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صفحه ۶
یک شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ 

۱۳ جمادی الثانی ۱۴۳۸ - شماره ۲۱۵۸۳

سفر به دیار غیرت و عاشقی 
سیدمحمدمشکوهًْالممالک

سعادت یار شــد برای نهمین بار همراه جمعی 
از اصحاب رســانه و به دعــوت نیروی زمینی ارتش 
جمهوری اسالمی؛ سفر به کرمانشاه و بازدید از مناطق 

عملیاتی را تجربه کنم. 
پیش از آغاز ســفر در ســتاد فرماندهی نیروی 
زمینی، جلســه ای صمیمانه با حضور امیر سرتیپ 
نوذر نعمتی، جانشــین فرمانده نیروی زمینی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران برگزار شد.
نشستیصمیمانهباامیرنزاجا

امیر سرتیپ نوذر نعمتی در این نشست با بیان 
اینکه اخبار حوزه دفاعی و نیروهای مســلح از یک 
چارچوب خاص تبعیت می کنــد، گفت: در تمامی 
کشــورها نیز ایــن طبقه بندی هــا و حیطه بندی ها 
وجــود دارد و به همین ترتیب در کشــور ما نیز به 
خاطر مخاطبان داخلی و خارجی باید در ارائه اخبار، 

مالحظات امنیتی در نظر گرفته شود.
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به 
اینکه اطالعات مردم ما در حوزه نظامی و دفاعی به 
نسبت دیگر کشورها بیشتر است، افزود: شاید یکی 
از دالیل آن، این اســت که حضرت امام)ره( موضوع 
دفاع از نظام مقدس اسالمی را در بین مردم نهادینه 

و آن را به مسئله ای ملی تبدیل کردند.
وی گفــت: اگرچه امروز نیروهای مســلح ما در 
اجــرای ماموریت های خــود در حوزه های مختلف 
آموزشــی، دفاعی و حفظ امنیت مرزها با تمام توان 
اقدام می کنند، اما با این حال بخش اصلی مســئله 

دفاع بر عهده مردم است.
سفربهخاکغیرتپرور

کرمانشاه جایی اســت در میان کوهستان های 
غرب ایران؛ سرزمینی با آب و هوای سرد و خشک و 
مردمانی گرم و مهربان و مهمان نواز که با آغوشی باز 

از کاروان ما استقبال کردند. 
شرف و غیرت در سیمای اهالی این خطه از کشور 
به خوبی آشکار و نمایان است و هر کس در این شهر 
پا می گذارد یاد مردمان سخت کوش و مقاوم می افتد 
که مقام معظم رهبری در سفر به کرمانشاه در سال 
1390 در جمــع مردم غیور این شــهر فرمودند که 
جنگ از این اســتان آغاز و در این مکان پایان یافت 
که این نشان از عظمت مردم کرمانشاه در هشت سال 
دفاع مقدس است که ولی امر مسلمین این گونه از 

آن یاد می کنند. 
آغازسفربهوقتعاشقی

دوشــنبه 16 اسفند سفر آغاز شد، درست موقع 
غروب بود که به کرمانشــاه رسیدیم. شهر کرمانشاه 
در 526 کیلومتری شــهر تهران است؛ در شرایطی 
که اســفند ماه در تهران همه درگیر خرید و آماده 
شــدن برای شروع سال جدید هستند، زیارت شهدا 
نصیب هر کسی نمی شود. رفتن به مناطق عملیاتی 
به معنی بیعت با آرمان های شهدا است. شهدایی که 
می دانستند در راهی قدم می گذارند که امکان دارد 
برگشتی در کار نباشد. فکر اینکه رزمندگان چطور 
از عزیزان خود دل کندند و فداکارانه جنگیدند تا ما 
امروز در سایه امنیت و آرامش و آسایش زندگی کنیم 
لحظه ای رهایم نمی کرد. به راستی چگونه می توانیم 

