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صفحه ۶
یک شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 

۱۴ جمادی االول ۱۴۳۸ - شماره ۲۱۵۶۰

برنامه »به تماشای سرو« فرهنگسرای رضوان، هفته گذشته 
به مناسبت سالروز والدت »ســید جاوید موسوی« میهمان 

خانواده معظم این شهید مدافع حرم از لشکر فاطمیون بود. 
شهید »سید جاوید موسوی«، متولد دهم بهمن 1365 در 
نبرد با تکفیری های تروریست داعش؛ شهریور 1393 در سوریه 

به درجه رفیع شهادت نایل شد.

یک شهید، یک خاطره

 مریم عرفانیان

میهمانی ام شور شده بود خیلي خجالت می کشیدم.
***

سفره را که پهن کردیم؛ در همین حین محمد رو به میهمانان گفت:
- »قبل از این که غذا بخورید باید بگویم این غذا دســت پخت داماد 

است؛ البته باید ببخشید که کمی شور شده.«
آن وقت مقداري نان پنیر سر سفره آورد و با خنده گفت:

- »البته اگه دســت پختم را نمی توانیــد بخورید نون و پنیر هم پیدا 
می شه.« 

خاطره ای از شهید سید محمد علی عقیلی
راوی: همسر شهید

ببخشید شور شد!

ماه رمضان 93 جدی و عازم شد. من را با اعتقاداتم راضی کرد. می گفت 
ما چطور برای امام حسین)ع( و حضرت زینب)س( عزاداری می کنیم 
ولی پای عمل هیچ کاری نمی کنیم. همان بار اول داوطلبانه خط شکن 
شده بود و 20 شهریور 93 به شهادت رسید. ما 10 روز خبر نداشتیم. 
او به همراه شــوهر خواهرش رفته بود. چند روز قبل از شهادتش با او 
صحبت کرده بودم. شوهر خواهرش به ما نگفته بود. چون پیکرش هنوز 

دست نیروهای ما نرسیده بود به ما خبرش را نداده بودند.«
همسر شهید از حال و هوایش بعد از شنیدن خبر شهادت همسرش 
می گوید: »هم خوشحال بودم و هم برایم خیلی سخت بود. جاوید در 
راه خدا شهید شد و این برای  ما باعث افتخار بود. اما جای خالی او در 
زندگیمان خیلی دیده می شود و برای من و دخترمان سخت است. مدتی 
که نمی دانستم شهید شده است. خیلی نگران بودم. استرس داشتم. با 
اینکه شوهر خواهرش می گفت حالش خوب است. خواب دیدم خیلی 
خوشــحال بود چیزی نگفت اما موج خوشــحالی در چشمانش دیده 
می شــد. یک بار هم در خواب به من گفت افتخار کن به شهادت. من 
خوشحالم و می خواهم تو هم خوشحال باشی. فاطمه کوثر هم خواب 
پــدرش را زیاد می بیند. از او می خواهم که کمک کند که در این دنیا 
طوری زندگی کنم که ادامه دهنده راهش باشــم و دخترمان را خوب 

تربیت کنم و در آن دنیا شفیع ما باشد.«
همســر شهید همیشــه در دلش احســاس می کرده که او روزی 
شــهید می شود: » ســید جاوید در افغانستان هم اســیر طالبان بود. 
وقتی به ایران آمدیم، فکر نمی کردم که جاوید شــهید شود. اما وقتی 
حرف سوریه پیش آمد خودم فهمیدم که سید جاوید حتما می رود و 
شهید می شود. دوستانش می گفتند سید جاوید در عملیات ها همیشه 
داوطلبانه خط شکن شده است. او ارتباط خوبی با ائمه)ع( به خصوص 
حضرت علی)ع( داشت و همیشه می گفت من از حضرت علی)ع( خیلی 
چیزها یادگرفته ام. ماه های محرم هر پس اندازی که داشــت برای نذر 
امام حسین)ع( کنار می گذاشت. من و همسرم هرچند وقت یک بار به 
زیارت مرقد مطهر امام خمینی)ره( می رفتیم. سید جاوید عالقه خاصی 

هم به مقام معظم رهبری داشت.«
گفت وگو با دختر شهید:

