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مرحوم شهریار)شاعر(

برگ سبز خودرو سواری سایپا 131SE* به شماره 
پالک 743 ب 71 - ایران 14 به رنگ ســفید - 
روغنی مدل 1394 و شــماره موتور 5377295 و 
شماره شاسی NAS412100F3376207 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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
برابر رای شماره 139660317007002927 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/خانم الهام نوروزماب فرزند حمداله به شناســنامه شــماره 
110 صادره از بهبهان به شماره ملی 1861747403 در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
140 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 5612 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری 
از مالک رســمی آقای/ خانم عیسی خندانی محرز گردیده اســت. 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 تسلیم 
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: 96/10/2                             تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/10/17

کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

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
برابر رای شــماره 139660317007003485 هیئت موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی: آقای/خانم محسن محمدی صفات فرزند احمد به شناسنامه شماره 41 صادره 
از بهبهان به شــماره ملی 1861275552 در ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 106/93 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 5520 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک 
رسمی آقای/ خانم عطاء اله و محمد اجرتی محرز گردیده است. لذا مراتب به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 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 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 سندمالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/10/2

کاظمی- رئیس ثبت بهبهانتاریخ انتشار نوبت دوم: 96/10/17

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/2/2 و 
مجوز شــماره 203 ت 14/53/1302/7848 مورخ 1396/8/13 
پلیس اطالعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
روزنامه کثیراالنتشار کیهان برای درج آگهی های مؤسسه انتخاب 
شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: آقای جواد علیمردانی به شماره ملی 0034906789 و 
آقای محمدجواد وهابیان تهرانی به شماره ملی 0026191946 
و آقای مجید رودگر به شــماره ملــی 0031795803 به عنوان 
اعضــای اصلی هیئت مدیــره و آقای مجید وهابیــان تهرانی به 
شــماره ملی 0060869305 و آقای نصراله محمدی به شــماره 
ملی 0042592976 به عنــوان اعضای علی البدل هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای احسان سیدمیرزایی به 
شــماره ملی 2141825814 به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر 
شریفی به شماره ملی 4322668968 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. ضمنا کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره 
)خزانه دار و مدیرعامل( و یا خزانه دار و رئیس هیئت مدیره با مهر 

موسسه معتبر خواهد بود. 

آگهی تغییرات شرکت بنیاد خیریه شهدای هویزه 
موسسه غیرتجاری به شماره ثبت 3230 

و شناسه ملی 10100210742

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/09/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای حمیدرضا قهرمانی با کد ملی 0384382819 به جای 
آقای پرویز مباحی به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور ساختمان، 
شهرســاز اکباتان شناســه ملی 10103269258 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای سعید همدانی با کد ملی شماره 1286641616 
به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مصطفی زین الدینی 
با کد ملی 0042578590 به ســمت عضو هیئت مدیره و آقای علی 
کاظمی با کد ملی 0519804491 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
بــرای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه قراردادها و 
اوراق و اســناد تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات و همچنین افتتاح 
حساب های بانکی و پرداخت از حساب های مذکور و بستن آنها و کلیه 
عملیات پولی، مالی و اعتباری شــرکت با توجه به مفاد اساسنامه با 
امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل کلیه عملیات مذکور با امضای دو 
نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت انجام خواهد شد. اوراق عادی 
و مراسالت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

سایر اختیارات براساس اساسنامه به مدیرعامل تفویض می گردد. 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی خانه گستر
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
16423 و شناسه ملی 10100591316 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/5/24 و مجوز شماره 
11/48108 مورخ 1396/8/20 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضای هیئت مدیره به 
قرار ذیل تعیین گردید: آقای مرتضی واعظ نیا شماره ملی 1060266520 
به نمایندگی از شرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر 
دانا )سهامی خاص( شناسه ملی 10102384287 به سمت عضو هیئت 
مدیره. آقای اله رحم شهریاری شماره ملی 4819035142 به نمایندگی 
از شــرکت خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز )ســهامی خاص( شناسه ملی 
10102262391 بــه ســمت مدیرعامل و رئیس هیئــت مدیره. آقای 
محمود بهروز شــماره ملــی 0603158331 به نمایندگی از شــرکت 
گروه طلیعه سبز جهان )ســهامی خاص( شناسه ملی 10102853650 
به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای حســن قاســمی شماره ملی 

5209539261 به نمایندگی از شرکت مهندسی آماد بهینه ساز )سهامی 
خاص( شناسه ملی 10102251738 به سمت عضو هیئت مدیره. آقای 
عباس ســحرخوان شــماره ملی 1262308593 به نمایندگی از شرکت 
ناصرین وحید )ســهامی خاص( شناسه ملی 10102255011 به سمت 
عضو هیئت مدیره- کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک ســفته برات قراردادها و عقود با امضاء ثابت مدیرعامل و مدیر مالی 
آقای حســن جعفری اشیانی به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با 

مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل آزادگان سهامی خاص 
به شماره ثبت ۸۱۲7۳ و شناسه ملی ۱0۱0۱۲5۹۳۳0

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/06/01 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: علیرضا قاسمی به شماره ملی 0491122136 به سمت رئیس 

هیئت مدیره، نیلوفر فامیلی به شماره ملی 0061248827 به سمت نایب 

رئیس هیئت مدیره،  لیلی فعلی به شــماره ملی 0491269684 به سمت 

عضو هیئت مدیره و علیرضا مختاری به شــماره ملی 4569310869 به 

سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق 

بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک- بروات- سفته با امضاء مدیرعامل و 

رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی آوای نو سهامی 
خاص به شماره ثبت 87 و شناسه ملی 

 10100019197

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم

متن آگهی مزایده
آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( پرونده 9501249

بدینوسیله به اطالع عموم می رساند:
ششــدانگ یکباب خانه مســکونی پالک ثبتی 25/3167 بخش 5 باوی به مســاحت 271/15 مترمربع طبق 
گزارش کارشناسی دوطبقه و دارای 245 مترمربع زیربنا در همکف هال و پذیرایی و 3 اتاق خواب و طبقه اول 
هال و پذیرایی و 2 اتاق خواب دارای ســازه ای آجری و ســقف تیرچه بلوک و کف تمام قسمت ها موزاییک و 
دارای یکباب مغازه با مســاحت حدود 36 مترمربع واقع در مالثانی کوی ایثار بلوار معلم روبروی بنیاد مســکن 
پالک 158 ســند مالکیــت 279682 صفحه 5 دفتر 7 ذیل ثبت 531 متعلق به آقــای حمیدرضا مقامی منش 
فرزند علی کد ملی 2002201196 صادره دزفول ســاکن اهواز زیتون کارمندی خیابان جهاد مجتمع افرا واحد 
2 موضوع ســند رهنی و شرطی 51776 - 95/02/08 تنظیمی دفترخانه 38 کرمانشاه که در اثر عدم پرداخت 
بدهــی منجــر به صدور اجرایی به کالســه 9501249 گردیده که پس از ابالغ اجرائیــه و قطعیت ارزیابی به 
بســتانکاری شرکت سهامی پشتیبان و امور دام کرمانشاه ازطریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ پایه 
3/600/000/000 ریال بابت قسمتی از مطالبات در مورخ 96/11/17 از ساعت 9 الی 12 در محل اجرای ثبت 
اهواز به نشــانی: اهواز امانیه خ مدرس اداره کل ثبت اسناد و امالک خوزستان برگزار می گردد. مزایده از مبلغ 
اعالمی فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف درصورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنا چنانچه 
روز مزایده تعطیل رســمی باشــد، مزایده روز اداری بعد ازتعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 
شد. ضمنا مدیون مکلف به بیمه نمودن مورد وثیقه بوده و حدود ملک طبق آخرین وضعیت ثبتی به شرح ذیل 
می باشــد؛ شمااًل دیوار به دیوار به طول 28/60 متر به پالک 25/2940 شرقًا دیوار به دیوار به طول 9/93 متر 
بــه پالک 25/3166 جنوبًا دیوار به دیوار به طــول 27/20 متر به پالک 25/2942 غربًا درب و دیوار به طول 

9/67 متر به خیابان حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار: 1396/10/17

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اهواز 
مهدی بهمئی

شماره مزایده: 139604317063000280

5/2821 م الف

شماره دادنامه: 9609976110801087
شماره پرونده: 9609986110800570
شماره بایگانی شعبه: 960597  

دادنامه
پرونده کالسه 9609986110800570 شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز تصمیم 
نهایی شــماره 9609976110801087  خواهان: آقای اصغر بهرامی فارســانی فرزند مرتضی با 
وکالت خانم شــیما سالمی فرزند یعقوب به نشانی اســتان خوزستان- شهرستان اهواز- اهواز خ 
طالقانی بین خ مســلم و شریعتی طبقه دوم  خوانده: آقای حبیب  پورنیسی فرزند عباس به نشانی 

مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک 
رای دادگاه

در خصوص دادخواســت آقای اصغر بهرامی فارســانی فرزند مرتضی با وکالت خانم شــیما سالمی به 
طرفیت آقای حبیب پورنیســی فرزند عباس به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد و 326 میلیون و 268 
هزار ریال )بابت چک شــماره 103588 با سررسید تاریخ 95/1/20 به مبلغ 526268000 ریال و چک 
شماره 103586 به تاریخ سررسید 1395/2/1 به مبلغ 800 میلیون ریال هر دو عهده بانک کشاورزی( 
به عالوه خسارت دادرســی و تاخیر تادیه که وکیل خواهان توضیح داده است، موکل بابت مطالباتش 
چک مذکور را از خوانده دریافت نمود اما وجه آن وصول نشد و منجر به گواهینامه عدم پرداخت گردید. 
لذا تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد. خوانده علی رغم ابالغ ایراد یا دفاعی در قبال دعوا ننمود. 
دادگاه بــا توجه به تصویر مصدق چک ها و گواهینامه عدم پرداخــت آنها و وجود اصول چک که در ید 
خواهان، صادر شده به امضاء خوانده، که حکایت از اشتغال ذمه خوانده و بقاء آن دارد و با توجه به اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ ایراد یا دفاعی در قبال دعوا ننموده و دلیلی که حکایت از برائت ذمه اش باشــد را 
ارائه نداده است دعوای خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 311 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 
519 و 515 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون استفساریه تبصره 
الحاقــی به ماده 2 قانون صدور چک، خوانده را به پرداخت مبالغ زیر در حق خواهان محکوم می نماید: 
1- مبلغ یک میلیارد و 326 میلیون و 268 هزار ریال بابت اصل خواســته 2- مبلغ 45061380 ریال 
بابت هزینه دادرســی 3- مبلغ 31 میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل 4- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک ها- به تفکیک- تا زمان پرداخت اصل وجه بر مبنای شاخص تورم اعالمی از سوی بانک 
مرکزی، رای صادر شده غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و ظرف 

بیست روز دیگر پس از آن، قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان می باشد.
رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اهواز
 علیرضا نوری

 HC شناســنامه مالکیت و کارت شناســایی خودرو
کراس مدل 1395 به شماره انتظامی 768 د 57 ایران 
66 و شماره شاسی  GX015271 و شماره موتور 
FA173B0000288 بــه مالکیــت ناهید گلکار 
فرزند محمدعلی به کد ملــی 1141700220 مفقود 

گردیده فاقد اعتبار است.

206SD- ســند کمپانی و برگ ســبز خودرو سواری پژو
TU5 به شــماره پــالک 556 م 46- ایران 14 به رنگ 
 163B0182924 سفید- روغنی مدل 1394 و شماره موتور
و شماره شاســی NAAP41FEXFJ276144 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای یوسف صارمی دارای شــماره ملی 5098652219 به شرح دادخواست 
به کالســه 9609982890200375 از این شــورا درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علی صارمی به شــماره ملی 
0055758411 در تاریــخ 1396/9/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- یوسف صارمی دارای ش.ش 2220 پدر متوفی

2- معصومه محمدیان دارای ش.ش 1038 مادر متوفی
3- فاطمه محبوبی دارای ش.ش 1539 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 آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف 
شهر بوئین زهرا

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

ششــدانگ آپارتمان مسکونی، طبقه اول دارای پالک 5665/494/496 واقع در بخش یک بهبهان به آدرس بهبهان خیابان 
60 متری خیابان حریم کانال به طرف اداره فنی حرفه ای کوچه دوم پالک ســوم )طبقه اول( به مساحت 130/95 متر مربع 
که ذیل ثبت 73385 دفتر 573 صفحه 172 به ثبت رسیده و محدود است به حدود شماال در چهار قسمت که قسمت سوم 
آن غربی است اول دیواریست بطول 1/55 یک متر و پنجاه و پنج سانتیمتر به سرویس بهداشتی دوم درب و دیوار و پنجره ای 
است بطول 4/59 چهار متر و پنجاه و نه سانتیمتر به بالکن سوم دیواریست بطول 8/21 هشت متر و بیست و یک سانتیمتر 
به بالکن چهارم دیواریســت بطول 3/87 سه متر و هشــتاد و هفت سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی شرقا دیواریست بطول 
18/42 هجده متر و چهل و دو ســانتیمتر به فضای ملک مجاور شــماره 5665 ب اصلی جنوبا درپنج قسمت که چهارم آن 
شرقی قسمت دوم آن غربی است اول دیواریست بطول 3/44 سه متر و چهل و چهار سانتیمتر به فضای ملک مجاور شماره 
5665 ب اصلی دوم دیوار و پنجره اســت بطول 1/50 یک متر و پنجاه ســانتیمتر به فضای نورگیر مشاعی سوم دیواریست 
بطول 3/10 سه متر و ده سانتیمتر به فضای نورگیر مشاعی چهارم دیوار و پنجره است بطول 1/50 یک متر و پنجاه سانتیمتر 
به فضای نورگیر مشــاعی پنجم دیواریست بطول 3/45 سه متر و چهل و پنج سانتیمتر به فضای ملک مجاور شماره 5665 
اصلی غربا دیواریســت بطول 10/51 ده متر و پنجاه و یک سانتیمتر به فضای ملک مجاور شماره 5665 اصلی ملکی آقای 
ابراهیم عوض پور راهن پرونده اجرایی کالســه 9600052 اجرای ثبت بهبهان که برابر ســند رهنی شماره 107227 مورخه 
95/3/19 دفترخانــه 37 بهبهان در رهن بانک مهر اقتصاد به شــماره ثبت 429709 قــرار گرفته و ارزیابی آن به مبلغ یک 
میلیارد و ســیصد و بیســت میلیون ریال )1/320/000/000 ریال( قطعیت یافته در روز یکشنبه مورخ 96/11/8 از ساعت 9 
صبح الی 12 ظهر در محل اداره ثبت اســناد و امالک بهبهان از طریق مزایده )بصورت نقدی( بفروش خواهد رسید طالبین 
می توانند در روز و ساعت مقرر در جلسه حاضر و در مزایده شرکت نمایند مزایده از مبلغ یک میلیارد و سیصد و بیست میلیون 
ریال )1/320/000/000 ریال(  شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. بدهی های احتمالی آب 
و برق وگاز اعم از حق انشــعاب ویا حق اشــتراک و مصرف و همچنین بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری تا روز مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشد به عهده برنده مزایده است این آگهی طی یک نوبت به تاریخ 96/10/17 

