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محســن خزائی ،پانزدهم آذر ســال  51در خرمآباد به دنیا
آمد .وی در ســال  ۱۳۷۴به عنوان متصدی صدا فعالیت خود را
در صداوســیما آغاز کرد .در سال  ۱۳۸۳مدیر باشگاه خبرنگاران
جوان زاهدان شــد .خزائی پس از موفقیت در باشگاه خبرنگاران
جوان زاهدان به عنوان مدیر خبر گیالن معرفی شد .بیست و دوم
ن سال  92بود که تروریستها با کمین در جاده فرودگاه
فروردی 
بینالمللی دمشــق و شلیک به خودروی خبرنگار شبکه خبر در
سوریه ،وی را از ناحیه شکم زخمی کردند و نهایتاً در بیست و دوم
آبا ن ســال  95به درجه رفیع شهادت نائل آمد .به دنبال شهادت
محسن خزائی ،همه مسئولین و جامعه خبری در سوگ نشستند
و البته افتخارکردند و سراسر وجودشان را غرور گرفت که چنین
بزرگمردی در عرصه اطالعرسانی قدمهای بلندی را برداشته .در
بیست و ششم اسفندماه سال  95نیز از تندیس محسن خزائی در
سه راه پاسداران شهر زاهدان رونمایی به عمل آمد.

وی در پاســخ به این ســوال که چطور شد اجازه دادید
محســن در این میدان حضور پیــدا کند ،افزود :چون با خدا
معامله کرده بودیم لذا دلهرهای نداشتم و به خدا سپرده بودم.
آخرین تماسی که با شهید خزائی داشتم را یادم نمیرود .روز
جمعه تماس گرفت و گفت؛ «صداها را میشــنوی؟ صدای
توپ و تانک و اقتدار اســام است؛ ببینید نیروهای ما چگونه
دارند مبارزه میکنند!» خیلی شاد بود .گفت؛ «خواستم شما
هم در شادی من سهیم باشید» گفتم مراقب خودت باش که
خندیــد و گفت بادمجان بم آفت ندارد .برای درمان به مطب
دکتر رفته بودم که یکی از دوستان تماس گرفت و بنده قادر
به پاســخگویی نبودم .بعد از اینکه از مطب خارج شــدم و با
ایشان تماس گرفتم گفت اخبار را دیدید؟ که گفتم نه ،بیرونم و
تلویزیون در دسترسم نیست .گفت خبر شهادت محسن را گفته
صحت دارد؟ ســریع خود را به منزل رساندم و تماس گرفتم.

رضایت خداوند را فراموش نکنند .رشادتها و ایثار مدافع رزمندگان
اســام و کودکان مظلوم و مردم ســتمدیده سوریه را به سمع و
نظر مردم میرســاند .عالوه بر گزارشگری ،در امدادرسانی به این
خانوادهها هم مشارکت میکرد .حتی زمانی که در زینبیه یک ماه
تحت اسارت بودند ،بدون هیچ ترسی خط محاصره را میشکستند
و غذا و دارو را به مردم میرساندند .یکی دیگر از کارهای مهم این
شهید ،طراحی و تهیه بیرق برای حرمهای حضرت زینب(س) و
حضرت رقیه(س) و نصب این بیرقها در باالی حرم مطهر ایشان
بود .به گفته وی بعد از  1400سال این بیرقها نصب شد .در این
شــرایط سخت ،کالسهای آموزشی خبرنگاری در سوریه برگزار
میکرد و عالقهمنــدان به خبرنگاری را نســبت به مهارتهای
خبرنگاری آگاه مینمود.

عشق به والیت...