نقاشی جشن تولد پدر 
فاطمه کوثر نقاشــی زیبایی در دســت دارد که جشن تولد پدر را 
کشیده است.  او در مورد نقاشی اش می گوید: »امروز تولد پدرم است 
و من برای او نقاشــی کشیدم. یک بار خواب دیدم که من و مادرم در 
خانه تنها هستیم. بابا آمد دو بسته شیرینی هم در دست دارد و به ما 
می خندد. ما خیلی با او حرف زدیم ولی او صحبت نمی کرد. من به او 
می گویم که بابا خیلی دوســت دارم و خیلی دلم برایت تنگ می شود. 

کاش می توانستی با من حرف بزنی.«
فاطمه کوثر با گفتن این حرف ها اشــک هایش جاری می شود. اما 
وقتی به یاد می آورد که تولد پدر اســت غــم از چهره اش می رود. او 
می گوید: »ما ســال گذشته تولد پدر را در بهشت زهرا )س( گرفتیم. 
اما خوشحالم که امسال دوستانش به خانه ما آمدند و جشن گرفتند.«

گفت وگو با عموی شهید:
جاوید همیشه مبارزه طلب بود

عموی شــهید که پدر همسر او هم هست درباره جاوید می گوید: 
»جاوید از 13 سالگی در افغانستان یک مبارز بود. در مبارزه با نیروهای 
طالبان چند ماه از او خبر نمی شد و فکر می کردیم که شهید شده است. 
همیشه شور مبارزه علیه ظلم را داشت. برادرم که پدر جاوید بود هم 
شــهید شده است. دایی های جاوید نیز در شهر مزار شریف افغانستان 
شهید شدند. آن زمان در مزار شریف تمام شیعیان را قتل عام کردند. 
وقتی آمدیم ایران و صحبت سوریه شد، اطمینان داشتم که او خواهد 

رفت و تصمیم رفتن او خیلی سریع انجام شد.«

بــه دنبال عــدم موفقیت در 
عملیات بــدر، فرماندهان نظامی 
ایران، برای انجام عملیات مهم و 
سرنوشت ساز و همچنین گرفتن 
فرصت تجدید قوا از دشــمن به 
انجــام عملیات هــای کوچک و 
متوسط اقدام نمودند؛ مانند سلسله 
عملیات قدس، عاشورا، ظفر و فتح 
در جبهه هــای مختلف. و باالخره 
منطقه عملیاتی فــاو برای انجام 
یک عملیات در نظر گرفته شــد. 
یکی از علل انتخاب این عملیات، 
وجود رودخانه خروشان و عریض 
اروند بود که در برخی نقاط عرض 
آن به بیش از هزار و 700 متر نیز 
می رسد. به همین علت فرماندهان 
بعثی حتــی تصور اینکه ایرانی ها 
بتوانند روزی از این منطقه عملیات 
گسترده ای مانند والفجر 8 را اجرا 

کنند، در سر نداشتند. 
باالخره روز موعود فرا رسید. 
20 بهمن 1364، ساعت 22:10 
و رمز عملیات؛ »یا زهرا )س(«. این 
عملیات با شرکت نیروهای کاروان 
راهیان کربال انجام شــد. کاروان 
راهیان کربــال به نیروهایی گفته 
می شد که به استعداد 100هزار نفر 
نیرو و با سازماندهی سپاه پاسداران 
بــه جبهه ها اعزام می شــدند که 
بخشی از آنها در عملیات والفجر 
8 شــرکت داشــتند. اعزام این 
کاروان ابتــدا از نیروهای مردمی 
شهرســتان قم و با دیــدار آنها با 
حضرت امام)ره( و ســپس اعزام 
به مناطق عملیاتی آغاز شــد و با 
اعزام نیروهــای داوطلب مردمی 

دیگر استان ها ادامه یافت. 
ید  قطع  عملیــات:  اهــداف 

دشــمن از دریــا و تامین امنیت 
راه های دریایی خلیج فارس و دور 
نمودن آتش دشــمن از شهرهای 
مرزی ایران، تســخیر پایگاه های 
مخابراتی  تاسیســات  و  موشکی 
رژیــم بعث، قطع شــریان صدور 
نفت از طریق اسکله های االمیه و 
الوکر، وارد کردن ضربه اقتصادی 
و نظامی بر دشــمن و در نهایت 
شکست رویای پوچ ضربه ناپذیری 
او در این منطقه همراه با نمایش 
قدرت و تــوان رزمی ظفرمندان 