در رزنامه منتشر و در معابر عمومی الصاق خواهدشد. 
8/658 م الف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
شــماره پرونده: 961440 خواهان: خانم گل کرم خلته فرزند رحمان خوانده: آقای عبدالحسین قربان پور فرزند ابراهیم 
خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش )طالق( وقت رسیدگی: 96/11/16 ساعت10  خواهان دادخواستی تسلیم 
دادگاه عمومی اندیشــمک نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم حقوقی دادگاه اندیمشک ارجاع و به کالسه فوق 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی برای آن تعیین شده علی ایحال به علت مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست 
خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی ظرف 30 روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را 

دریافت ودر وقت رسیدگی تعیین شده در جلسه دادگاه حضور یابد واال دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه سوم حقوقی دادگاه اندیمشک- محمدی کیا

سال 88 بود؛ اوج فتنه ! در کف خیابان های تهران و چند شهر دیگر تجمات 
غیرقانونی و غارت اموال عمومی و خصوصی و درگیری با نیروهای انتظامی برپا بود.
در همان روزهای فتنه، به طبع ورود نخبگان در عرصه های مختلف مفید 
بود؛ هم از این جهت که مفهوم فتنه و پشت صحنه رخدادهای برآمده از فتنه 
برای مخاطبان از زوایای گوناگون با ادبیات متفاوت، بیشتر و بهتر تبیین شود و 
هم از این رو که؛ عالقه مندان به نخبگان، به تبعیت از فرد محبوب خود، صف و 

موضع خود را از اهالی فتنه جدا کنند یا همچنان جدا نگه دارند!
نگارنده، بنا به وظیفه خبرنگاری، با چند نخبه در حوزه ادبیات تماس گرفتم. 

پرسش یکی و یکسان بود:
-» درباره فتنه چه نظری دارید؟«

اغلب مصاحبه شوندگان پاسخ های انقالبی دادند و از مردم خواستند هوشیاری 
خــود را در برابر فتنه گران حفظ کنند. اما در این میان، دو نفر واکنش عجیبی 
داشــتند. این دو نفر یکی شاعر و نویسنده و دیگری نویسنده، کسانی بودند که 
پیش از آن روز، در حزب اللهی بودن آنها شکی نبود. در جشنواره ها و آیین های 
ادبی از آنان به عنوان اهل قلم متعهد به آرمان های انقالبی یاد می شد. آنان برای 
خلق آثاری در حوزه انقالب جایزه دریافت کرده بودند. اما چه شد که در بزنگاهی 
تاریخی، در جایی که باید ورود کنند، از انقالب و نظام دینی و سیاسی برآمده از 

انقالب دفاع کنند، پا پس کشیدند و در پاسخ به نگارنده گفتند:
-» نظری نداریم!«

بله نظری نداشــتند! البته بهتر و درست تر بگویم؛ نظری در دفاع از انقالب 
نداشتند! 