حق رشــادت ها و پایمــردی و جوانمردی های این 
عزیزان را ادا کنیم؟ 

تنگهمرصاد؛جهنموطنفروشان
از محل اســکان خارج شدیم و 30 کیلومتر بعد 
از کرمانشاه راهی یادمان شهدای عملیات مرصاد در 
منطقه چهار زبر شــدیم که به تنگه مرصاد معروف 
اســت. تنگه ای که منافقان کــوردل در عملیات به 
اصطالح خودشان فروغ جاویدان با 25 تیپ و حدود 
چهار تا پنج هزار نفر به ایران حمله کردند. منافقان 
و ارتش عراق عملیات مشــترک خــود را با هجوم 
زمینی از طریق سر پل ذهاب از جنوب گردنه پاتالق 
از نزدیک ســر پل ذهاب آغاز و به طرف شهر کرنه 
غرب پیشــروی کردند. نخستین  تانک های عراقی با 
آرم منافقین وارد شــهر شد و پس از تصرف شهر به 
طرف اســالم آباد غرب پیشروی کردند که به محض 
رسیدن به داخل شهر تعدادی از نیروهای بسیجی و 
مردمی با آنها درگیر شدند و به علت عدم هماهنگی 
بین نیروها و نفــوذ بعضی از منافقین در بین مردم 
کنترل شهر از دست نیروهای نظامی خارج شد و به 
دست منافقین سنگ دل درآمد . منافقین پس از آن به 
سمت کرمانشاه حرکت کردند که در منطقه ارتفاعات 
چهارزبر با مقابله رزمندگان ایرانی مواجه شــدند و 
عملیات آن ها در این منطقه به خاطر رشــادت های 
شهید امیر سپهبد صیاد شیرازی، خلبان های تیزپرواز 

هوانیروز و مقاومت های نیروی های مردمی و ســپاه 
پاسداران متوقف و برای همیشه خاموش شد. 

وارد یادمان مرصاد شــدیم، در این یادمان پنج 
شــهید گمنام آرمیده بودند که حال و هوای هشت 
ســال دفاع مقدس در آنجا احساس می شد. در آنجا 
عکس هایی از شهدای این عملیات که توسط منافقین 
خودفروخته در وضعیت دلخراشی به شهادت رسیده 
بودنــد به چشــم می خورد، این عکس ها نشــان از 
بی رحمی منافقین دارد. آنها که دم از خلق می زنند 
این چنین جوانان این مرز و بوم را به شنیع ترین شکل 
به شهادت می رساندند. با دیدن عکس های شهدا حس 
غریبی به انسان دست می داد و این همه مظلومیت، 
چشم های بیننده عکس را  تر می کرد که دست نفاق 
بارها زهر تلخ شقاوت را در کام مردم این خطه نشاند. 
حضوردریادمانامیرآسمانیایران

وستارهغرب
از پادگان ابوذر به طرف یادمان شهید شیرودی 

به راه افتادیم که 22 کیلومتری پادگان ابوذر قرار 
دارد. ایــن یادمان ما را به یاد یکــی از افتخارات 
هوا نیروز در هشت سال دفاع جانانه می اندازد. شهید 
سرلشــکر خلبان علی اکبر شیرودی، پس از آنکه 
نیروهای رزمنده را به ارتفاعات صعب العبور بازی دراز 
جا به جا کرد، مهمات را به رزمندگان رساند و سپس 
مجروحین این عملیــات را به پایگاه های درمانی 
منتقل کرد. پس از آن هلی کوپتر شهید شیرودی 
مورد اصابت گلوله  تانک دشمن بعثی قرار گرفت و 
در حوالی شهرستان سر پل ذهاب در کوره موشی 
)زرین چوب فعلی( سقوط کرد و روح وی به دیار 
حق شتافت. شهید شیرودی باالترین سطح پرواز 

نظامی را در سطح جهان داشت. 
مرزبانانهمیشهبیدار

از یادمان شهید شیرودی به سمت »کوره موش« 

قــرارگاه تاکتیکی تیپ 71 پیاده مکانیزه شــهید 
سرلشــکر حســین ادبیان رفتیم که این گروهان 
تکاوران ضد چریکی هســتند که از آمادگی باالی 
جســمانی برخوردارند و آماده رویارویی با هرگونه 
تهدیــدات در نوار مــرزی را دارند و آنان مرزبانان 
همیشه بیدار هســتند. در آنجا مرزبانانی را دیدم 
که رفاه و آسایش خود را صرف مردم و مملکتشان 
می کنند. آنها در تالش هستند تا از این مرز و بوم 
حراســت و پایداری کنند. آنان دوری از خانواده را 
ترجیح می دهند تا مــردم و هموطنان خود را در 

کنار خانواده و در کمال آسایش ببینند. 
از کوره موش به ســمت یادمان شهید وفایی 
حرکت کردیم. این منطقه مکانی است که عملیات 
کربالی 9 توســط لشــکر 81 و تیپ سوم زرهی 
پادگان ابوذر با پشــتیبانی هوانیروز در تاریخ 20 
فروردین 1366 با رمز مبارک یا مهدی ادرکنی)عج( 

به مرحله اجرا درآمد.