وی درباره عشق و عالقه شهید خزائی به والیت نیز اینگونه

گفتوگوی کیهان با همسر شهید محسن خزائی

آرامشی که لرزه بر تاریخ انداخت
خالق این تصویر –هر که هست -لحظهای به وسعت هزاران نوشته را بر جریده تاریخ
آرامش دو جهان در جانش
ثبت کرده است؛ اسیری ایستاده در آستانه قربانگاه که همه
ِ
داد میزنــد یــک طرف و صیادی که اضطراب دنیــا و دوزخ در چهرهاش بیداد میکند.
مر ِد جلویی با اینکه میداند ســر از تنش جدا میشود اما تبلور شجاعت و عظمت است
و نامرد عقبی ،با اینکه بر شکار خود غلبه دارد اما تجلی ترس و حقارت است .این یکی
ایمان دارد که قطع سرش ،وصل حقیقت به مردم و برای بیداری است و آن یکی ،تمثال
بیزاری است.
آنکه محکم ایستاده میدانسته که تا چند لحظه دیگر تبدیل به قلب روزگار میشود
و آن دیگری ،نمیدانم میداند یا نه اما رســوای زمانه است .حججی میدانست ،آنجا که
خونش ریخته شــد ،مسیر رهایی و روشنایی است و جالدش نمیداند که همانجایی که

در بهشت منتظر شما میمانم

باید از حججی بیاموزیم

نگاهی به سلحشوری یک خبرنگار در دل حلب

مائده سادات سجادیان

مجتبی برزگر

این شهید را بیشتر بشناسیم
محسن به گواه تاریخ...

اوج فعالیت این شــهید زمانی بود که گروهک تکفیری جند
الشــیطان در جنوب شــرق فعال شده بود و حتی وی یکبار از
کمین گروهک تکفیری در حادثه تروریستی تاسوکی نجات یافت.
شهید محسن خزائی پس از فعالیتهای تخصصی و حرفهای خبر،
برای ادامه خدمت در سال  88به سوریه اعزام شد .شهید محسن
خزائی ضمن خدمــت در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
ســوریه به عنوان خبرنگار با صدا وسیما و شبکه خبر نیز در این
سالها همکاریهای گستردهای داشته است .این شهید بزرگوار
دارای ســه فرزند (دو پســر و یک دختر) است و دختر کوچکش
«زینب» ســه ساله در حالی به دنیا آمد که پدرش در سوریه در
خطوط مقدم مقابله با تکفیریها به دفاع رسانهای از حرم مشغول
بود .نکته جالب آنکه این شهید بزرگوار عموماً بعد از گزارشهای
خبری خود در بین رزمندگان مقاومت ،مداحی اهل بیت هم انجام
مــیداد .در نهایت حین تهیه گزارش از منطقه عملیاتی حلب بر
اثر اصابت ترکش ناشی از انفجار خمپاره به ناحیه سر ،به آرزویش
رسید و به جرگه شهیدان مدافع حرم پیوست.

افتخار به فدا شدن همسر
در راه زینب(س)

مریم رخشانی ،همسر شهید خزائی با بیان اینکه شهادت آرزوی
همسرم بود و همیشه میگفت برایم دعا کنید شهید شوم ،اظهار
داشت :شهادت افتخار است و چه افتخاری باالتر از اینکه همسرم
فدای حضرت زینب(س) شده است؟ محسن تمام تالش خود را
میکرد تا به هر صورتی شده کارش را درست انجام دهد .همیشه
میگفت زندگی ما متعلق به اسالم است .باید تمام تالشمان را به
خاطر دین اسالم بکنیم .یادم نمیرود سال  90برای سفر زیارتی
راهی سوریه شد ،پس از بازگشت به من گفت تمایل دارد در سوریه
کار کنــد و در کنار حرم حضرت زینب(س) و حضرت رقیه(س)
باشد .وقتی تمایل ایشان را دیدم مخالفتی نکردم.

اصال باورم نمیشد! خوش به حالش که به درجه رفیع شهادت
رسید .هر وقت تلفنی با هم صحبت میکردیم و میگفتم کی
میآیی؟ دخترت خیلی دلتنگی میکنه! میگفت؛ «انشاءاهلل
خدا به شما توان بدهد .تو باشی و پشت این بچهها رو داشته
باشــی و بچههایم زینبیوار پرورش پیدا کنند من هم اسالم
که پیروز شود برمیگردم».

