه 2    در تاریخ  96/9/22 اقامتگاه دائمی خود را 
به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  خلیل  علیزاده     فرزند   علی اکبر  
–ش ش2800824311خوی –  پسر متوفی/2-  علی اصغر علیزاده    فرزند  علی اکبر  
–ش  ش  2800822619    -خوی -  پسر متوفی/3-  جلیل  علیزاده   فرزند  علی اکبر  
-ش  ش  2803063565  –خوی -  پسر متوفی/4-   فیروزه  علیزاده   فرزند   علی 
اکبر  ش ش  2803055228   -خوی- دختر  متوفی/5-   خدیجه  علیزاده    فرزند   
علی اکبر  ش ش2800824905خوی- دختر متوفی/6- خاور علیزاده   فرزند   علی 
اکبر  ش ش   2800822465    خوی –دخترمتوفی/7-     قیز بست قورودی میالن    
فرزند  دیوکو  ش ش  38    خوی - همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در 
خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد./ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک املش
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی فاقد 

سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  
فاقد سند رسمی

برابر رای  شماره 1397603180140001819 مورخ 97/11/29 هیات  اول موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  
در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک املش تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی آقای 
ابراهیم یاسمی فرزند کاظم  بشماره  شناسنامه  314  صادره  از املش  در ششدانگ 
یک باب مغازه  به مساحت  13/20  متر مربع  پالک  6878  فرعی  مفروز  و مجزی  
شده از  پالک 2176 فرعی  از سنگ  25  اصلی  واقع  در بخش 29  گیالن  از مالکیت  
رسمی خودش  وآقای  مختار  طالبی محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  
مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  
نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  
انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  
اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به 
مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و 

عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر خواهد شد.
1190- رییس  ثبت  اسنادو امالک املش – جعفر اسدی 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/27

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک املش
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی فاقد 

سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  
فاقد سند رسمی

برابر رای  شماره 1397603180140000425 مورخ 97/31/22 هیات  اول موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  
در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک املش تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی خانم  
طوبی نظری  فرزند  شعبانعلی  بشماره شناسنامه  332 صادره  از رودسر در ششدانگ  
یک قطعه  زمین  مشتمل بر  ساختمان  به مساحت  1112/28 متر مربع  پالک 185  
فرعی  مفروز  و مجزی  شده از  یک فرعی  از سنگ  98  اصلی  واقع  در بخش  29 
گیالن  خریداری از مالک  رسمی  آقای  حسینعلی  رمضانپور محرز گردیده  است 
. لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می 
شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  
داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض 
خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  
تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  
در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند  

مالکیت  صادر خواهد شد.
1187- رییس  ثبت  اسنادو امالک املش – جعفر اسدی 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/13
 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/27

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک املش
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی فاقد 

سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  
فاقد سند رسمی

برابر رای  شماره 1397603180140001855 مورخ 97/12/5 هیات  اول موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  
در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک املش تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی  خانم 
نوران پیشوازی املشی  فرزند  فتح اله  بشماره شناسنامه 4915 صادره  از رودسر  در 
ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل  بر یکباب  ساختمان  به مساحت  666/11 متر 
مربع  پالک  6876 فرعی مفروز  و مجزی  شده از  627 فرعی  از سنگ  25 اصلی  
واقع  در بخش  29  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی  آقای  فتح اهلل  پیشوازی  
املشی محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  
فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  
مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به 
مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  
یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  
نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  

طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر خواهد شد.
1189- رییس  ثبت  اسنادو امالک املش – جعفر اسدی 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/27

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک املش
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی فاقد 

سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  
فاقد سند رسمی

برابر رای  شماره 1397603180140001829 مورخ 97/11/30 هیات  اول موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  
متقاضی  بالمعارض  مالکانه   تصرفات  املش  ملک  ثبت   ثبتی  حوزه   واحد   در 
آقای اسمعیل شعبان پناه فرزند حسن بشماره شناسنامه 3431 صادره از رودسر در 
ششدانگ  یک قطعه زمین  مشتمل  بریکباب ساختمان به مساحت 220/60  متر مربع 
پالک 6874 فرعی و مفروز مجزی شده از قطعه 177 تفکیکی  از سنگ  25  اصلی 
واقع  در بخش 29 گیالن خریداری  از مالک  رسمی  بنیاد  مستضعفان  انقالب 
اسالمی  سازمان  اموال  و امالک محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  
مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  
نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  
انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  
اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به 
مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و 

عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر خواهد شد.
1192- رییس  ثبت  اسنادو امالک املش – جعفر اسدی 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/27

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک املش
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی فاقد 

سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  
فاقد سند رسمی

برابر رای  شماره 1397603180140001832 مورخ 97/11/30 هیات  اول موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  
در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک املش تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی آقای 
مختار طالبی فرزند مرحوم کاظم  بشماره  شناسنامه  5018 صادره  از املش  در 
ششدانگ  یکباب  مغازه  به مساحت  12/80 متر مربع پالک 6879 فرعی مفروز  و 
مجزی  شده از پالک 2176 فرعی  از سنگ 25 اصلی  واقع  در بخش 29 گیالن از 
مالکیت رسمی  خودش محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در 
دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  
صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار 
اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  
رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  
قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  

وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر خواهد شد.
1191- رییس  ثبت  اسنادو امالک املش – جعفر اسدی 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/27