شهدایگمنامدرارتفاعاتآهنگران
کمی جلوتر از یادمان شــهید وفایی به ســد 
شهدای گمنام رســیدیم که روی رودخانه مرزی 
قوره تو احداث شــده اســت. نام این سد را از آن 
جهت شهدای گمنام نهادند که سالها پس از جنگ 
تحمیلــی و تفحصی که بــرای یافتن پیکر مطهر 
شــهدا انجام شــد، گروه تفحص به پیکر چندین 
شــهید واال مقام جنگ تحمیلــی در این منطقه 
برخورد می کند و این سد را به نام شهدای گمنام 

نام گذاری کرده اند.
پس از آن به ســمت قصرشــیرین رهســپار 
شــدیم. محلی که یادآور ورود آزادگان قهرمان به 
خاک ایران است، جایی که روزگاری راه کربال نام 
داشت، در آنجا به یاد حجت االسالم ابوترابی که با 
این منطقه سر و سری داشت بودیم. روحش شاد 

و یادش گرامی.
دوکوههغربدراوجمظلومیت

چهارشنبه 18 اســفند به سمت سرپل ذهاب 
و پادگان ابوذر به راه افتادیم، از اســالم آباد غرب 
که آب و هوای بســیار دلنشینی داشت گذشتیم، 
سرسبزی دشت های اسالم آباد و سرپل ذهاب روح 
انسان را جال می داد و به ما آرامش خاصی بخشید. 
به پادگان ابوذر رسیدیم. این پادگان که به دوکوهه 
غرب معروف است در 40 کیلومتری کرمانشاه در 

ضلع شرقی دشت ذهاب قرار دارد. 
پادگانــی کــه در همــان نــگاه اول می توان 
مظلومیتش را حس کرد. هنوز هم ترکش هایی از 
زمان جنگ بر ســاختمان های دلشکسته ابوذر به 
جای مانده است، آری  ای پادگان تو را به پاره پاره 
پیکر شــهیدانت، بهار وجودت را بر خزان تاریک 
وجودمان بتابان تا ما نیز سرشــار از بوی بهشــت 
اخالصت شویم،  ای قطعه مطلق عشق تو صاحب 
ناگشوده ترین اسرار شهیدان و رزمندگان هستی. 

وقتی که در پادگان ابوذر قدم می زنی، زیبایی ها 
و مناطق دیدنــی و بی نظیر را که در راه دیدی از 
یاد می بری و یاد حکایت تلخ روزهای بمباران های 
هوایی می افتی. یادت می آید که جنگنده های عراق 
بمب های خــود را بر پادگان ابوذر و مردم بی گناه 
این منطقه می ریختند. هــر چند که در روزهای 
جنگ این پادگان شاهد صحنه های بسیار زیبایی 
از رشــادت ها و پایمردی رزمندگان بود و در طول 
هشــت سال دفاع مقدس جوانان و غیورمردانی را 
در خود جای داد. رزمندگانی که با نیروهای صدام 
ملعون، جانانــه جنگیدند. حتی مردم این منطقه 
نقش مهم و بســزایی را در دفاع از میهن اسالمی 

ایفا کرده و دست به دست رزمنده ها دادند تا جایی 
که در بمباران هواپیما های بعثی در این منطقه از 

یک خانواده 16 شهید تقدیم انقالب شده است.
از دیگــر افتخارات این پــادگان مرزي حضور 
شهید خلبان علي اکبر شــیرودي در این پادگان 
بــوده. وی در مقاطعــي از دوران دفاع مقدس به 
همــراه همرزمانش از طریق ایــن پادگان اجراي 
عملیات کرده و جهت بارگیري مهمات و سوخت 
به این پادگان مراجعه مي کردند، و اتاق شــخصي 
ایشان در این پادگان میزبان زائران راهیان نور است.
این شهید بزرگوار با تمام وجود در برابر منافقین 
و دشمنان اسالم ایستادگي کرد، و جالب است که 
بدانید رهبر معظم انقالب در همین پادگان برای 
بجا آوردن نماز، به شــهید شــیرودي اقتدا کرده 
بودندکه مي توان گفت ایشــان اولین نظامي بود 

که حضرت آیت اهلل خامنه اي به وي اقتدا کردند.
مقام معظم رهبری در مورد شــهید شیرودی 
فرموده بودند: »او تنها نظامی ای بود که در نماز به 
او اقتدا کردم«. در واقع شهید شیرودی یک عارف 
وارســته بود و همواره می گفت: »من و همرزمانم 

برای اسالم می جنگیم نه چیز دیگر«.
بسیاري از صاحب نظران جنگ هاي هوایي او را 
نامدارترین خلبان جهان نامیدند چنان که شهید 
فالحي مي گوید: »او غیرممکن را ممکن ساخت و 
کســي بود که وقتی خبر شهادتش را به امام)ره( 
دادم یک ربع به فکر فرو رفتند و حضرت امام)ره( 
در مورد همه شهدا می گفت خدا آنها را بیامرزد ولی 

در مورد شیرودی گفت او آمرزیده است.«
او با بیش از 2500 ســاعت باالترین ســاعت 
پــرواز در جنگ را در جهان داشــت و با بیش از 