چرا؟ چون نمی توان تصور کرد یک فرد متدین، عالقه مند به انقالب اسالمی 
و نظام دینی،  به ایران و هموطنانش، کســی کــه دل در گرو ارزش های الهی 
و انســانی دارد، در برابر فتنه ای بزرگ، شورشی که به صراحت اصل آرمان ها و 
دستاوردهای انقالب اسالمی و بقای نظام دینی را هدف گرفته بود، دشمن خارجی 
را خوشحال کرده بود، تجزیه طلبان داخلی را به تقال وا داشته بود، متدینین را 
هدف گلوله و ضرب وشتم قرار می داد، بی تفاوت و بی نظر بماند!کسی که می گفت: 
»من در برابر فتنه و رخدادها نظر ندارم« قطعا در اردوگاه فتنه بود که زبان به 

محکومیت فتنه نمی گشود!
آن دو اهل اردوگاه ادبیات بی نظر ماندند! فتنه را با سکوت خود تایید کردند 

و چنین همراه با فتنه گران شدند!
در واقــع، بــا جمله »من نظری ندارم« بی اختیــار،  نقاب نفاق را از چهره 
انداختند و علنا در برابر انقالب و نظام ایســتادند. همین افراد به حدی گستاخ 
و فرصت طلب هســتند که پس از فرونشستن غبار فتنه، باز هم نقاب به چهره 
زدند و همچنان خود را ادیب انقالبی جا می زنند و دوستان ساده ما هم آنها را 
به عنوان انقالبی می شناســند.البته نگارنده در هر فرصتی این دو چهره منافق 
را در عرصه رســانه و محافل خصوصی افشا می کند. اکنون اما وقت آن رسیده 
که قاطعانه هر فتنه ای را محک شناخت منافقان قرار دهیم. فتنه 96 را در نظر 
بگیرید. نگاه کنیم؛ چه کسانی در شبکه های اجتماعی دنیای مجازی به حمایت 
صریح پرداختند و یا در مواجهه با پرسشی درباره فتنه و اغتشاش سکوت کردند؟ 
یک راه برای پاالیش ادبیات ایران از منافقان همین است. منافقینی که در لباس 
دوســت و انقالبی، آثاری در تحریف انقالب می نویســند و جایزه هم می گیرند! 
در مقایسه با نویسندگان شبه روشنفکر، آیا منافقین ادبی بیشترین ضربه را به 

انقالب و نظام و ادبیات انقالب و ادبیات ایران نمی زنند؟!

رشد و بالندگی نهال داستان- از 
نظر محتوا- بعد از انقالب اســالمی 
حکایــت از آن دارد کــه این قالب 
ادبی، توانایی بازنمایی حوادث بزرگ 
را دارد. بی اغــراق می توان گفت در 
سبک  صاحب  داستان نویسی  حوزه 
و شــیوه جدیدی شدیم که قابلیت 
پرداختــن به موضوعــات و مفاهیم 
واالی اعتقادی و ارزشــی را دارد و 
مهم تر آنکه ایرانی و بومی نیز هست؛  
البته این دســتاورد کوچکی نیست. 
در این راســتا نویسندگان متعهد و 
پایبنــد به نظام، کتب ارزشــمندی 
خلــق و تولیــد کردنــد. از جمله، 
گلســتان جعفریان در تهیه مستند 
داســتانی و به عنوان خاطره نگار در 
حوزه ادبیــات دفاع مقدس تالیفات 
ارزنده ای به یادگار گذاشــته است. 
آثاری همچون: چهــار فصل کوچ، 
چه زود بزرگ شــدیم، شیر صحرا، 
تیک تاک زندگی، از چنده ال تا جنگ، 
خانه ام همین جاست، روزهای بی آینه، 
همه سیزده سالگی ام خاطرات اسیر 
شــده ایرانی مهــدی طحانیان، او 

نگاهش را به ارث گذاشت.
کارنامه ادبی این خانم نویسنده 
موید این مطلب اســت که او بسیار 
فعــال و پــرکار اســت. جعفریان 
داســتان نویس اســت و مشتاق به 
نگارش خاطره نگاری. به نظر می رسد 
او به دنبال یافتن سواالتی است که در 
ذهن دارد؛ بنا به اظهاراتش: »حداقل 
پانزده ســال خاطرات رزمندگان را 
می شــنوم و از ابتدای ورودم به این 
حوزه سوال داشتم ذهنم درگیر بود... 
این همه نوجوانان که عکس هایشان 
در بهشــت زهرا و یا ابتــدای ورود 
به کوچه هــا و خیابان ها میخکوبت 
می کند چطور به جنگ رفتند؟ چطور 
انتخاب کردند؟... البته گویی جعفریان 