نام اهلبیت میآمد
اشک بیقرار از چشمانش میبارید

خانم درخشانی همسر شــهید خبرنگار مدافع حرم محسن
خزائــی در ادامه خصوصیات این شــهید بزرگوار ،تصریح کرد :از
خصوصیات بارز شهید محسن خزائی ،حس مسئولیتپذیری ایشان
در کار بود .همیشه سعی میکرد بهترین کار را ارائه بدهد .هرکاری
را اراده میکــرد با تالش به آن میرســید؛ هر موقع نام اهلبیت
میآمد اشک بیقرار از چشمانش میبارید .میل قلبی او شهادت
بود و روح بلندش در این دنیا نمیگنجید .همیشه رضای خداوند
را به عنوان اصل و محور اقدامات و کارهایش قرار میداد .والیتمدار،
بســیجی و حامی مردم ستمدیده بود .به همگان توصیه میکرد
راهی که رضای خدا در آن باشد را طی کنند .این خصوصیات را
ســرلوحه کار خود قرار میداد که به عنوانهای خوبی در عرصه
خبرنگاری و اطالعرسانی هم دست یافت.

پیروی از رهبری
و رضایت خداوند را فراموش نکنید

وی افزود :همیشــه میگفت با خدا معامله کنید که خداوند
راه را هموار میکند .خبرنگاران مسئولیتهای سنگینی برعهده
دارند و واقعیتها را به ســمع و نظر افراد میرسانند .خبرنگاران
در شناخت راه درست میتوانند موفق شوند و پیروی از رهبری و

چون سعید زارع مالک خودروسواری پژو  ROAبه شماره انتظامی۸۴۶ص۲۱
ایران  63شــماره موتور  11686071965شماره شاسی  61217302به علت
فقدان سند کمپانی تقاضای رونوشت المثنی نموده است لذا چنانچه هر کس
ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان
فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید.
بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
مدت اعتبار این آگهی یک سال است.

اجرائیه

مشــخصات محکوم له /محکوم لهم :ســیدجواد رنجبرگل نام پدر :سیدجالل نشانی :همدان خ
بوعلی -کوچه شهید لعلی -پ -6طبقه اول -واحد 5
مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم :مجید نمدچی نام پدر :مهدی نشانی :مجهولالمکان
محکوم به :بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره  9610098111801292و شماره
دادنامه مربوطه  9609978111800114محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ پانصد و
پنجاه میلیون ریال وجه چک مذکور به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ  32902000ریال
بابت کلیه خســارات دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم میدارد در ضمن نیم عشر دولتی
نیز اخذ گردد.
مدیر دفتر شعبه  16دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
 -1ظــرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد(.مــاده  34قانون اجرای احکام مدنی)  -2ترتیبی
بــرای پرداخت محکوم به بدهد -3 .مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن
میســر باشــد .چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال
خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول ،به طور مشــروح مشتمل
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی
دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار
به مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشــت میشود(.مواد  8و  3قانون
نحوه اجرای محکومیــت مالی  -4 )1394خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال
بــه منظور فرار از اجرای حکم ،حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد(.ماده  34قانون اجرای
احــکام مدنی و ماده  20ق.م.ا و ماده  16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -5 )1394انتقال
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا
هر دو مجازات میشود(.ماده  21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -6 )1394چنانچه صورت
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکومله
یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهــد بود(.تبصره  1ماده  3قانون نحوه
اجرای محکومیت مالی)1394
م الف2304/

آگهی تغییرات شرکت نوسازی و عمران اکباتان سهامی خاص
به شماره ثبت  89422و شناسه ملی 10101337982