40 بار ســانحه و بیش از 300 مورد اصابت گلوله 
بر هلیکوپترش باز هم سرسختانه جنگید؛ در این 

بازدید از دفتر کار شهید شیرودي دیدن کردیم.
دیدارباخانوادهشهدا

در پادگان ابوذر از دوستان اصحاب رسانه جدا 
شدیم و به همراه برادر جلیلیان مسئول ایثارگران 
استان کرمانشــاه، به قصد دیدار خانواده شهیدان 
جهانگرد حیاتی در منطقه اسالم آباد غرب، برادران 
شــهید خدامرادی در منطقه سرپل ذهاب، شهید 
مدافع حرم خیراهلل احمدی فرد محله اســالم آباد، 
برادران شــهید بهنیا و شــهید مدافع حرم ستار 
عباسی از کرمانشاه رفتیم و به گفت وگو پرداختیم. 
پس از دیدار با خانواده شهدا راهی محل اسکان در 
کرمانشاه شدیم تا استراحت کرده و جهت برنامه 

فردا آماده شویم. 
آخرینروزسفر

صبح پنجشنبه 19 اسفند آخرین روز سفر به 
قــرارگاه منطقه غرب نیروي زمیني ارتش رفتیم، 
آنجا با امیر سرتیپ دوم فرهاد آریانفر ارشد نظامي 
آجا در استان هاي کرمانشاه و ایالم صحبت کردیم.
  امیر ســرتیپ دوم فرهاد آریانفر در نشست 
خبري با کاروان رســانه اي راهیان نور که در ستاد 
فرماندهــي این نیرو انجام شــد به اهمیت ترویج 
فرهنگ دفاع مقــدس، اظهار کرد: همان طور که 
مقام معظم رهبری فرمودند دفاع مقدس گنجینه ای 
ارزشــمند است که باید استخراج و به نسل جوان 
ارائه شــود، و این مسئولیت خطیر امروز بر دوش 

اصحاب رسانه است.
وی با بیان اینکــه ترویج فرهنگ ایثار، جهاد 
و شــهادت، بهترین روش مقابله بــا هجمه های 
فرهنگی دشــمن اســت، گفت: یکی از مهم ترین 
راهکارهای مقابله با جنگ نرم دشمن اشاعه فرهنگ 
ازخودگذشتگی و ایثار، جوانمردی و والیتمداری 

رزمندگان اسالم در دوران دفاع مقدس است.
وی در رابطه با شــرایط فعلی مرزهای غربی 
کشور گفت: 490 کیلومتر از مرزهای غربی کشور 
را تحت اشــراف داریم و هم اکنون مرزهای غربی 

کشور در امنیت کامل به سر می برد.

ارشد نظامی آجا در منطقه غرب کشور با بیان 
اینکه از تجهیزات به روز شده و کارآمدی در حوزه 
حفاظت از مرزها اســتفاده می شود، تصریح کرد: 
وضعیت منطقه به طور مداوم رصد شــده و تحت 

اشراف اطالعاتی قرار دارد.
وی با اشــاره به انــواع تهدیــدات نامتقارن، 
کالسیک و ترکیبی تاکید کرد: ارتش برای هر نوع 
تهدیدی تاکتیک های مقابله به مثل را طرح ریزی 

و عملیاتی کرده است.
وی در ادامه بــه انهدام گروهک های تکفیری 
در ســال 93 و مقابله با برخــی تحرکات عناصر 
تروریستی در سال 94 و همچنین انهدام گروه 12 
نفره پژاک توســط هوانیروز اشاره کرده و در این 
رابطه گفت: ارتش در آمادگی کامل قرار داشته و 
هر نوع تهدیدی را در نطفه خفه خواهد کرد و در 
موارد اشاره شده به سرعت خود را به منطقه رسانده 

و دشمن را ناکام گذاشته است.
امیر آریانفر خاطرنشان کرد: سعی داریم تا در 
یادمان های دفاع مقــدس از راویانی که در دوران 
جنگ در مناطق حضور داشتند و عملیات ها را از 

نزدیک لمس کرده اند، استفاده کنیم.
پرندههايآهنیننیرويزمینيارتش

پس از پایان جلسه به قرارگاه پایگاه یکم رزمی 
هوانیروز منطقه کرمانشاه رفتیم، کنار در ورودی، 
نمایشــگاه ویژه از آثار و تجهیزات به جا مانده از 
شهیدان بود که از آن دیدن کردیم. کاله خلبانی، 
لباس و قرآن جیبی شــهیدان بزرگوار کشوری و 
چاغروند به چشــم می خورد که مرا بســیار تحت 

تأثیر قرار داد.
سرهنگ »عزت  اهلل زندیه« سرپرست پایگاه یکم 
رزمی هوانیروز کرمانشاه برایمان از تاریخچه تشکیل 
هوانیروز و عملکرد فعالیت هاي قبل و بعد از انقالب 