لشکر اسالم.
جزئیات عملیات

استعداد نیروهای ایرانی: 140 
گردان پیاده، 16 گردان توپخانه 
شامل 27 محمد رسول اهلل)ص(، 
25 کربال، 31عاشورا، 7ولیعصر)ع(، 
5 نصــر، 14 امام حســین )ع(، 

8 نجــف، 41 ثــارا...، 17 علــی 
بن ابیطالــب، 19 فجر تیپ های 
32 انصار الحســین)ع(، 15، 33 
المهدی، 44 قمر بنی هاشــم)ع( 
از ســپاه بعالوه چندین یگان از 
نیروی زمینی ارتش با حمایت و 
پشتیبانی آتش توپخانه، هوانیروز 
و نیروی هوایی ارتش. برای مثال 
نیروی هوایی قرارگاه رعد را تحت 
فرماندهی امیر سرلشــکر شهید 
عباس بابایی تاسیس نمود. وظیفه 
این قرارگاه پشــتیبانی و بمباران 
مواضع نظامی دشمن در عملیات 
والفجر 8 بود بطوری که شــهید 
خطیر  مسئولیت  علی رغم  بابایی 
این قرارگاه، خود 60 سورتی پرواز 
جنگی علیه مواضع دشــمن در 
این عملیات انجام داد که نشان از 
اخالص و تعهد فرزندان این ملت 
در ارتــش و به خصــوص نیروی 

هوایی را به همراه دارد.
استعداد نیروهای دشمن: 126 
گردان پیــاده، 33 گردان زرهی، 
23 گردان مکانیــزه، 29 گردان 
کماندو،20 گردان گارد جمهوری.
تلفات دشمن در این عملیات: 
90هزار کشته یا زخمی و دوهزار 

و 365 اسیر. 
وسعت مناطق آزاد شده: بیش 
از 800 کیلومتــر مربع از منطقه 
جنوب شرق عراق و منطقه عمومی 

فاو آزاد شد.
خســارات وارده به دشمن در 
طول 75 روز عملیات: 540 تانک 
و نفربر، 75 قبضه توپ، 5 دستگاه 

ماشــین آالت مهندســی و 250 
خــودرو. بیــش از 80 فرونــد از 
هواپیماهای جنگی دشمن توسط 
نیروهای اسالم ســرنگون شد و 
تعداد هلی کوپترهای ســرنگون 
شده دشمن 5 فروند بوده. ضمناً 
برای اولین بار در تاریخ نبردهای 
هوایی، یک فروند جنگنده دشمن 
توســط یک فرونــد  هلی کوپتر 
هوانیروز با پرتاب موشــک از این 
هلی کوپتر هدف قــرار گرفته و 
سرنگون شد که این از پدیده های 
نادر جنگ های هوایی دنیا و دفاع 

مقدس محسوب می شود.
غنایــم: 50  تانــک و نفربر، 
140 قبضــه توپ، 30 دســتگاه 
ماشــین آالت مهندســی و 180 
بــه غنیمت  دســتگاه خــودرو 

رزمندگان اسالم در آمد.

آثار سیاسی ناشی از پیروزی 
در عملیات والفجر 8  

رسیدن نیروهای ایران اسالمی 
به مرزهــای کویت و قطع ارتباط 
لجستیکی بین عراق و کویت، قطع 
ارتباط با جزیــره بوبیان، افزایش 
کمک های شیخ نشین های خلیج 
فارس به عراق با تشویق استکبار 
جهانــی به ویژه آمریــکا، نزدیک 
شدن مواضع دولت های غربی مبنی 
بر پایان جنگ ایران و عراق، تالش 
آمریکا برای تصویب قطع نامه علیه 
ایــران و پایین آوردن قیمت نفت 
از حــدود 28 دالر در هر بشــکه 
به ســطح 5 دالر در هر بشکه به 
منظور در تنگنا قرار دادن جمهوری 
اســالمی ایــران در آن مقطع، از 
جمله برخی آثار سیاسی ناشی از 
پیروزی در عملیات والفجر 8 بود.