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ  1395/7/25تصمیمــات ذیل اتخاذ
شــد :اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قــرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای قربان محمدی به شــماره ملی  1639049606به نمایندگی از شــرکت گروه
مهندســین مشاور ساختمان و شهرســاز اکباتان به شناسه ملی 10103269258
به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای عزتا ...ظفری به شــماره ملی 3960936974
به نمایندگی از شــرکت تجهیز محیط به شناســه ملی  10101340144به عنوان
نایب رئيس هیئت مدیره آقای محمدجواد ذبیحیان به شماره ملی 4280880743
بــه نمایندگی از شــرکت ایجــاد محیط به شناســه ملــی  10101318872به
عنــوان مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره .آقای حمیدرضا قهرمانی به شــماره ملی
 0384382819به نمایندگی از شــرکت مهندســین مشاور ساخت آزما به شناسه
ملــی  10101338001به عنــوان عضو هیئت مدیره آقــای غالمرضا مجیدی به
شــماره ملی  0032327943به نمایندگی از شرکت تولیدی خانه گستر به شناسه
ملــی  10100591316به عنوان عضو هیئت مدیره کلیه اســناد بهادار و تعهدآور
شــرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و
احدی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای
رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مراسالت اداری با
امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .طبق مواد  12و  14اساسنامه
شرکت اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت - .انجام
امور جاری و ســایر اقدامات الزم برای اداره امور شــرکت - .اســتخدام و نصب و
عزل کارکنان شــرکت در چارچوب تشکیالت مصوب - .تعیین وظایف و اختیارات
کارکنان شــرکت در چارچوب تشکیالت مصوب - .نظارت ،هدایت و ارشاد کارکنان
شــرکت در انجام وظایف آنان - .انجام عملیات و معامــات مربوط به فعالیتهای
جاری مربوط به شــرکت - .پیشــنهاد ایجاد یا انحالل شــعب و یا نمایندگیهای
شــرکت به هیئت مدیره - .پیشنهاد طرحها و آییننامههای الزم جهت بررسی و یا
اخــذ تصمیم به مراجع مربوطه - .اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی -
پیشــنهاد هر نوع تغییر یا اصالح اساسنامه به مجمع عمومی فوقالعاده - .پیشنهاد
افزایش یا کاهش ســرمایه به مجمع عمومی فوقالعاده - .پیشــنهاد آییننامههای
مالی ،معامالتی،اداری ،استخدامی و ساختار سازمانی شرکت و تغییرات بعدی آنها
برای تصویب و سایر آییننامههای مورد لزوم - .افتتاح و بستن حساب ریالی یا ارزی
به نام شــرکت نزد بانکها و مؤسسات در داخل و خارج از کشور و تعیین و معرفی
اشخاصی که حق برداشت و استفاده از این گونه حسابها را دارند.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

خون میریزد و گردن میزند -دیر یا زود -مدفن تاریک او خواهد شد .حججی میدانست
که مرگش ،شهادتی است بر حقانیت راه مدافعان حرم که در حقیقت ،مراقب حریم پاک
انسانیت هستند .حججی ،حجت زنده بودن راه حسین(ع) است و جالدش ،وارث راه یزید.
در این تصویر ،دو فرد به ظاهر نزدیک هم ایستادهاند اما هر یک نماینده یک جبهه در
دنیای امروز است؛ یک طرف در این تصویر میدانست که سرش پرچم سرافرازی مجاهدت
و مقاومت همه مظلومان عالم است و طرف دیگر ،نماد تاریخ شرم آورهمه ظالمان.
آری! برخی تصاویر ،بیش از هزاران ســاعت ســخنرانی و صدها جلد کتاب ،ســخن
میگویند .درست مثل این عکس حججی ،ایستاده در آستانه قربانگاه و آرامشی که لرزه
بر اندام تاریخ میاندازد.
آرش فهیم