توضیحاتي را براي اصحاب رسانه داد.
 وی گفت: بنده به جرات مي گویم که هرکس 
وارد این پایگاه مي شــود باید با وضو باشــد چرا 
که این پایگاه مکان شــهیدان بزرگ و واالمقامي 
از جمله کشــوري، چاغروند، شمشادیان و صیاد 

شیرازي بوده است.
وداعباخاکغیرتپرور

وداع و خداحافظی همیشــه ســخت اســت. 
به خصوص زمانی که این خداحافظی از سرزمینی 
قهرمان و پهلوان پرور چون کرمانشاه باشد. وقتی 
که به این سفر می آمدم تمام فکرم مشغول به این 
بود که آیا می توانم رســالتی که بر دوشم گذاشته 
شــده را به خوبی به پایان برسانم؟ گام نهادن در 
این مناطق چنان حال خوشی دارد که انگار هشت 
سال دفاع مقدس را با چشم دل سیر می کنم. بار 
دیگر امروز با دلتنگی تمام از این سرزمین مبارک 
جدا می شوم و مسئولیت خطیری را به دوش خود 
احســاس می کنم، باز هم به یاد وصیت نامه شهید 
ناصر حاج حسین کلهر افتادم که می گفت؛ نگذارید 
پرچم شهدا، بر زمین بیفتد! حال به عهده ماست 
که پرچم شــهدا را به قله عزت و شرف برسانیم و 

آن را در جهان به اهتزاز درآوریم.

گزارشسفرراهیاننور)جبهههایغرب(،اسفند1395

ری
غفا

ضا
یر
عل
ها:
س

عک

آگهی اجرائیه
و  مجهول المکان  آزاد  شغل  اسم علی  فرزند  بیات  مجتبی  محکومعلیه: 
محکومله:علی  اخوان زاکری فرزند جهانگیر شغل کارمند به نشانی: همدان 
به  بهارستان کوچه دانش 5 ساختمان سبز طبقه 2 واحد 3  بلوار  اعتمادیه- 
موجب رای شماره 95000000170 تاریخ 95/10/14 حوزه 116 شورای حل 
اختالف که قطعیت یافته است، محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 
شصت و هفت میلیون ریال از بابت اصل خواسته و نیز مبلغ یک میلیون و 
هشتصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ )95/3/10- 045121(، )95/3/27- 045120( تا زمان اجرای 
حکم در حق محکوم له ضمنا نیم عشر دولتی برابر مقررات برعهده محکوم 
علیه می باشد. به استناد ماده 29 قانون شوراهای حل اختالف مصوب سال 
1394 محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و 

مفاد رای بدهد و اال اقدامات الزمه قانونی معمول خواهد گردید.
قاضی حوزه ۱۱۶ شورای حل اختالف همدان

مالف5542

ســند کمپانی و پروانه تردد موقت خودرو سواری هیوندای 
آزرا به شماره پالک 35855- اروند شخصی به رنگ سفید 
مدل 2014 و شماره موتور  G6DEEA234966 و شماره 
شاسی KMHFH41HBEA389687 مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای ســعید رمضانی دارای شناســنامه 848 به شــرح دادخواست به 
کالســه یک سیار از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان مختار علی رمضانی به شناسنامه 259 
در تاریخ 95/12/1 اقامتگاه دایمی خود روستای چوبینه بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- مه لقا رحمانی 
فرزند محمودعلی به شماره شناسنامه 3، به تاریخ تولد 1318 )همسر 
متوفی( 2- حمیده رمضانی فرزند مختارعلی به شماره شناسنامه 779، 
به تاریخ تولد 1354 )دختر متوفی( 3- فاطمه رمضانی فرزند مختارعلی 
به شــماره شناســنامه 561، به تاریخ تولــد 1335 )دختر متوفی( 4- 
محمد رضا رمضانی فرزند مختارعلی به شماره شناســنامه 6، به تاریخ 
تولد 1341 )پسر متوفی( 5- رضا رمضانی فرزند مختارعلی به شماره 
شناســنامه 681، به تاریخ تولد 1349 )پسرمتوفی( 6- سعید رمضانی 
فرزند مختارعلی به شــماره شناسنامه 848 به تاریخ تولد 1360 )پسر 

متوفی(.
 اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکســی 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.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف 
شهر آوج

سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری پیکان تیپ 
1600 به شــماره پــالک 843 د 11- ایران 14 به 
رنگ ســفید- معمولی مدل 1378 و شماره موتور 
11127857881 و شماره شاسی 78459797 مفقود   