 امــا ملت ایران بــا تبعیت از 
رهبری امام راحــل و رزمندگان 
اسالم با نثار جان خود، پیروزی در 
این عملیات و به تبع آن پیروزی 

در جنگ را بدست آوردند.
عباداهلل حنیفه زاده

زندگــی  از شــروع  پــس 
مشــترکمان یــک میهمانــي 
گرفتیم و عــده ای از اقوام را به 
خانه مان دعوت کردیم. این اولین 
میهماني بود که بعد از ازدواجمان 
می گرفتیم و به قولی هنر آشپزی 

عروس خانم مشخص می شد.
***

اولیــن قاشــق غــذا را که 
چشــیدم شــوری آن حلقم را 
اولین غذای  اینکــه  از  ســوزاند! 

مروری بر عملیات غرورآفرین والفجر 8

غافلگیری فاو از آن سوی اروند
گزارش دیدار با خانواده شهید مدافع 

حرم »سید جاوید موسوی«

همسر شهید عنوان کرد
جای او در زندگیمان خالی است

زهرا ســادات موسوی همسر شهید این روزها با یادگار همسرش 
فاطمه کوثــر به تنهایی بار زندگی را به دوش می کشــد. دلتنگی و 
تنهایی مهمان خانه این مادر و دختر اســت. او درباره آشــنایی اش با 
ســید جاوید می گوید: »ما دخترعمو و پسر عمو بودیم و از کودکی با 
هم بزرگ شده بودیم. ما خانواده مذهبی بودیم. دین و ایمان و اخالق 
برای خانواده من از هر چیزی مهم تر بود. جاوید خیلی خوش اخالق 
و شــوخ طبع بود و در عین حال خیلــی آدم معتقدی بود. نماز اول 
وقتش ترک نمی شد. کارش جوشکاری اسکلت ساختمان بود. همیشه 
از سرکار می آمد اول نمازش را می خواند. شب تا هر ساعتی بیدار بود، 
نماز صبحش قضا نمی شد. جاوید هر دو کلیه اش مشکل داشت و دکتر 
روزه را برای او منع کرده بود. اما ماه رمضان ها را سرکار نمی رفت که 

بتواند روزه هایش را بگیرد.«
او درباره تصمیم به رفتن سوریه همسرش می گوید: »سید جاوید 
رمضان 93 حرف رفتن به سوریه را زد. من خیلی جدی نگرفتم. بعد از 

سید جاوید
 شهید خط شکن 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان
برابــر رأی شــماره 139560317007005079 هیئت موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی 
شهرســتان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی: آقای یداله فرد فرزند رجب 
بشناسنامه شماره 167 صادره از آبادان بشماره ملی 1817536737 در ششدانگ یک 
باب ســاختمان به مســاحت 263/47 مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک 5745 
اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رســمی آقای اردشــیر و داریوش 
زارعی قنواتی محرز گردیده است. لذا مراتب به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض 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 مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/11/9   تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/11/24

افشین- رئیس ثبت بهبهان 8/333 م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان
برابر رای شماره 139560317007005076 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی: آقای موسی مرتضی زاده فرزند ابوالقاسم بشناسنامه 
شماره 807 صادره از آبادان بشماره ملی 1816620653 در ششدانگ یک باب ساختمان 
بمســاحت 162/90 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 2049/12 اصلی واقع در بخش 
یک بهبهان خریداری از مالک رســمی آقای محمدهاشم سعادتی محرز گردیده است. لذا 
مراتب به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض 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 تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/11/9 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/11/24