نام محبوب و شکوهمند سردار 
قاسم سلیمانی، شاید برای بسیاری 
از مــردم ایران و جهــان ، یادآور 
شــجاعت و پایمردی و مبارزات 
پیروزمندانــه  وی در عرصه دفاع 
مقدس و به ویژه تاراندن داعشیان 
از خاک عراق و ســوریه  باشد و 
بــرای عده ای دیگــر هم  گویای 
حســن خلق و تواضــع و آرامش 
نهفته در ســیمای مصمم ایشان، 
اما تأمل بیشــتر در رفتار و گفتار 
قاسم سلیمانی، بیانگر ذوق سلیم 
و روح لطیــف و دیــد عمیق این 
ســردار نام آور به امــور هنری و 
ادبی و مظاهر فرهنگی نیز هست. 
یعنی دقیقــا همان چیزهایی که 
شاید در بدو امر، با نوع فعالیتشان 
در عرصه هــای جنــگ و جهاد و 
ســپاهی گری در تضاد و تقابل به 
نظر می رســد، امــا  به وضوح هر 
چه تمام تر در تقریظ  ایشــان بر 
کتاب یا آلبوم  نقاشی های حسن 
روح االمین، به شکلی روشن، خود 
را نمایان می سازد و معلوم می کند 
که ســردار فخر آفرین ما  قاسم 
ســلیمانی، با دقت نظری وافر و 
توجهی مثال زدنی، به زوایای آثار 
نظر  روح االمین  هنرمنــد  نقاش 
داشته است که اگر غیر از این بود 
این دستخط سردار بزرگ با این 
عبارات هوشمندانه بر تارک کتاب 

نقش نمی بست:   
بسمه تعالی                                                                                                                 
دوست و برادر عزیز و هنرمند 

متعهدم  حسن آقای عزیز
آنچه از هنر خدادادی جنابعالی 
در ترســیم مصائــب اهل بیــت 
کردم،  مشــاهده  علیهم الســالم 
هر یک فراتــر از چند منبر عالم 
برجســته و با اخالص بود. برادر 
بزرگوارم  این هدیه الهی را همانند 
خون ها و دست ها و سرها و پاهایی 
که در این راه قلم شد  وقف این راه 
کن  و خطی و راهی را برای دیگر 
متعهدین و توانمندان ترسیم بفرما. 
از خداونــد منان خواهانم  به این 
دستان با برکت توانمندی بیش از 

منافقین ادبی!
پژمان کریمی

از بوم تعهد 
تا بام اخالص 

علیرضا چخماقی

پیش و قلب و دل شما را در این 
راه منورتر بگرداند. 
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و اکنون که اسمی از حسن 
روح االمیــن به میان آمد، خوب 
است به تناســب موضوع، چند 
کلمه ای هم  در ذکر خیر ایشان 

نوشته شود:
حســن  جــوان،  نقــاش 
تهران  متولد 1364  روح االمین 
و دانش آموختۀ دانشــکده هنر 
دانشــگاه شاهد اســت که در 
اســتمرار موضوع پایان نامه اش 
)عاشورای حسینی( آثار بسیاری 

در همین زمینه آفریده است .
روح االمیــن  در تکمیل این 
فرایند هنــری کــه از جایگاه 
دینــی و تعلق خاطــر مذهبی 
سرچشمه می گیرد ، بوم بسیاری 
از نقاشی های خود را ، به صحنۀ 

بازآفرینــی تابلوهایی مرتبط با 
موضوع شــهادت و واقعۀ کربال 
اختصاص داده و در امتداد این 
خط ســرخ  و جریان پویای آن،  

از ترسیم اتفاقات عصر حاضر و 
وقایع روز نیز غافل نمانده است 
که خلق آثاری همچون »واقعۀ 
مســجد گوهر شاد«، »مدافعان 
حرم« و  »شــهید حججی« از 

آن جمله اند.  
نمایشــگاه های گروهــی و 
انفرادی این اســتاد جــوان، با 
وجود این که همیشه  از هیاهوی 
رایــج تبلیغاتی دررســانه های 
غرب زده  بهره ای نداشــته، اما 
همواره درداخل ایران و خارج از 
کشور با استقبال خوب و شگفتی 
بازدید کنندگان  تحســین آمیز 
مواجــه بوده اســت که چنین 
چیزی، ممکن و مقدور نیســت 
ایشان  کارهای  بهره مندی  مگر 

از  اصالت هنری و روح معنوی و 
عشق نهفته در اجزاء و دقایق به 

کار رفته در هر یک از تابلوها...
از کســب جوایــز متعدد   

حسن روح االمین در طول یک 
دهه فعالیت ایشان که بگذریم، 
شخصیت های برجسته و استادان 
علــم و هنر به مناســبت های 
مختلــف، در وصف آثــار  این 
هنرمند جــوان،  تعاریف فراوان 
کرده اند که ســوای بیان سردار 
سلیمانی که به آن اشاره رفت،  
تنها به نقل  یکی دیگر از آن ها 
از زبان پژوهشــگر نام آشــنای 
تاریخ اســالم، محمد حســین 
رجبــی می پردازیم کــه گفته 
است:  حســن روح االمین نابغه 
این عصر است و استعداد خود را 
اهل بیت)ع(  معرفی  خدمت  در 
گرفته است و این توفیق نصیب 

همگان نمی شود. 