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک املش
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی فاقد 

سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  
فاقد سند رسمی

برابر رای  شماره 1397603180140001835 مورخ 97/11/30 هیات  اول موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  
در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک املش تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی آقای 
ایرج  شمسی  فرزند محرمعلی  بشماره  شناسنامه  449  صادره  از رودسر  در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ  یک قطعه  زمیمن مشتمل بر یکباب  ساختمان  به مساحت  
195/60 مترمربع  پالک 6867 فرعی  مفروز  و مجزی  شده از قطعه 157  تفکیکی  
از سنگ  25  اصلی  واقع  در بخش  29  گیالن  خریداری  از مالک رسمی  بنیاد  
مستضعفان  انقالب  اسالمی  سازمان  اموال  و امالک محرز گردیده  است . لذا  به 
منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در 
صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  
باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه 
این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  
اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در 
صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند  

مالکیت  صادر خواهد شد.
1196- رییس  ثبت  اسنادو امالک املش – جعفر اسدی 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/27

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک املش
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی فاقد 

سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  
فاقد سند رسمی

برابر رای  شماره 1397603180140001820 مورخ 97/11/29 هیات  اول موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  
در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک املش تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی آقای  
میثم حدادیان فرزند هادی بشماره  شناسنامه  1401 صادره از املش در سه  دانگ  
مشاع از شش دانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  یک باب  ساختمان  به مساحت 
260/93 متر مربع پالک 6877 فرعی  مفروز  و مجزی  شده  از پالک 123 فرعی  از 
سنگ 25 اصلی  واقع  در بخش 29  گیالن  خریداری  از مالک رسمی  آقای  صفر 
علی  صفرپور املشی محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در 
دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  
صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار 
اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  
رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  
قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  

وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر خواهد شد.
1198- رییس  ثبت  اسنادو امالک املش – جعفر اسدی 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/27

آغاز برنامه فروش فوری سه مدل خودرو
 برنامه فروش فوری سه مدل خودرو دیروز در دستور کار قرار گرفت.  

پژو 405 بنزینی با ترمز ضد قفل و ایموبالیزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4 بهینه 
با قیمت 62 میلیون و 700 هزار تومان در این طرح به فروش خواهد رسید. در عین حال 
سمند lx سال بنزینی مالتی پلکس با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فوالدی و یورو 
4 بهینه نیز در این قالب 66 میلیون و 528 هزار تومان قیمت دارد. پژو 206 تیپ دو هاچ بک 
با ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب یورو 4 بهینه نیز در 

این راستا به قیمت 66 میلیون و 825 هزار تومان فروخته می شود.  

ظاهراً نظرات شرکای اجتماعی برای تعیین دستمزد نزدیک تر شده و 
احتمال دارد در نشست امروز شورای عالی کار ، میزان حداقل دستمزد 

کارکنان مشمول قانون کار نهایی شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، دویست و هشتاد و دومین نشست 
شورای عالی کار که قرار است امروز )دوشنبه 27 اسفند( در وزارت 
کار تشکیل شود، به موضوع مهم »تعیین دستمزد 98« اختصاص دارد 
تا میزان افزایش مزد 14 میلیون حقوق بگیر مشمول قانون کار مشخص 
شود.پس از آنکه در نشست 6 ساعته سه شنبه هفته گذشته با حضور 
وزیر کار، به دلیل اختالف نظر اعضای کارگری و کارفرمایی، درباره 
میزان افزایش دستمزد توافق حاصل نشد، ادامه این مذاکرات به نشست 
امروز موکول شد.اما پس از نشست هفته گذشته شورای عالی کار تا 
امروز جلسات جداگانه ای با نمایندگان کارگری و کارفرمایی در وزارت 
کار برای نزدیک کردن نظرات و پیشنهادات و کاهش اختالف نظرها 
برگزار شده است.ظاهراً نظرات شرکای اجتماعی )اعضای کارگری، 

کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار( برای تعیین دستمزد نزدیک تر 
شده و امید است در نشست فردای شورای عالی کار که با حضور وزیر 
کار برگزار می شود، میزان دستمزد کارکنان مشمول قوانین کار و تأمین 
اجتماعی نهایی شود.دستمزد برای دو گروه از کارگران یعنی »حداقلی 
بگیران« و »سایر سطوح مزدی« تعیین می شود؛ کارکنانی که برای اولین 
سال وارد بازار کار می شوند و سابقه فعالیت ندارند مشمول »حداقل 
دستمزد« مصوب شورای عالی کار هستند. همچنین کارکنانی که بیش 
از یکسال سابقه کار و پرداخت حق بیمه دارند در گروه »سایر سطوح 
مزدی« قرار می گیرند که میزان افزایش دستمزد هر دو گروه از کارکنان 
در نشست شورای عالی کار تعیین خواهد شد.اما در نشست سه شنبه 
هفته گذشته شورای عالی کار دو سناریو برای افزایش دستمزد مطرح 
شد؛ پیشنهاد نمایندگان کارگران افزایش دستمزد به صورت ترکیبی از 
»درصد به اضافه یک رقم ثابت« بود و نمایندگان کارفرمایی نیز پیشنهاد 
افزایش دستمزد به صورت درصدی ثابت را ارائه کردند.با این حال، به 