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه تردد خودرو ســواری استیشــن کیا اسپورتیج به 
شــماره پالک 59649- اروند شخصی به رنگ سفید 
 G4NAGH850166 مدل 2017 و شــماره موتور
 U5YPH81A2HL082159 و شــماره شاســی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نظــر به اینکه در پرونده های 1837/95/ا ج م محکوم علیه ســهراب قروه ئی فرزان 
فرزند فریدون محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال در حق محکوم لها 
عادله بختیاری. با توجه به ابالغ اجرائیه و عدم اقدام محکوم علیه در پرداخت محکوم 
به، اینک اموال مشروحه ذیل که توسط کارشناس ارزیابی شده است. در راستای مواد 
114، 117 و 139 قانون اجرای احکام مدنی در محل مجتمع شــورای حل اختالف 
شــهر بهار واقع در خیابان 17 شــهریور مورخه 96/1/20 روز یکشنبه از ساعت 11 
الی 12 ظهر از طریق مزایده بفروش می رسد. مزایده از قیمت تعیین شده شروع و از 
برنــدگان اموال مزایده 10٪ بهاء فی المجلس دریافت و مابقی حداکثر ظرف یک ماه 
دریافت و در صورت انصراف از خرید 10٪ پرداختی به نفع دولت ضبط خواهد شــد. 

ضمنًا خریداران می توانند قبل از جلسه مزایده از اموال مورد مزایده بازدید نمایند.
مدیر اجرای احکام مدنی
شورای حل اختالف شهر بهار

اموالموردمزایده:
* ملــک مذکور دارای 200 متر مربــع عرصه و حدود 160 متر مربع بصورت یک و 
نیم طبقه با موقعیت شمالی می باشد. سال احداث ساختمان حدوداً مربوط به سال 77 
بوده و تقریبًا کلنگی محســوب می گردد و ضمنًا دارای کلیه امتیازات آب، برق، گاز 
و تلفن نیز می باشــد، و نمای ساختمان نیز سیمانی سفید است و شماره پالک ثبتی 

طبق اسناد ملک 139/5031 می باشد.
* قیمت شــش دانگ ملک مذکور با در نظر گرفتن جمیع جهات 2/800/000/000 
معادل دویست و هشــتاد میلیون تومان برآورد می گردد که پس از کسر یک هشتم 
ســهم همسر متوفی به میزان 350/000/000 ریال معادل سی و پنج میلیون تومان 
می باشد، بنابراین سهم متوفی )محکوم علیه( )445/454/545( ریال برآورد می گردد.
* واقع در بهار کوی فرهنگیان 18 متری اندیشــه 12 متری شقایق بهارستان3 فاز 3 

کد پستی 6531955431

آگهی مزایده
 )مرحله اول(

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳ 
آئین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رأی شــماره 139560317007005739 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای کریم مرطوب فرزند حبیب به شماره شناسنامه 
1151 صادره از بهبهان به شــماره 1861342535 در ششــدانگ یک باب ســاختمان به 
مساحت 317/39 مترمربع مفروض و مجزی شده از پالک 5657 اصلی واقع در بخش یک 
بهبهان خریداری از مالک رســمی محمدصادق حقیقی محرز گردیده اســت. لذا به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی 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 اداره ثبت اســناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســتی خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/7                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/22

                                    افشین- رئیس ثبت بهبهان

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

افشین - رئیس ثبت بهبهان

برابر رای شماره  139560317007005738هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای حســین مرطوب فرزند حبیب بشــماره شناســنامه 240 صادره از بهبهان بشــماره 
1861329210 در ششــدانگ یک باب ســاختمان بمســاحت 310/87 متر مربع مفروض و مجزی 
شده از پالک 5657 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رسمی محمدصادق حقیقی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواستی خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/7

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/22

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

 و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره 139560317007005737 هیئت موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حســن مرطوب فرزند حبیب به 
شماره شناسنامه 32728 صادره از بهبهان به شماره 1860322956 در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مســاحت 315/54 مترمربع مفروض و مجزی شده از پالک 5657 
اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رسمی محمدصادق حقیقی محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســتی 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: 1395/12/7           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/22
افشین- رئیس ثبت بهبهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک اسدآباد
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 95/2631 مورخ 95/11/17 هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم قنبری فرزند 
محمدقلی بشماره شناسنامه 822 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
102/95 مترمربع در قسمتی از پالک 1850 اصلی واقع در اسدآباد خیابان کاشانی کوچه شهید 
عبادی خریداری با واســطه از مالک رسمی آقایان شکراهلل قهرمانی- نبی ویسی- اکبر احدی 
محــرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود 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.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/12/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/12/22

کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد مالف/1171

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود سیلک مهر آریا 
در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ به شماره ثبت ۶۱۵0 