افشین- رئیس ثبت بهبهان 8/343م الف

»آگهی مزایده«- مرحله اول نوبت دوم
شهرداری پلدختر برحسب مجوز شماره 530 مورخ 95/10/28 
شــورای اســالمی شــهر پلدختر قصد فروش تعداد دو دســتگاه 
ماشــین آالت کامیون فوتون- وانت نیسان و یک دستگاه چمن زن 
موتوری کارکرده- مقداری آهن آالت اسقاطی- داغی ماشین آالت- 
کارگاه های تولیدی- بشــکه های جای روغــن- ضایعات و مقداری 
لوازم سالم بالاستفاده انبار را به فروش رساند ضمنا کلیه هزینه های 
برگزاری مزایده و نقل و انتقاالت بعهده برندگان مزایده می باشــد و 
شــهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات مختار می باشد 
لذا متقاضیــان می توانند جهت اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن 
06632222510 داخلــی 103- همــراه 09183420089 تماس 
حاصل نمایند. ضمنا مهلت قانونی ده روز کاری بعد از چاپ می باشد 

و نوبت دوم بعد از اتمام ده روز در همین روزنامه چاپ شود.
              روابط عمومی شهرداری پلدختر

آگهی تحدید حدود اختصاصی

حسن غالمحسینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک قزوین

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان پالک 6 فرعی از 49-اصلی واقع در بخش 13 
قزویــن به علت عدم حضور مالک به عمــل نیامده و عمل تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت نیز 
میسور نیســت لذا بنا به تقاضای آقای عین اله الوندی تحدید حدود پالک فوق در روز دوشنبه 
مورخ 95/12/16 ساعت 9 صبح به وسیله نماینده و نقشه بردار این اداره در محل وقوع ملک به 
عمل خواهد آمد. بدینوسیله به مالکین مجاور اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در آگهی 
در محل حضور به هم رســانند مجاورین معترض که در محل حضور نداشــته باشند می توانند 
طبــق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلســه تحدیدی لغایت ســی روز اعتراض 
کتبی خود را به این اداره تســلیم و ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را بــه مرجع ذیصالح قضائی تنظیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی 
می توانــد به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به این اداره 
تســلیم نماید. با ارائه گواهی مزبور این اداره بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه خواهد داد.
تاریخ انتشار: 95/11/24

آگهی تحدید حدود اختصاصی

حسن غالمحسینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک قزوین

چون تحدید حدود ششــدانگ یک باب ســاختمان پالک 8 فرعی از 49-اصلی واقع در بخش 
13 قزویــن به علت عدم حضــور مالک به عمل نیامده و عمل تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت 
نیز میســور نیست لذا بنا به تقاضای آقای علی الوندی تحدید حدود پالک فوق در روز دوشنبه 
مورخ 95/12/16 ساعت 9 صبح به وسیله نماینده و نقشه بردار این اداره در محل وقوع ملک به 
عمل خواهد آمد. بدینوسیله به مالکین مجاور اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در آگهی 
در محل حضور به هم رســانند مجاورین معترض که در محل حضور نداشــته باشند می توانند 
طبــق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلســه تحدیدی لغایت ســی روز اعتراض 
کتبی خود را به این اداره تســلیم و ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را بــه مرجع ذیصالح قضائی تنظیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی 
می توانــد به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به این اداره 
تســلیم نماید. با ارائه گواهی مزبور این اداره بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه خواهد داد.
تاریخ انتشار: 95/11/24

آگهی تحدید حدود اختصاصی

حسن غالمحسینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک قزوین

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان به پالک 7 فرعی از 49-اصلی واقع در بخش 
13 قزوین به علت عدم حضور مالک به عمل نیامده و عمل تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت نیز 
میسور نیســت لذا بنا به تقاضای حمداله الوندی تحدید حدود پالک فوق در روز دوشنبه مورخ 
95/12/16 ساعت 9 صبح به وسیله نماینده و نقشه بردار این اداره در محل وقوع ملک به عمل 
خواهد آمد. بدینوســیله به مالکین مجاور اخطار می شــود که در روز و ساعت مقرر در آگهی در 
محل حضور به هم رســانند مجاورین معترض که در محل حضور نداشته باشند می توانند طبق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلســه تحدیدی لغایت سی روز اعتراض کتبی خود 
را به این اداره تســلیم و ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
ذیصــالح قضائی تنظیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به این اداره تسلیم نماید. 
بــا ارائه گواهی مزبور این اداره بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه 