دلیل عدم پذیرش پیشنهادات مطرح شده، در نشست قبل توافقی حاصل 
نشد اما با جلسات جداگانه مسئوالن وزارت کار با نمایندگان کارگری 
و کارفرمایی به نظر می رسد در نشست فردا دستمزد سال آینده نهایی 
شود.البته بر اساس تجربه سال های گذشته ممکن است به رغم مذاکرات 
چندین ساعته توافقی حاصل نشود و تعیین دستمزد به جلسات فشرده 
طی دو روز باقی مانده تا پایان سال موکول شود.حداقل دستمزد برای 
سال جاری یک میلیون و 111 هزار تومان تعیین شده بود. الزم به ذکر 
است، حقوق پایه، حق مسکن و بن کارگری ردیف های اصلی فیش 
حقوقی کارگران را تشکیل می دهند که حق مسکن در نشست بهمن ماه 
شورای عالی کار به 100 هزار تومان افزایش یافت. البته اعمال حق 
مسکن 100 هزار تومان از زمان تصویب در هیأت وزیران خواهد بود. 
حق بن کارگری نیز در حال حاضر 110 هزار تومان است که افزایش یا 
تثبیت این نرخ برای سال 98 بستگی به نظر شورای عالی کار در جلسه 

تعیین دستمزد دارد.

احتمال نهایی شدن حداقل دستمزد ۹۸ در نشست امروز قوت گرفت



گاهی شالوده و ریشه شکست های بزرگ ، از 
اشتباهات بسیار ریز و کوچک سرچشمه می گیرد.

 ارد بزرگ

سخن حکیمانه

خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم
کاین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت

گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن
شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت

امروز با حافظ

پیش فروش نمایش کمدی_
موزیکال»هوراشیو« آغاز شد

کمدی_موزیکال  نمایش 
»هوراشیو« به کارگردانی جواد 
موالنیا در ایام نوروز اجرا می 
شود و سایت پیش فروش این 
نمایش برای 3 روز نخست باز 

شده است.
به گزارش پیام زمان از روابط 
عمومی این نمایش که از 3 فروردین روی صحنه 
عمارت نوفل لوشاتو خواهد بود، پیش فروش بلیط 
های نمایش کمدی_موزیکال »هوراشیو« در سایت 
https://www.irannamayesh.com/

buy/10392 باز شده است.
جواد موالنیا که سال گذشته نمایش موفق»آمادئوس« 
را در تاالر حافظ اجرا کرده، با »هوراشیو« در ایام نوروز 

روی صحنه ی عمارت نوفل لوشاتو خواهد بود.  
هدف از اجرای این نمایش در ایام نوروز ایجاد فضایی 

شاد در تعطیالت برای خانواده¬ها است.
ایمان  هاشمی،  علی  از:  عبارتند  اثر  این  بازیگران 
ندا کوهی،جواد خواجوی،  اورعی،  بهادر  اصفهانی، 
مهرناز فراهانی ، مهشاد بهرامی نژاد، سینا رازقی، و 

جواد موالنیا.
از  اقتباسی  نمایش کمدی_موزیکال »هوراشیو« که 
نمایش نامه هملت نوشته شکسپیر است، توسط مهدی 

پوربالسی نوشته شده است.
دیگر عوامل این نمایش عبارتند از:  تهیه کننده: امین 
ساقیان، گروه کارگردانی: مهشاد بهرامی نژاد )دستیار و 
برنامه ریز ( دستیاران: حمیدرضا ژاله و عطیه شریعتی، 
آهنگساز، نوازنده و تنظیم کننده و سرپرست گروه 
موسیقی: آرمان پارسیان،) گیتار الکتریک: حامد آل 
عباسیان، شاهین رجب پور، گیتار باس: امیرحسین 
گیتار   ، مهمانی  مهرداد  پرکاشن:  و  درامز  توالیی، 
آگوستیک و بک ووکال: سوده خدری(، ترانه سرا: 
میثم بهاران، طراح نور و صحنه: جواد موالنیا ، طراح 

لباس: پگاه ترکی و....
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اوقات شرعی

 نمایشگاه کتاب فرصت تعامل برای ارتباطات
 سیاسی و اقتصادی با جهان است

به  اشاره  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
اهمیت بخش بین الملل نمایشگاه کتاب گفت: 
می توانیم نمایشگاه کتاب را یک فرصت تعامل 
فعال با عرصه جهانی قرار دهیم که بر حو زه 
تاثیر  ما  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  های 

خواهد گذاشت.
از  بازدید  حاشیه  در  صالحی  عباس  سید 
به  امام خمینی )ره( تهران  مصالی حضرت 

منظور آخرین وضعیت آماده سازی سازه های سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران اظهار داشت: نمایشگاه کتاب صرفا یک نمایشگاه متداول در کشور نیست زیرا این  
نمابشگاه یک اتفاق خاص و بزرگ برای اهالی فرهنگ است، بنابراین اهتمام نسبت به 
این نمایشگاه و همکاری دستگاه های هم خانواده و سایر دستگاه ها با این هدف است 

که در یک رویداد ملی همکاری می کنیم.
وی ادامه داد: نمایشگاه بین المللی کتاب تهران همیشه از زوایای مختلف مهم بوده 
است، اما این رویداد در سال 98 خیلی اهمیت بیشتری دارد، این نمایشگاه در اقتصاد 
نشر تاثیر خواهد داشت، هر ساله بخشی از منابع ناشران در این نمایشگاه به عنوان یک 
فرصت اقتصادی محسوب می شود، امسال باتوجه به شرایط اقتصادی که کشور به خاطر 
بدعهدی    پاره ای از کشورها تحمل می کند تبعا ناشران امید بیشتری به نمایشگاه دارند 