توضیح داد :شــهید خزائی هرگاه اســم رهبر معظم انقالب را
میشنید اشک در چشمانش حلقه میزد .همسر شهیدم عاشقانه
ولی امر مسلمین را دوست داشت و همیشه به ما توصیه میکرد
تنها راه رســتگاری ،پیروی از راه والیت است .در ضمن وی به
شــدت ما را به پاســداری از حریم والیت توصیه میکرد .چون
معتقد بود دشمنان این سرزمین هیچگاه دست از رنجش و آزار
والیت برنخواهند داشت .جدا از داشتههای معنوی شهید خزائی
در موضوعات علمی نیز آگاهی الزم را داشــت .برای همین هم
عناوینــی که وی در حوزه خبرنگاری و تولید برنامه به دســت
آورده بود بســیار اســت .اما موفقیتهای وی باعث نشد که او
پشت میز نشستن را انتخاب کند .برای همین بارها به سوریه و
عراق رفت و با جانفشانی برای والیت از وجودش مایه گذاشت و
خوشبختانه خداوند در انتها پاداش وی را با نائل آمدن به درجه
رفیع شهادت به او داد.

بهای زینبی شدن...

همسر شــهید خزائی در پایان خاطرنشان کرد :گاهی به او
معترض میشــدم که االن باید برای خانــوادهاش وقت بگذارد.
رســالت سنگینی را برعهده دارد و علیرغم عالقه به فرزندانش
میگفــت خودتان را جای خانوادههای شــهدا بگذارید و حتی
زینب سه ســالهام را به حضرت رقیه تشبیه میکرد .میگفت؛
«بهای زینبی شــدن همین سختیهاســت؛ از شما میخواهم
همچون گذشته که صبور بودید ،االن هم محکم و صبور باشید
و با صبرتان مرا یاری کنید .فرزندانم را حسینی و زینبی پرورش
بدهید؛ شما مجاهدت بزرگتری انجام میدهید و تربیت فرزندان
بسیار ارزشمند اســت .اگر ماندم جبران میکنم و اگر رفتم به
بهشت منتظر شما میمانم».

دادنامه

پرونده کالســه  9509983645400246شــعبه  101دادگاه کیفری دو شهر سمیرم (جزایی
سابق) تصمیمنهایی شماره 9609973644800864
شــاکی :آقای علیاکبر منصورزاده فرزند یحیی به نشــانی اصفهان  -سمیرم  -خیابان قدس
روبروی جهاد کشاورزی بنبست عدالت
متهم :آقای مصطفی ســیروس فرزند ابوالقاسم به نشانی اصفهان  -سمیرم  -روستای هست
اتهام :خیانت در امانت
گردشــگار :دادگاه پس از جری تشــریفات قانونی و با اعالم ختم رسیدگی بشرح ذیل مبادرت
به صدور رای مینماید.
رای دادگاه :درخصــوص اتهام مصطفی ســیروس فرزند ابوالقاســم ،متــواری و فاقد آدرس
مشــخص ،دائر بر خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه خودرو سواری پژو به شماره انتظامی
 245و  54ایــران 63موضوع شــکایت علیاکبر منصورزاده ،دادگاه با توجه به کیفرخواســت
صادره از دادســرای عمومی و انقالب سمیرم و شرح شکایت شاکی خصوصی و تصویر قرارداد
خرید خودرو راجع به مالکیت شــاکی و قرارداد امانت دال بر ید امانی متهم نسبت به خودروی
موصوف و شــهادت شــهود و عدم حضور متهم در دادگاه جهت دفاع از بزه انتسابی با وصف
احضار ازطریق نشر آگهی ،بنابراین دادگاه بزهکاری مشارالیه را محرز دانسته و مستندا به ماده
 674قانون مجازات اســامی مصوب ( 75بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) نامبرده را به
تحمل دو ســال حبس تعزیری محکوم مینماید .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم
تجدیدنظر استان اصفهان میباشد.