 معرفی کتاب

»او نگاهش را به ارث گذاشت«

* ناهید زندی پژوه

چریکی که شیر صحرا بود

بعد از پایان نگارش موضوعاتش پاسخ 
پرسش هایش را دریافت می کرد.

کتــاب »او نگاهــش را بــه ارث 
گذاشــت« بر اساس زندگی سرلشکر 
شهید حســن آبشناسان تنظیم شده 
است. کتاب توسط انتشارات سوره مهر 
وابسته به حوزه هنری در 139 صفحه 
در سال 1395 منتشر گردیده. این اثر 
از سری مجموعه قصه فرماندهان است 
که تاکنون بیش از یک و نیم میلیون 

نسخه آن به فروش رفته است.

سرلشکر شهید پس از شهادتش 
میراثی نداشــت جز چهار هزار جلد 
کتاب و انبوهی از یادداشت های عرفانی 
که از روح زیبای او ســخن می گفت. 
آبشناسان به پسرش افشین گفته بود: 
»پسرم، من برای تو، ملک و فرش به 
ارث نگذاشته ام. من در زندگی به دنبال 
بهتر کردن منزل وســایل زندگی یا 
پس انداز پول  هایم در بانک نبوده ام. من 
در زندگی به دنبال ساختن شخصیت 
خودم بودم. به دنبال شکل گرفتن نگاه 
و دیدگاهم به دنیا و مسایل جاری در 
آن. امیدوارم آنچه در من نســبت به 
دین، اعتقادات و حس بندگی و تسلیم 
در مقابل پروردگارم محقق شده برای 

شما هم توشه ای باشد و چراغ راهی.«
می توان گفت انتخاب عنوان کتاب 
»او نگاهــش را به ارث گذاشــت« از 
همین امر ناشــی شده است. گلستان 
جعفریان در این داســتان واره بیشتر 
از آنکه بــه ابعاد نظامی شــخصیت 
سرلشکر شــهید حســن آبشناسان 
بپردازد؛ توجهش معطوف به نوع نگاه 
او به زندگی، عشق به خانواده و بهره 
بردن از لحظه های زندگی با تمام تلخ 

و شیرینی هایش است.
در این قصــه، صاحب قلم نرم و 
راحت در صفحــات محدود کتابش، 
زوایای فکری و روحی و احساســی و 
پنهانی ترین الیه های درونی شــهید 
آبشناسان را مقابل مخاطب قرار داده 
است. در البالی اوراق کتاب می  خوانیم: 
به نظر او مطالعه تاثیر ناخودآگاه خودش 
را روی شخصیت آدمی می گذارد؛ اما 
صرف خواندن موجب اعتماد به نفس 
کاذب می شود. او به خواندن و تعمق 
کردن و اندیشــیدن بعد از آن معتقد 
بود. سرلشکر شهید استداللی درست 
و افکاری آزادمنشانه داشت و همواره 
در جســت وجوی ســاختن خویش 
بــود و در ضمن مصمــم و جدی در 
زمینــه تعلیم و تربیت فرزندانش بود. 
چنانچه بــه فرزندانش می گفت: باید 
»با حس درونت صادق باشی و برایش 
حد و مرزی قایل باشــی تا دچار هوای 
نفس نشوی؛ بهترین کار این است که 
درون خودت را بتوانی تحلیل کنی و 
رفتار و گفتاری را پیشــه کنی که فکر 

می کنی بهترین است.«
گلســتان جعفریان در مســتند 
داستانی خود که البته بدون کتابنامه 
است ســوابق نظامی سرلشکر شهید 
حسن آبشناسان را نیز گنجانیده است 
که به شــرح مختصــری از آن اکتفا 

می کنیم:

»سرلشکر شهید حسن آبشناسان 
در سال 1336 وارد دانشکده  افسری 
شد و در سال 1340 دوره مقدماتی را 
به پایان رساند و جزء شاگردانی بود 
که نخستین دوره چتربازی و تکاوری 
را در داخل و خارج از کشــور پشت 
سرگذاشت. او به کسب علوم و فنون 
نظامی عالقه بسیار داشت بطوری که 
تا سال 56 دوره های عالی و فرماندهی 
دافوس را با موفقیت به پایان رساند. 
با شــروع انقالب اســالمی به تعلیم 
نیروهای ارتش و ســپاه پرداخت و 
شــاگردان چریک زبده ای را تربیت 
کرد. با آغاز جنگ تحمیلی به منطقه 
جنوب اعزام شد و در همان روزهای 
آغازین جنگ توانســت اولین گروه 
اســرای عراقی را روانه اردوگاه های 
ایران کند. او برای نفوذ به پشت جبهه 
نیروهــای عراقی، از افراد بومی دوره 
دیده مســلط به زبان عربی استفاده 
می کــرد و با کمک آنهــا اطالعات 
مهمی را از وضعیت نیروهای عراقی 
بدست می آورد. اهالی دشت عباس، 
لقب شیرصحرا به این فرمانده چریک 
داده بودند که رادیو عراق هم با همین 

لقب از او نام می برد.
بزرگی  پیروزی های  شیر صحرا 
در منطقــه کردســتان به دســت 
آورد. آخرین مســئولیت آبشناسان، 
فرماندهــی لشــکر 23 نیروهــای 
مخصوص بــود که بیــش از چهار 
ســال طول کشــید. این مرد بزرگ 
که چریک پیــر هم لقب گرفته بود 
در تاریخ هشتم مهرماه سال 1364 
طی عملیات قــادر - که طراحی و 
فرماندهی  آن را نیز خودش برعهده 
داشــت - در منطقــه سرســول به 

شهادت رسید.
می توان گفت سرلشــکر شهید 
حسن آبشناسان استادی بود که در 
زندگی، مرحله به مرحله با آموزش و 
پیشرفت به تفکر و اعتقاداتش جهت 
داد و در نهایت توانســت به انســان 

خودساخته ای بدل شود.«
بنا به گفته استاد شهید مرتضی 
مطهری: »علم زیبایی اندیشه است 
و ایمان زیبایی احساس؛ علم زیبایی 
عقل است و ایمان زیبایی روح؛ علم 

ابزار می سازد و ایمان مقصد.«

حسن روح االمینی

ابالغ

مدیر دفتر شعبه ۸ دادگاه خانواده 
شهرستان اهواز - شهروز بهزادی

در خصوص پرونده کالســه  960671 موضوع طالق از جانب 
زوجه به نام خانم سالله مرادی فرزند حمداله به طرفیت آقای 
احسان اســکندری شهرکی فرزند مســعود نظر به اینکه زوج 
مجهول المکان اعالم گردیده لذا به زوج به نام آقای احســان 
اسکندری شهرکی فرزند مسعود ابالغ می گردد که ظرف مهلت 
یک هفته پس از نشــر این آگهی نســبت به معرفی داور خود 
اقدام نمایید در غیر این صورت دادگاه رأســًا و از طریق قانون 

اقدام خواهد نمود.

اهواز - امانیه - دادگستری کل استان خوزستان

شماره ابالغنامه: 9610106111106191
شماره پرونده: 9609986111100657

شماره بایگانی شعبه: 960671

برگ دادخواست به دادگاه عمومی
خواهان: اسماعیل اسدی فرزند غریب شغل آزاد به نشانی مسجد 

سلیمان- نفتک پشت ترمینال لین 3- منزل کامیر اسدی
خوانــده: 1- مصطفــی ســلیمانی 2- عبدالــه جمشــیدی 

مجهول المکان
تعیین خواســته و بهای آن:  الزام خواندگان به انتقال ســند یک 
دستگاه خودرو پژو 405 به شماره پالک 46 ی 127- ایران 24 
به انضمام کلیه هزینه های دادرســی و خسارات قانونی مقوم به 

سه میلیون و یکصد هزار ریال
دالیل دادخواســت: کپی مصدق شــهادت شهود- کارت ملی- 

مدارک مورد نیاز دیگر
ریاست محترم دادگستری شهرستان مسجد سلیمان

سالم علیکم
احتراما به استحضار می رساند

اینجانب یک دســتگاه خودرو به مشخصات فوق الذکر از خوانده 
ردیف اول خریداری نمودم با عنایت به اینکه سند اصلی خودرو 
به نام خوانده ردیف دوم می باشــد و بنده هیچ گونه آدرســی از 
ایشــان به منظور مراجعه و درخواست انتقال سند خودرو به نام 
خود از ایشان را ندارم با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی 

مورد استدعاست.
شورای حل اختالف مسجد سلیمان

برگ ســبز رنو تیپ لــوگان L90 رنگ ســفید روغنی مدل 
1392 بــه شــماره موتــور W 145582 و شــماره شاســی

 NAPLSRALDD1203025 و شــماره پالک 14 د 627 
ایران 71 متعلق به اینجانب غضنفر محمدی به شماره شناسنامه 

329 صادره از اردل مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

آگهی مفقودی