پس نمایشگاه امسال باید بهتر از گذشته برگزار شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرد: جریان نشر به عنوان پشتوانه فرهنگ به نمایشگاه 
کتاب امید دارد، البته باید مخاطب را هم در این  میان در نظر گرفت تا تسهیل حضور مردم 
و فرصت سازی بیشتر برای عموم فراهم شود، رونق معطوف به کتاب با ایجاد شرایط 

مناسب برای مخاطب فراهم می شود.
صالحی یادآور شد: یکی دیگر از کارکردهای نمایشگاه کتاب این است که در کنار حوزه 
اقتصادی جریان فرهنگ هم می چرخد، تنها نگاه صرف اقتصادی مناسب نیست، در کنار 
این کار اقتصادی، تولید فکر و فرهنگ هم شکل می گیرد، پشت صحنه این تولید علم 
همان ناشران هستند که برای این تولید علم تالش کردند، وقتی اقتصاد نشر مطرح می 

شود در دل آن تولید فرهنگ و علم را هم به همراه دارد.
وی با اشاره به دیگر کارکردهای نمایشگاه کتاب گفت: جنبه نمایشگاهی این رویداد که 
در حاشیه آن پدید می آید به رشد و شکوفایی فرهنگ مردم کمک می کند، نمایشگاه 
کتاب باید بتواند آنچه در سال گذشته و سال آینده رخ خواهد داد را به عنوان یک نقطه 
ارتباط داشته باشد، در سال های پیش اتفاقات خوبی رخ داده و امسال هم امید است 

همین مسیر ادامه پیدا کند.

خبر

آیین هایی که در عید نوروز به آن توجه 
ویژه ای می شود چیدن سفره ی هفت 

سین است....
از آیین هایی که در عید نوروز به آن 
توجه ویژه ای می شود چیدن سفره 
هفت سین است. یک خانم ایرانی در 
اواخر  در  باشد  که  جهان  کجای  هر 
را  خود  سین  هفت  ی  سفره  اسفند 
می چیند تا لحظه ی تحویل سال با 
اعضای خانواده ی خود به دور سفره 
بشینند و آغاز سال نو و آمدن بهار را 
آیین های  و  ها  بگیرند. رسم  جشن 
هر ملت برخاسته از باورها، فرهنگ، 
شرایط  زندگی،  شیوه   مکتب،  تاریخ، 
ریشه  سایر  و  اسطوره ها  جغرافیایی، 
های آن سرزمین است. ایران هم مهد 
آیین کهن و اصیلی است که هرکدام 
مناسبتی  مشخص برای ایجاد داشته 
است. هفت سین نوروز یکی از سنت 
های دیرینه پارسی است. این سنت از 
زمان باستان تا امروز همچنان جایگاه 
ایرانیان حفظ کرده  ویژه خود را نزد 
است. این سنت دارای معانی ویژه و 
هوشمندانه  رازهای  و  رمز  از  نشانی 

زندگی بزرگان ما است.
به  باستانی  زبان  در  هفت  عدد 
معنای  امرداد  است.  نام”امرداد” 
جاودانگی می دهد و از آنجایی که این 
عدد معنای زیبای زندگی و جاودانگی 
را می دهد هفت واژه را به نشانه آن 
نوروزی  خوان  بر  و  کرده  انتخاب 
هفت  دیگر  روایِت  به  می چینند. 
“سین”، نشانه هفت دانه گیاهی است 
که می توان با آن سبزه نوروز را تهیه 
لوبیا،  ارزن،  عدس،  ماش،  جو،  کرد: 

نخود و گندم.

زمان پارسیاِن کهن، مردم از هر هفت 
دانه، سبزه می پروراندند )10 روز قبل 
از نوروز( و ظروِف آن را بر سر درِ 
خانه های خود می گذاشتند و هر کدام 
پر  نشانه  می شد،  سبز  بهتر  و  بیشتر 
ثمرِی آن محصول برای کاشت در آن 
سال بود و کشت سال خود را از روی 

آن انتخاب می کردند.
همچنین  ایرانیان باستان، اعتقاد داشتند 
 ” اهورامزدا   ” یعنی  مقدس  عقل  که 
که به او “سپند مینو” نیز می گفتند ، 
شش وزیر بزرگ به نام “امشاسپندان” 
دارد )مقدسان جاویدان (و این شش 
امشاسپند با “سپندمینو” تشکیل )هفت 
امشاسپندان  دهند.هفت  می  سپند( 

مقدس عبارت بودند از :
و   ، دانا(  سرور  معنی  اهورامزدا)به 
اردیبهشت   ،  ) نیک  )اندیشه  هومن 
)پاکی وراستی ( ، شهریور )شهریاری 

 ،  ) جاودانی  کشور  با  شده  آرزو 
سپندارمزد )عشق و پارسایی ( ، خرداد 
)نگهبان  امرداد  و   ) کمال  و  )رسایی 
فروزه  شش  .امشاسپندان  گیاهان( 
دارای  کدام  هر  که  هستند  اهورامزدا 
از عظمت  بخشی  که  است  مفهومی 
خداوند یکتا را به آدمی می شناسانند 
ایزدان  این  از  با شناخت و پیروی  و 
کرد.  درک  را  مزدا  اهورا  می توان 
همچنین گفته شده است به این شش 
مزداخداگفته  اهورا   + ایزد)فرشته( 
مذهبی  باورهای  مطابق  می شود. 
در  را  امشاسپندان، خداوند  زرتشتی، 
زمین برای گسترش صلح و عدالت 
توحید  مقابل  )نقطه  می کنند  یاری 
افعالی (و هرکدام مسئولیت محافظت 