به شناسه ملی۱۴00۶۶۵0۴0۶
 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

- موضوع: فعالیت در زمینه واردات و صادرات، توزیع، خرید و فروش کلیه لوازم خانگی اعم از چینی و 
بلور و لوازم برقی، گازی و لوازم خانه و آشــپزخانه و قطعات و مواد اولیه مرتبط با لوازم خانگی و کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی، شــرکت در کلیه مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی، ایجاد شــعبات و 
نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیالت بانکی و گشایش ال سی نزد بانک ها در راستای 
تحقق اهداف شرکت. ثبت موضوع: فعالیت به شرح مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد 

و پس از کسب مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح.
- مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

- مرکز اصلی: اصفهان- شهر کاشان- معلم- بلوار شهید باهنر- کوچه شهید محمد بدیعی 15- طبقه 
دوم- واحد 4- کدپستی 8714913116

- سرمایه شرکت: مبلغ 100/000/000ریال نقدی است که تمامًا پرداخت و به اقرار در اختیار مدیرعامل 
قرار گرفته است.

- اســامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای امیرحسین کتابچی به شــماره ملی 1250258121 دارنده 
50/000/000 ریال سهم الشــرکه و آقای محمدحسین کتابچی به شــماره ملی 1250455758 دارنده 

50/000/000 ریال سهم الشرکه.
- اولیــن مدیــران: آقای امیرحســین کتابچی به شــماره ملی 1250258121 به ســمت مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحســین کتابچی به شــماره ملی 1250455758 به سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
- دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک- سفته- برات- قراردادها 

عقود اسالمی و اوراق عادی با امضای آقای امیرحسین کتابچی به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
- اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

 VXL4000 سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری کار تویوتا
به شماره پالک 151 م87- ایران14 به رنگ سفید صدفی- 
متالیک مدل 2010 و شــماره موتــور 1GRA065050 و 
شماره شاسی JTEJU3FJ5AK006694 مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ اخطاریه
نام و نام خانوادگی: 1- فرشاد حسینی 2- رضا نبوی نام پدر: 1- مرتضی 2- مرتضی 

محل اقامت: مجهول المکان
محل حضور شعبه سوم شورای حل اختالف سمیرم واقع در هالل احمر سابق وقت حضور 96/2/18 ساعت 4 عصر

علت حضور: دادخواســت انتقال ســند خودرو آقای مجتبی منصورزاده به طرفیت شــما جهت اخذ توضیحات در 
شورای حل اختالف شهرستان سمیرموقت مقرر حاضر گردید.

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم زینت مرشدی فرزند امراله به ش ش 1 به شرح دادخواست به کالسه 247/95/ش ح1 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ســیدامراله مرشدی فرزند سیدمحمدجعفر به ش ش 
78 در تاریــخ 1388/9/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- بلقیس غالمی شهید فرزند ناصر به ش ش 157 متولد 1320 صادره از سمیرم- پادنا )همسر متوفی( 2- زینت 
مرشــدی به ش ش 1 متولد 1344 صادره از ســمیرم- پادانا 3- ســیده توران مرشدی به ش ش 40 متولد 1354، 
4- خیراله مرشــدی به ش ش 19 متولد 1348، 5- ایران مرشــدی به ش ش 32 متولد 1352، 6- کفایت مرشدی 
به ش ش 64 متولد 1357، 7- ســیدامین مرشــدی به ش ش 87 متولد 1361، 8- پریوش مرشدی به ش ش 193 

متولد 1340.
همگی صادره از سمیرم )فرزندان متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
سیدمحمد فقیهی محمدآبادی
 قاضی شورای حل اختالف شعبه اول شهرستان سمیرم

آگهی تجدید وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده: 950219/24

وقت رسیدگی: 96/1/23 چهارشنبه ساعت 17/00
خواهان: آقای هادی روحانی فر

خوانده: آقای قنبرعلی طاهری گرجی فرزند رمضانعلی
خواسته: مطالبه وجه چک

خواهان دادخواســتی تســلیم شــورای حل اختالف ســمنان نموده و وقت 
رســیدگی تعیین شــده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت 
خواهان و دستور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر 
آخرین آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف فوق الذکر واقع در سمنان 
بلوار 17 شــهریور ســه راهی پمپ بنزین جاللی جنب فضای سبز مراجعه و 
ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت 
نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند. در غیر اینصورت 

شورا غیابا رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ خواهد نمود.
دبیرخانه شعبه ۲۴ شورای حل اختالف سمنان