خواهد داد.
تاریخ انتشار: 95/11/24

سند مالکیت دو دانگ مشــاع از ششدانگ یک حجر طاحونه پالک 3 فرعی 
از 34- اصلــی واقع در اراضــی باقرآباد بخش 5 قزویــن ذیل ثبت 24116 
صفحه 161 دفتر 91 به شــماره چاپی 554174 بنــام موقوفه میرزا احمد 
طبیب به تولیت آقای رحیم حمیدخانی فرزند حســین به شماره شناسنامه 
213 صادر کــه اداره اوقاف و امور خیریه به شهرســتان قزوین طی نامه به 
شــماره 1001932 مورخ 95/10/28 موافقت خود را با صدور سند مالکیت 
المثنی اعالم نموده. ســپس مالک با ارائه دو برگ فرم شهادت شهود مدعی 
فقدان سند مالکیت گردیده اند و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی خود را 
نموده اند که مراتب به اســتناد ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت اعالم 
می گردد تا هرکس بنحوی از انحاء نســبت به ملک مذکور حقی داشــت  یا 
معامالتی به نفع او شــده و یا مدعی وجود ســند در نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا مدت ده روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با 
ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید و چنانچه در ظرف مدت 
مقرر اعتراض به این اداره نرســد و یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت 
ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد کرد این آگهی در یک نوبت بشرح ذیل منتشر خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 95/11/24

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه ۲ قزوین- علی شهسواری

آگهی فقدان سند مالکیت

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139560326006001658-1395/10/25 هیئــت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ خانم 
سیدحسین حسینی فرزند سیدعباس بشماره شناسنامه 9 صادره از مالیر در ششدانگ 
یکباب مغازه به مســاحت 30 مترمربع قســمتی از پالک یک اصلی اراضی دولت آباد 
واقع در بخش چهار مالیر خریداری از مالک رســمی آقــای محمد فرهادزاده محرز 
گردیده اســت. 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 اعتراض داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم 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.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/11/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/9 

محمدرضا امینی
م الف786 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

کارت دانشــجوئی اینجانــب علیرضا آقانژاد به شــماره 
دانشجوئی 89123263 نام پدر روح اهلل متولد بابل به شماره 
ملی 2050272138 مربوط به دانشگاه علم و صنعت ایران 
واحد بهشهر در رشته مهندســی برق گرایش الکترونیک 

)نوبت دوم( مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

رونوشت آگهی حصر وراثت
ربابه رفیعی دارای شــماره ملی 5098755115 به شرح دادخواست به کالسه 9509982890100487 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدحســین عسکری به شماره ملی 
5098753252 در تاریــخ 1395/10/28 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- زهرا عســکری دارای ش.ملی 5090194319 دختر متوفی 2- فاطمه عسکری دارای ش.ملی 5090249652 
دختر متوفی 3- زینب عســکری دارای ش.ملی 5090274576 دختر متوفی 4- ربابه رفیعی دارای ش.ش 1622 

همسر متوفی 5- آسیه افشار دارای ش.ش 11 مادر متوفی 6- محمدعلی عسگری دارای ش.ش 7 پدر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد. از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهر بوئین زهرا

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 
عمران دشت نو )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۶۲7۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۸۸۳۲۲

هیئت مدیره

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت عمران دشت نو )سهامی 
خاص( دعوت می گــردد در مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده 
شــرکت که راس ساعت 10 صبح روز شــنبه 1395/12/7 در محل 
میدان هفت  تیر - خیابــان مفتح جنوبی - خیابان اردالن - پالک 3 

برگزار می گردد، حضور به هم رسانید.
دستور جلسه:

1- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی 
به 1395/12/30

2- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
3- سایر مواردی که در صالحیت مجمع فوق باشد.