از چیزی را بر عهده دارند .
امشاسپندان  دربرابر  زرتشتی  دین  در 
که  دارد  وجود  نیز  دیوان  از  ردیفی 

جنگ  به  و  بوده  مینو  انگره  صفات 
مخلوقات  کلیه  و  امشاسپندان  علیه 
آفرینش خدایی می پردازند. اهریمن که 
خالق شر است خلقت زیان بار دارد 
و گروهی از دیوها که صفات اهریمن 
هستند وظیفه  مقابله با تمامی آفرینش 
ازاین  پایین تر  دارند.  را  اهورایی 
دیوهاگروهی دیگر از دیوان نیز وجود 
دارند که برابر ایزدان دیگر می ایستند.
راستی  به  سین  هفت  که  این  علت 
هفت  به  اشاره   ، است  سین  هفت 
“امشاسپند” است و چون کلمه “سپند” 
با سین شروع می شده ، روی این اصل 
به عالمت آن هفت مقدس جاودانی ، 
چیزهائی در نظر گرفته شده که هم با 
حرف سین شروع شده باشند و هم 

مورد استفاده مثبت بشر واقع شوند.
از هفت محصول زمینی  هفت سین 
که  نعمتهای  از  تا  می شود  انتخاب 

است،  بخشیده  انسان  به  خداوند 
ها  نعمت  این  و  شود  سپاسگزاری 
در  ها  انسان  اگر  تا  شود  یادآوری 
روزمرگی زندگی از سپاسگزاری این 
نعمت ها غافل شده اند به خود بیایند و 
یکبار با نگاهی متفاوت به نعمت های 
بیکرانی که طبیعت در اختیارشان قرار 
نوشدن  نوروز،  عید  بنگرد.  دهد  می 
طبیعت است و شکرگزاری از نعمت 
های بیکران طبیعت به وبژه در بهار 
سین  هفت  شود.  گرفته  نادیده  نباید 
نوروزی آئینی کامال پارسی است )نه 

چینی، هندی، عربی و روسی (
گزینه های هفت سین باید با رعایت  
پنج ویژگی انتخاب شده اند:1-اسم آن 

ها فارسی باشد.
2-با حرف سین شروع شوند.

3-دارای ریشه ی گیاهی باشند.
4-خوراکی باشند.

5-نام آنها از واژه های ترکیبی )مانند 
سیرترشی( ساخته نشده باشند.

با  سین  هفت  خوان  ترتیب  این  به 
سیب، سیر،سماق، سرکه، سمنو، سبزی 
یا سبزه چیده می شود. گذاردن سنبل، 
سکه و سماور که نه خوراکی هستند 
و نه پارسی، هیچ حقیقت هفت سینی  
چون؛  گزینه هایی  و  ندارند  اصل  در 
سوزن، سنجاق، ساعت و مواردی از 
محلی  فرهنگ  اساس  بر  دست  این 
زمان  طول  در  ایران  مختلف  مناطق 
در  که  حالی  در  است.  شده  اضافه 
به  نبوده است.  این چنین  امر  ابتدای 
عبارت دیگر این ها مولفه هایی هستند 
از  که گذر زمان و عبور هفت سین 
میان فرهنگ های متفاوت به آن اضافه 

کرده است.

کاریکاتور

نمایش »وقتی خروس غلط می خواند« 
به کارگردانی علی شمس با 3 هزار 
 24 جمعه  شامگاه  مخاطب   933 و 
اسفندماه  به اجرای خود در تماشاخانه 
ایرانشهر  پایان داد.  به گزارش پیام 
زمان از روابط عمومی و امور بین الملل 
»وقتی  نمایش   ایرانشهر،  تماشاخانه 
خروس غلط می خواند«  که از روز دوشنبه 24 دی ماه  اجرای 
عمومی خود را در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر آغاز 
کرده بود شامگاه جمعه 24 اسفندماه  به کار خود در این مجموعه 
پایان داد. نمایش »وقتی خروس غلط می خواند« به کارگردانی علی 
شمس  در دو نوبت و 37 اجرا پذیرای 3 هزار و 933 مخاطب 
بود. از این تعداد مخاطب، 2692 مخاطب با بلیت های30، 40 و 
45 هزارتومانی و  431 مخاطب با بلیت های 20و 25 هزارتومانی، 
به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد 810 مخاطب شامل 

هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان این نمایش را دیدند.
طبق این آمار، فروش نمایش »وقتی خروس غلط می خواند« طی 

37 اجرا مبلغ 117 میلیون و 658 هزار تومان بوده است.

اب چهار هزار مخاطب » وقیت خروس 
غلط یم خواند « به کار خود اپیان داد

فروش قطعات اکرکرده خودرو به نام نو

سالمتی حاکم بر خوان نوروزیتان 

درگذشت  سالروز  ماه  اسفند   25
ترانه  یداللهی  افشین  یاد  زنده 
سرای فقید است. محمدرضا ورزی 
که  تلویزیون  و  سینما  کارگردان 
ترانه سرای فقید در چند پروژه با او 
همکاری داشت، به همین مناسبت 
بانی  اختیار  در  و  نوشته  یادداشتی 
فیلم قرار داده است که متن آن در ادامه می آید. یادبادآن 
روزگاران یادباد…هنوز پرواز افشین در باورها نمی گنجد. 
بود. یک  ترانه  ازشعر و  یداللهی پدیده ای جذاب  افشین 
هوای تازه و یک حضور موثر برای ترانه میان ترانه سرایان 
با  اوج،  در  است  پرواز  نیست.  مرگ  ازاو  احساسم  بود. 
خاطراتی ماندگار در اذهان دوستداران هنر شعر و شاعری 
و عاشقی. افشین کاربلد خلق ابیات جاودانه بود. او حتی 
برای کلمات هم روان درمانی میکرد. به عبارتی او طبیب 
کالم بود. و چه دردمندانه می سرود ترانه های درد را و چه 
عاشقانه می نوشت سروده های وطن را.  او باشور غزل 

هایش ماندگارشد. روانش شاد. 