رهایی  -رئیس شعبه  101دادگاه کیفری  2سمیرم
گواهی حصر وراثت

از روزی که تصویر با صالبت شــهید محسن حججی
را در فضــای مجازی دیدم ،گویی تاریخ برایم دوباره تکرار
شد .ماجرای پیروزی خون بر رقص جنونآمیز شمشیر و
مقام واالیی از عشق که تنها روزی عشاقاهلل میشود .برایم
تداعی صحنهای از صحنههای عاشــورا بود .گویا علیاکبر
حسین(ع) را به مسلخگاه عشــق میبردند و شمر همان
شمر بود؛ کسی که به راستی هیبت پر صالبت یاران علی
زمان را درک کرد .باید محســن حججی بود تا لذت جان
دادن در راه امام زمان خود را چشید .وقتی تصویر او را در
ذهن خودم مرور میکنم انگار در گوش من روضه رضوان
را زمزمه میکنند .وقتی چهره کریه آن مزدور داعشــی را
درپشت محسن پرصالبت و غیور دیدم انگار ماجرای عاشورا
یک بار دیگر تکرار شده و در سرزمین نینوا او برای اعتالی
اسالم میجنگد .دوباره بغض پهنای گلویم را میفشارد؛ انگار
غمی دیگر از راه رســیده .بله محسن حججی با دنیایی از
سلحشــوری و ایثار قلل مرتفع بزرگمردی و صالبت را زیر
آسمان شهادت ،فتح کرد.
خوشــا به سعادتت ســردار که هم به یاد عمه سادات
اســیری را تجربه کردی و هم لب تشنگی و هم رفتن به
قربانگاه و همچون ارباب حســین ،شقیترین و جانیترین
آدمهــا تو را به وصال رســاندند .ســر از تنت جدا کردند
نمیدانیــم آیا آن لحظه به تو هــم آب داده بودند یا مثل
اجدادشان غریبانه ،مظلومانه و در فرط تشنگی و گرسنگی
تو را به شــهادت رساندند! دلم خیلی سوخت برای دختر
کوچولوی تو که همه ما را به یاد رقیه سه ساله میاندازد و
درس صبر و ایستادگی که همسرت با خودش هر روز تمرین
میکند .اینروزها خیلیها در فضای مجازی حرف از سلفی
مجلس و اختالس و آقازادهها و بدعهدیهای آمریکا در قبال
برجام میزنند .اما در میان این همه زشتی زمانه،هنوز هم
زیباییهایی از جنس صالبت ،ایثار و ازخودگذشــتگی را
محسن حججیهای جوان در میدان واقعی دفاع از اسالم
به نمایش میگذارند .هنوز هم مردانی هســتند که به دور
از هرگونه فریاد و اعالن نظری در میدان واقعی ،این عشق

آگهی مجدد مزایده اموال توقیفی

نظــر به اینکه بــه موجب پرونده کالســه  900181اجرایی در خصــوص محکوم علیه
شرکت تعاونی مســکن کارکنان شــرکت تعمیر و نگهداری بندر امام(ره) محکوم است
به پرداخت مبلغ  2/159/399/258ریال بابت اصل خواســته و هزینه دادرسی (دادرسی
و کارشناســی) و حقالوکاله وکیل و تاخیر تادیــه از تاریخ  86/6/11لغایت اجرای حکم
در حق محکومله شــرکت شباهنگ بختیاری به نمایندگی ســیدعلی صالحیزاده و نیز
پرداخت مبلغ  21/763/256ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت حسب درخواست
محکوم له ملک محکوم علیه شــامل یک باب واحد مســکونی با ســازه ســنتی و سقف
تیرچــه بلوک و در دو طبقه با کاربری مســکونی و دارای ســه خواب ،هــال ،پذیرایی و
آشــپزخانه اوپن با کابینت  MDFو حمام و توالت و ملک با نمای سرامیک و کف موکت
و جهت ملک ســند صادر نشــده و فقط برگ افرازی که در آن قید شده پالک به شماره
 40/4097/14223بخش  9خرمشــهر دارای عرصهای به مساحت  286مترمربع و اعیان
آن  220مترمربع و دارای اشتراک برق و آب و گاز میباشد که ارزش هر متر مربع عرصه
آن  7/000/000ریال و ارزش هر متر مربع اعیان آن  7/500/000ریال و ارزش اشتراکات
آن  40/000/000ریال و ارزش محوطهسازی و آمادهسازی  120/000/000ریال که کال
و جمعا به ارزش  3/812/000/000ریال توســط کارشناس رسمی ارزیابی و مقرر گردید
که از طریق مزایده در مورخ  96/6/13از ســاعت  12الی یک بعدازظهر در محل اجرای
احکام دادگاه بندر امام(ره) به اجرا گذاشــته خواهد شــد و مزایده از قیمت کارشناسی
تعیین شــده شروع و مال متعلق به کســی خواهد شد که بیشترین قیمت پیشنهادی را
ارائه نماید و خریداران میتوانند ظرف پنج روز قبل از موعد جهت کسب اطالع بیشتر و
مالحظه اموال به این اجرا مراجعه نمایند.
مدیر دفتر اجرایی احکام مدنی شعبه اول
دادگاه عمومی بندر امام خمینی(ره) -محمدی