به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج 
در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرکرد مورد رسیدگی و رأی 

آن صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک واقع در ابنیه شهرکرد به شماره پالک 1- اصلی

780 فرعی آقای ســیدرحمان آل علی دهکردی نســبت به یک دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 121/37 مترمربع خریداری شده مع الواسطه 

از مهدی شوشتری
امالک واقع در قریه شهرکرد به شماره پالک 2- اصلی

خانم صدیقه قاسمی نافچی ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 234/60  
مترمربع خریدای شده مع الواسطه از سیدهادی رضوی و شرکاء

9479 فرعی آقای محمدعلی کیانی ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 
136/62 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از سیدجالل الدین حسینی

9404 فرعی آقای ســیدعلی اصغرزاده مرغملکی ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 149/46 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از محمود مختاریان

11061 فرعی آقای سیدمحمد عسکری ارجنکی نسبت به اعیانی ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 149/71 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از موقوفه 

حاج محمدرضا به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه
12905 فرعی آقای جهانگیر کامیار نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ســاختمان به مســاحت 134/70 مترمربع خریداری شده مع الوسطه از میرزا 

رحیم عصب الظهور و شرکاء
امالک واقع در مزرعه حاجی آباد شــهرکرد به شماره پالک 12- 

اصلی
331 فرعی آقای حکمت صالحی وانانی ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 

115/65 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از حاجی علیمیرزا عبداللهی
امالک واقع در ابنیه فرخ شهر به شماره پالک 21- اصلی

2816 فرعی آقای مجید راه نما قهفرخی ششــدانگ یک باب انبار به مســاحت 
268/68 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از ناصرقلی خان اسفندیاری

3006 فرعی آقای هوشــنگ قربی قهفرخی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
245/69 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از حبیب اله اسفندیاری

امالک واقع در قریه فرخ شهر به شماره پالک 22- اصلی
721 فرعی آقای احســان احمدی ششدانگ یک باب خانه به  مساحت 171/68 

مترمربع خریداری شده مع الواسطه از حیدر جوانبخت
3803 فرعی آقای داود عجمی ال کوئی ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

339/04 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از محمود ربیعی
5216 فرعی آقای ابراهیم شاه قلیان قهفرخی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

123/86 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از حیدر شگفت
5831 فرعی خانم مریم افخمی خیر آبادی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یــک باب خانه به مســاحت 157/99 مترمربع خریداری شــده مع الواســطه از 

سیدعبداله درخشنده
5831 فرعی آقای ابراهیم نظری نســبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مســاحت 157/99 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از سیدعبداله 

درخشنده
7025 فرعی آقای علی گنجی ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 209/43 

مترمربع خریداری شده مع الواسطه از عبداله اسدیان
امالک واقع در مزرعه محمودآباد از مزارع شــهر کیان به شماره 

پالک 51- اصلی
آقای کیامرث طاهری ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 183/24 مترمربع 

خریداری شده مع الواسطه از قدمعلی ملکپور
امالک واقع در ابنیه چالشتر به شماره پالک 52- اصلی

دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی آموزش و پرورش ششدانگ یک باب 
مدرســه به مساحت 4624/16 مترمربع قسمتی از پالک های شماره 84 الی 89 
فرعی و 91 الی 100 فرعی و 121 و 122 فرعی خریداری شــده مع الواســطه از 

اسداله دهقان چالشتری و شرکاء
امالک واقع در قریه چالشتر به شماره پالک 53- اصلی

آقای اکبر پیرمحمدی بارده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 155/91 مترمربع 
خریداری شده مع الواسطه از نصراله دهقان

امالک واقع در قریه زانیان به شماره پالک 60- اصلی
2498 فرعی آقای بهمن محمودی اشکفتکی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

152/61 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از غالمعلی توکلی

امالک واقع در قریه اشکفتک به شماره پالک 62- اصلی
آقای سیف اله نادعلی اشکفتکی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 199/77 متر 

مربع خریداری شده مع الواسطه از چراغعلی کرمی
امالک واقع در مزرعه کرکاچی از مزارع ســامان به شماره پالک 

81- اصلی
250 فرعــی آقــای علی ریاحی چلوانی ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

119/30 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از علی جان صیدالی
امالک واقع در قریه بن پالک 109- اصلی

آقای حســینقلی احمدی بنی ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 279/39 
مترمربع خریداری شده مع الواسطه از یونس احمدی

آقای منصور اکبری بنی ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 220/40 متر مربع 
خریداری شده مع الواسطه از  حسن افالکی

آقای الیاس احمدی بنی ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 201/77 مترمربع 
خریداری شده مع الواسطه از عوضعلی هاشمی

آقــای حمیدرضا احمدی بنی ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 125/77 
مترمربع خریداری شده مع الوسطه از عوضعلی هاشمی