 افشین یداللهی طبیب 
کالم بود

درباره  صبا  پویانمایی  مرکز  رییس 
انیمیشن  در  حسینی  شهاب  روایت 
»شکرستان« بیان کرد که بنابر این است 
که روایت وی به نوروز منحصر نشود 
ادامه داشته  و در فصل های بعد هم 

باشد.
مرکز  رییس  لیوانی  محمدرحیم 
پویانمایی صبا  درباره انیمیشن شکرستان که نوروز 98 روی آنتن 
شبکه نسیم می رود، بیان کرد: بعد از مجموعه های قبلی »شکرستان« 
که به تولید رسید ما تصمیم گرفتیم این برند را احیا کنیم و به 
مسعود صفوی تهیه کننده اصلی کار مراجعه کردیم و او هم تیم 
حرفه ای خود را جمع آوری کرد. وی ادامه داد: این مجموعه بیشتر 
روی سبک زندگی کار می کند و بنا بود آینه ای در مقابل جامعه 
قرار دهیم و نقدهایی به خودمان داشته باشیم. بنا بود این مجموعه 
هم ویژگی های مثبت و هم آسیب ها را ببیند و البته هم به لحاظ 
فرم و هم محتوا نوآوری هایی داشته باشد. رییس مرکز پویانمایی 
صبا توضیح داد: این مجموعه به مباحث نوروز و حتی شبکه های 

اجتماعی که مردم امروز با آن درگیر هستند، می پردازد.

همکاری هشاب حسیین اب 
»شکرستان« ادامه یم یابد

آگهی قانون تعیین تکلیف 
 وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 حوزه ثبتی بابل
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 20/9/1390 ،امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی بابل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر 

گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
امالک متقاضیان واقع در گرجی آباد پالک اصلی 2798 بخش 1

79 فرعی علی اکبر خداترس نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن که عرصه 
آن وقف میباشد به مساحت 318.48 متر مربع خریداری بدون واسطه از داوود خداترس مالک.

امالک متقاضیان واقع در کبودکال پالک اصلی 2805 بخش 1
35 فرعی محمد علی شیری اطهر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان که 88 سیر و 13 مثقال 
و 8 نخود و 2 گندم وقف است به مساحت 575.33 متر مربع خریداری بدون واسطه از هادی 

محسن پور مالک.
امالک متقاضیان واقع در علمدار و کتی پالک اصلی 2815 بخش 1

به مساحت  یکباب ساختمان  به ششدانگ  نسبت  ملکشاه  نتاج  قربانعلی  فرعی عیسی   9300
154.25 متر مربع خریداری بدون واسطه از غالم فخرایی مالک.

9301 فرعی هادی و گیتی نیکونژاد بالمناصفه نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 294.80 متر مربع خریداری بدون واسطه از محمد جعفر نیکونژاد مالک.

9302 فرعی سید حسین قدردان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
207.60 متر مربع خریداری بدون واسطه از سیده خدیجه بیگم میرزاده مالک.

9303 فرعی صادق محرابی نیا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 56.80 متر مربع 
خریداری بدون واسطه از ام البنین علی نسب مالک.

9304 فرعی مبین محمدجانی سرست نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 454.50 
متر مربع خریداری بدون واسطه از ابوالقاسم داداش قلیزاده مالک.

امالک متقاضیان واقع در حاجیکال نصیرا پالک اصلی 2817 بخش 1
454 فرعی یاسر نعمتی حاجی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

245.71 متر مربع خریداری بدون واسطه از اصغر نعمتی مالک.
امالک متقاضیان واقع در درزیکال آخوندی پالک اصلی 2818 بخش 1

1043 فرعی مفروز و مجزی شده از 403 فرعی شهربانو حسن پور نسبت به ششدانگ یک 
از حمزه  واسطه  بدون  مربع خریداری  متر  به مساحت 545.50  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه 

میانکاله مالک.

امالک متقاضیان واقع در حمزه کال پالک اصلی 2326 بخش 2
11178 فرعی مفروز و مجزی شده از 106 فرعی زبیده یحیی زاده جلودار نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن که عرصه آن وقف میباشد به مساحت 106.88 متر مربع 

خریداری بدون واسطه از مهدی گرجی زاده مالک.
11190 فرعی مفروز و مجزی شده از 308 فرعی قربانعلی محمودپور نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 1700 متر مربع خریداری بدون واسطه از هاشم نقی پور 

مالک.
11191 فرعی مفروز و مجزی شده از ب 491 فرعی میثم و محمود و حسین همگی کمالی 
هرکدام نسبت به 2 دانگ مشاع نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 45.52 متر 

مربع خریداری بدون واسطه از محمد کاظم کمالی مالک.
امالک متقاضیان واقع در اراضی بابل پالک اصلی 2460 بخش 2

316 فرعی مفروز و مجزی شده از 57 فرعی مهدی اسماعیل نیا نسبت به ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 83.27 متر مربع خریداری بدون واسطه از مهدی میرزاده مالک.