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقا ابراهیم خلج دارای شناســنامه شماره 121 به شرح دادخواست به کالسه 
952764/7/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان پوران اسکندری بشناسنامه شماره 1480 در تاریخ 
1394/4/28 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- اکبــر خلج فرزند رجبعلــی ش ش 52 متولد 
1344/9/20 صادره از کرج، پسر متوفی 2- اصغر خلج فرزند رجبعلی ش ش 
3 متولــد 1349/1/1 صادره از کرج، پســر متوفــی 3- ابراهیم خلج فرزند 
رجبعلی ش ش 121متولد 1357/6/15، صادره از کرج، پسر متوفی 4- زهرا 
خلــج فرزند رجبعلی ش ش 399 متولــد 1364/6/10، صادره از کرج، دختر 
متوفی 5- رجب علی خلج فرزند شــعبانعلی ش ش 21 متولد 1318/10/1، 

صادره از کرج، همسر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد 
از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه 7 شورای حل اختالف کرج مالف52204

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود تمدن 
طالیی سیلک در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ به شماره 

ثبت ۶۱۵۲ به شناسه ملی ۱۴00۶۶۵۲7۵۲ 
ثبــت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 

آگهی می گردد.
موضوع: ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیســت فعالیت در زمینه واردات و 
صــادرات، توزیع، خرید و فروش کلیه لوازم خانگی اعم از چینی و بلور و لوازم برقی، گازی 
و... و لوازم خانه و آشــپزخانه و قطعات و مواد اولیه مرتبط با لوازم خانگی و کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی، شــرکت در کلیه مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی، ایجاد شــعبات 
و نمایندگی در داخل و خارج از کشــور، اخذ وام و تســهیالت بانکی و گشایش ال سی نزد 
بانک ها صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، در صورت لزوم با کسب مجوز از مراجع ذیصالح.

مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی: اصفهان- شــهر کاشــان- معلم- میدان معلم- کوچه استقالل 16- پالک 

0- طبقه زیرزمین- کد پستی 8714873131
سرمایه شرکت: 100 میلیون ریال نقدی می باشد که تماما پرداخت شد.

اســامی و میزان سهم الشــرکه شــرکا: خانم فخر الســادات سیدحسینی به شــماره ملی 
1260478904 دارنده 50 میلیون ریال سهم الشــرکه، آقای رضا کتابچی به شــماره ملی 

1261736990 دارنده 50 میلیون ریال سهم الشرکه
اولین مدیران: خانم فخر السادات سیدحسینی به شماره ملی 1260478904 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و آقای رضا کتابچی به شماره ملی 1261736990 به سمت مدیرعامل 

و رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند.
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک- سفته- 
برات- قراردادها عقود اســالمی با امضاء آقای رضا کتابچی به همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد و اوراق عادی با امضاء رضا کتابچی و مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری کاشان

کارت هوشمند رانندگی به شماره 2897055 متعلق به آقای حمید اصل علوی نژاد 
فرزند علی کد ملی 1828100552 و به شماره شناسنامه 818 صادره از خرمشهر 

متولد 1358/2/3 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

و کارت هوشمند خودرو به شــماره 2208833 مربوط به خودرو کامیون کشنده 
سیســتم ولوو تیپ اف 12 )6×4( به رنگ سفید- معمولی مدل 1377 به شماره 
شــهربانی 438ع 91- ایران 14 و شــماره موتور 242278 و شــماره شاســی 

WT820926 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو ســواری پژو PARSTU5A به شماره 
پالک 883 ق 38- ایران14 به رنگ ســفید روغنی مدل 
1391 و شــماره موتور 13491001661 و شماره شاسی 
 NAAN51FAXCK234831 مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب شهناز سبحانی رادتوپکانلو فرزند حیدر شماره شناسنامه 146 صادره از گرگان 
مالک خودرو ســواری پژو 405 نقره ای به شــماره انتظامی 248 ب48 ایران 59 و 
شماره موتور 124K0163581 و شماره شاســی NAAM01CA7DR520627 به 
علت فقدان اســناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده ام. 
لذا هر کســی ادعایی در خصوص خودروی فوق را دارد ظرف مدت ده )10( روز به 
دفتر حقوقی ایران خودرو واقع در تهران پیکان شــهر ساختمان سمند مراجعه نمایند. 

بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

برگ سبز خودرو سواری پراید  131SEبه شماره پالک 
923ط47- ایران14 به رنــگ نوک  مدادی- متالیک 
مدل 1393 و شماره  موتور 5161500 و شماره شاسی 
NAS411100E1049480 مفقود شــده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

کارت سبز مالکیت و کارت مشخصات خودرو 
پروتون جــی، ان2 به مالکیت رضــا آگاه به 
شــماره  راهنمائی                مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

585 ل57
ایران22

برگ سبز خودرو سواری پژو PARSXU7 به شماره 
پالک 551 م 33- ایران 14 به رنگ خاکســتری- 
 124K0641055 متالیک مدل 1394 و شماره موتور
 NAAN01DEXFH231458 شاسی  شماره  و 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