آقای علی حیدری بنی ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 161/57 مترمربع 
خریداری شده مع الواسطه از عوضعلی هاشمی

آقــای بهرامعلی گنجعلی بنی ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 113/20 
مترمربع خریداری شده مع الواسطه از اسداله سلیمی بنی

امالک واقع در مزرعه هرزآب از مزارع بن پالک 110- اصلی
آقای حمید قراخانی بنی ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 163/13 مترمربع 

خریداری شده مع الواسطه از شهرداری بن
امالک واقع در مزرعه زبیدآباد از مزارع بن به شماره پالک 140- 

اصلی
125 فرعی آقای مســلم ســلیمی بنی ششــدانگ یک قطعه زمین که با پالک 
140/1تشــکیل یک باب خانه داده است به مساحت 113/02 مترمربع خریداری 

شده مع الواسطه از خدامراد نادری بنی
امالک واقع در قریه سورشجان به شماره پالک 212- اصلی

خانم پروین حیدری سورشــجانی ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 

225/20 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از سلطانعلی حیدری
882 فرعی آقای حســن عباسی سورشجانی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

251/93 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از علمدار عباسی سورشجانی
امالک واقع در ابنیه هفشجان به شماره پالک 220- اصلی

آقای محمد ســلیمانی هفشجانی ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 275/31 
مترمربع قســمتی از پالک 5 فرعی خریداری شــده مع الواسطه از علی سلیمانی 

و شرکاء
امالک واقع در قریه هفشجان به شماره پالک 221- اصلی

خانم مهوش رحیمی هفشجانی ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 67/60 
مترمربع خریداری شده مع الواسطه از نعمت اله جهان بین

آقای رضا ابراهیمی راد ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 192/80 مترمربع 
خریداری شده مع الواسطه از محمدعلی کیوانی

5726 فرعی آقای نادر عالی پور هفشــجانی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
409/19 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از حاجی خان خسروی هفشجانی

مزرعه مجزی شده از مزرعه دره کهریز به پالک 1263- اصلی
آقای محمود حبیبیان ششدانگ یک درب باغ مشجر و معنب به مساحت 29052 

مترمربع خریداری شده مع الواسطه از حاج علی صانعی
امالک واقع در مزرعه پشــت ده شــرقی از مزارع شهرکرد پالک 

)2ج-اصلی( که به پالک 1573- اصلی تبدیل گردیده است.
1596 فرعی آقای کاوس ســلیمانی نژادیان ششــدانگ یک باب ســاختمان به 

مساحت 192/06 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از سیدمحمد حسینی
امالک واقع در قریه شهر کیان به شماره پالک )40- اصلی مکرر( 

که به پالک 1574- اصلی تبدیل گردیده است.
آقای نصراله مولوی وردنجانی ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 159/73 

مترمربع خریداری شده مع الواسطه از حیدر رحمانی
آقای جهانبخش علیدوســتی شــهرکی نسبت به دو دانگ مشــاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 229/37 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از زلیخا 

علیدوستی
آقای عقیل علیدوســتی شهرکی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 229/37 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از زلیخا علیدوستی

آقای صادق علیدوســتی شهرکی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 229/37 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از زلیخا علیدوستی
2879 فرعی آقای اسمعیل صیادی شهرکی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

289/77 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از فتح اله آزاد
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
ســند رسمی این آگهی نسبت به امالک فوق الذکر در دو نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق روزنامه کثیراالنتشــار و محلی آگهی و در صورتی که اشخاص ذی نفع 
به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید تا دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی در 
شــهرها و از تاریخ الصاق آگهی در روســتاها اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
شهرکرد تسلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت شهرکرد تحویل دهد. در این صورت اقدامات 
ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت. در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
را ارائــه نکند. اداره ثبت محل مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: یک شنبه 95/11/24

 تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 95/12/9

رضا بشارتی-  رئیس اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان شهرکرد

به منظور تامین بهداشت حقوقی و کاهش جرائم مرتبط دفتر الکترونیکی 
گواهی امضا در دفاتر اسناد رسمی به بهره برداری رسید.

روابط عمومی اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان شهرکرد

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرکرد بخش ده استان چهارمحال و بختیاری