امالک متقاضیان واقع در بازگیرکال پالک اصلی 2508 بخش 2
به  نسبت  سرائی  مرعشی  مرضیه  سیده  فرعی   361/32 از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   511
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 113.45 متر مربع خریداری بدون واسطه از بنیاد مسکن 

و شهرسازی مالک.
امالک متقاضیان واقع در اراضی بابل پالک اصلی 3539 بخش 2

32 فرعی جواد درزی تبار شفیعی نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان که عرصه آن وقف 
میباشد به مساحت 133.09 متر مربع خریداری بدون واسطه از بهمن عباس تبار و غیره مالک.

امالک متقاضیان واقع در اوشیب پالک اصلی 3624 بخش 2
2832 فرعی مفروز و مجزی شده از 134 فرعی سیده فاطمه ثاقبی نسبت به ششدانگ یکباب 

ساختمان به مساحت 284.25 متر مربع خریداری بدون واسطه از حامد میرزاجان زاده مالک.
2834 فرعی مفروز و مجزی شده از 134 فرعی سیده فاطمه ثاقبی نسبت به ششدانگ یکباب 

ساختمان به مساحت 299.10 متر مربع خریداری بدون واسطه از حامد میرزاجان زاده مالک.
2835 فرعی مفروز و مجزی شده از 134 فرعی حامد میرزاجان زاده مقری نسبت به ششدانگ 

یکباب ساختمان به مساحت 268.95 متر مربع خریداری بدون واسطه از فاطمه ریحانی مالک.
امالک متقاضیان واقع در امیرکال پالک اصلی 4370 بخش 2

16 فرعی غالمرضا بابانیا نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 230.30 متر مربع 
خریداری بدون واسطه از قربانعلی بابانیا مالک.

امالک متقاضیان واقع در دیوکال پالک اصلی 4862 بخش 2
1410 فرعی مفروز و مجزی شده از 88 فرعی کاظم جعفریان نسبت به ششدانگ یک باب 

ساختمان به مساحت 91.20 متر مربع خریداری بدون واسطه از احمد جعفریان مالک.
1411 فرعی مفروز و مجزی شده از 170 فرعی علی رضا گنجعلی نسبت به ششدانگ یک باب 

ساختمان به مساحت 151.30 متر مربع خریداری بدون واسطه از هادی رضانژاد مالک.
امالک متقاضیان واقع در صادق کال پالک اصلی 4868 بخش 2

136 فرعی مفروز و مجزی شده از 17 فرعی شعبانعلی سعادت پور کاری نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی در آن که عرصه آن وقف میباشد به مساحت 281 متر مربع خریداری 

بدون واسطه از علی شیردل مالک.
137 فرعی مفروز و مجزی شده از 26 فرعی سید مرتضی میرمحمدنژاد نسبت به ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 320.83 متر مربع خریداری بدون واسطه از سید مهدی میرمحمدنژاد 

مالک.
امالک متقاضیان واقع در حیدرکال پالک اصلی 4869 بخش 2

2903 فرعی محمد بزرگمهر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
124.56 متر مربع خریداری بدون واسطه از مریم عابدین زاده مالک.

به  یکباب ساختمان  به ششدانگ  پور عزیزی نسبت  2905 فرعی سیده خدیجه سید حسین 
مساحت 126.75 متر مربع خریداری بدون واسطه از زینب نژاد اکبر مالک.

2906 فرعی رمضانعلی باباپور روشن نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 243.91 
متر مربع خریداری بدون واسطه از علی علی نتاج و غیره مالک.

2907 فرعی ابراهیم سیفی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 68.48 متر مربع 
خریداری بدون واسطه از مرتضی خدادادی مالک.

امالک متقاضیان واقع در باال سرست پالک اصلی 6 بخش 6
422 فرعی عسگر علیجان زاده نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث ساختمان 
شده است به مساحت 1222.84 متر مربع خریداری بدون واسطه از کربالئی آقا علیجان زاده 

مالک.
امالک متقاضیان واقع در اطاقسرا و خراط کال و زعفرانکال و کاسمان کال پالک اصلی 10 بخش 6
1055 فرعی حوری ذوالفقاری خراط نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 193.10 متر 

مربع خریداری بدون واسطه از فرهاد علی گل زاده مالک.
امالک متقاضیان واقع در مرزبال پالک اصلی 20 بخش 6

501 فرعی سید علی سجادیان مرزبالی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 3130.82 متر مربع خریداری بدون واسطه از سید صفدر سجادیان مالک.

امالک متقاضیان واقع در باال مرزناک پالک اصلی 26 بخش 6
24 فرعی رحیم حاجی زاده مرزناکی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن 
که سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه آن وقف میباشد به مساحت 3555.50 متر مربع 

خریداری بدون واسطه از یارعلی حاجی زاده مالک.
امالک متقاضیان واقع در کبریاکال پالک اصلی 102 بخش 8

1402 فرعی بابا علیپور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 141.21 
متر مربع خریداری بدون واسطه از علی علیپور مالک.

امالک متقاضیان واقع در احمد چاله پی پالک اصلی 13 بخش 10
53 فرعی ابوالفضل شعبانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن که سه دانگ 
مشاع از ششدانگ عرصه آن وقف میباشد به مساحت 227.80 متر مربع خریداری بدون واسطه 

از غالمحسین حسن پور مالک.
امالک متقاضیان واقع در بصرا پالک اصلی 48 بخش 11

439 فرعی ماشااله طحان مرقی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن که 1 
سهم از 14 سهم ششدانگ عرصه آن وقف میباشد به مساحت 324.50 متر مربع خریداری بدون 

واسطه از سید علی هاشمی مالک.
امالک متقاضیان واقع در بیشه سر پالک اصلی 6 بخش 13

164 فرعی حسین حیدرتبار بیشه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان که یکدانگ مشاع از 
ششدانگ عرصه آن وقف میباشد به مساحت 338.40 متر مربع خریداری بدون واسطه از محسن 
حیدرتبار مالک. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات 
الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی 
از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع 
عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی 

تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. م.الف6359/100/97
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/12/13  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/27

شهرام خسروی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بابل

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودسر
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی فاقد سند رسمی

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد 

سند رسمی
 برابر رای  شماره 139760318008004583 –  1397/11/25 هیات  اول/ دوم موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  
در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی محمد 
حسنی  عروس  محله  فرزند  مصطفی  بشماره  شناسنامه  341  صادره  از رودسر  در 
ششدانگ  عرصه  یک قطعه  زمین  مشتمل  بر بنای  احداثی  به مساحت  209/44  متر 
مربع  به شماره  پالک  546  فرعی  قسمتی  از قطعه  30  تفکیکی  از 70  اصلی  واقع  
در دریاوارسر بخش 29  گیالن  خریداری  از مالک رسمی  ) اداره  اموال  وامالک ( محرز 
گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  
می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  
داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه 
این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض 
دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  
مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر خواهد شد.

1167- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 
تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/27

آگهی ماده3قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ثبت اسنادو 

امالک شهرستان دزفول
براساس ماده3قانون مرقوم هیئت رسیدگی به تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر درثبت شهرستان دزفول تقاضای افراد مشروحه ذیل مربوط به بخش 
سه دزفول را رسیدگی نموده ومالکیت مفروزه متقاضیان راکه منجر به صدور رای گردیده 

است رابه شرح ذیل آگهی می نماید.امالک واقع دربخش سه دزفول:
پالک1042-سعید ژوالئی فرزند ملک ششدانگ یکباب ساختمان درحال ساخت به 
مساحت176/25مترمربع واقع در دزفول بلوار پیام آوران خیابان ارغوان-مع الواسطه از 
موسی آگشته مالک رسمی. پالک1562تا1566و1570تا1573و1575-محمدرضا کوپائی 
دار فرزند مرتضی یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه به مساحت121/5متر 
مربع واقع در دزفول بلواریازهرا بین خیابان های امامت و میثم تمار-مع الواسطه از حمیده 
معتمد دزفولی مالک رسمی. لذا به موجب ماده13-آیین نامه اجرایی قانون مزبور مراتب 
جهت اطالع عموم در دونوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت 
به آرای صادره مفروزه متقاضیان فوق اعتراضی داشته باشند ظرف مدت)60(روز از 
تاریخ اولین انتشار آگهی اعتراض خودرا به این اداره تسلیم داشته و رسید دریافت دارند 
وظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تنظیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع 
صالحه قضایی محل نمایند ودرغیراین صورت اقدامات بعدی جهت صدور سند مالکیت 
متقاضیان فوق انجام خواهدشد. تاریخ انتشار نوبت اول:1397/12/27-تاریخ انتشار نوبت 

دوم:1398/1/17            شماره م الف:187
عبداله قربانی فر-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دزفول

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760331011002810مورخه 1397/11/27 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
آقای شاپور  مالکانه بالمعارض متقاضی  ناحیه سه کرج تصرفات  ثبتی  ثبتی حوزه 
بهاری بشناسنامه شماره 5421 صادره از تهران فرزند حسین در ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 179/08 مترمربع مفروز از قطعه اول از پالک 
شماره 101 فرعی از 142 اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای حسین بهاری و 
با مالکیت مالک اولیه آقای جعفر قلی امیر مختاری تایید می نماید. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 97/11952/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/12/11 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/27

سیروس قنبرپور – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
سید کبری سادات حسینی دارای ش ش 7863       بشرح درخواستی که به شماره 
وراثت  انحصار  گواهی  صدور  درخواست  گردیده  ثبت  شورا  10/1364/97این 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان  صغری محمد نیا    به شماره شناسنامه  
268  در  تاریخ دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت 

آن  مرحوم  منحصر است به: 
1-مصطفی حسینی ایمنی فرزند سید ذبیح اله و صغری به ش ش 2050642431محل 

تولد بابل فرزند متوفی 
2-کبری السادات حسینی ایمنی فرزند سید ذبیح اله و صغری به ش ش 7863محل 

تولد تهران    فرزند متوفی
3-سیده زهرا حسینی ایمنی فرزند سید ذبیح اله و صغری به ش ش 434محل تولد 

آمل  فرزند متوفی
ش  ش  به  صغری  و  اله  ذبیح  سید  فرزند  ایمنی  حسینی  ماریا  4-سیده 

2050642421محل تولد بابل فرزند متوفی
5-سیده ذبیح اله حسینی ایمنی فرزند سید سید رسول و بی بی  به ش ش 377محل 

تولد بابل همسر  متوفی
و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضی شعبه دهم  شورای حل اختالف بابل 