رونوشت آگهی حصر وراثت

خوشا به سعادتت ســردار که هم به یاد عمه سادات اسیری را تجربه کردی و هم
لبتشنگی و هم رفتن به قربانگاه و همچون ارباب حسین ،شقیترین و جانیترین
آدم ها تو را به وصال رساندند.
و مجاهدت برای اســام را بیداد میکنند .آری! او محسن
است؛ دانشــمند جوانی که در آخرین وصیت خودش هم
حمایت و پشــتیبانی از والیت فقیه را به خانواده ،دوستان
و نسل امروز توصیه کرده و همسرش هم در نوشتهاش از
مردمی که برای همسرشگریســتهاند خواسته تا برای او
طلب صبر و به توصیههای همسرش عمل کنند .واقعاً چقدر
پیرو راه شهدا بودهایم و در این روزگار به یاد جاندادنها و
خوندادنهای عاشقانه ،سلحشورانه و حماسهآفرینانه این
مردان بیادعا برای اعتالی اســام و انقالبی که آنها برای
حفظ ارکان اصلیاش مثل والیت از جانشــان گذشتهاند،

متن آگهی احضار متهم

در پرونده کالســه ایــن شــعبه 9509982838600704
( )950933آقــای احمد حــدادی فرزند علیرضــا به اتهام
توهین و تهدید تحت تعقیب قرار گرفته اســت .با عنایت به
مجهولالمکان بــودن متهم و در اجرای مقررات ماده 174
قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور
کیفــری به نامبرده ابالغ میگردد تــا ظرف مهلت  30روز
از انتشــار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتســابی در شعبه
اول دادیاری آوج حاضر گردد .بدیهی است در صورت عدم
حضور ،مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب
شهرستان آوج -صادق زارعی احمدی

متن آگهی

شماره ابالغنامه9610106132402780 :
شماره پرونده9609986132400200 :
شماره بایگانی شعبه960203 :
تاریخ تنظیم96/5/17 :

آقای رمضان گیلوری به شناســنامه شماره  880به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت
شناســنامه ورثه ،درخواستی به شماره  960115تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است
که شــادروان همتعلی کلوری به شناســنامه شــماره  355در تاریخ سهشنبه 9خرداد 1396
درگذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از:
 -1بلقیس گلیوری فرزند حسین شماره شناسنامه 4 :ت.ت  1317نسبت با متوفی :زوجه
 -2زینب کلوری فرزند همتعلی شماره شناسنامه 2 :ت.ت  1348نسبت با متوفی :فرزند
 -3جمیله گیلوری فرزند همتعلی شماره شناسنامه 2 :متولد  1350نسبت با متوفی :فرزند
 -4صدیقه کلوری فرزند همتعلی شماره شناسنامه 2307 :متولد  1350نسبت بامتوفی :فرزند
 -5مرضیه کلوری فرزند همتعلی شماره شناسنامه 2162 :متولد  1357نسبت با متوفی :فرزند
 -6ایرج گیلوری فرزند همتعلی شماره شناسنامه 15 :متولد  1340نسبت با متوفی :فرزند
 -7رمضان گیلوری فرزند همتعلی شماره شناسنامه 880 :ت.ت  1339نسبت با متوفی :فرزند
و وراث دیگری به جز نامبردگان ندارد .اینک با جری تشــریفات قانونی درخواســت مزبور را
یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراضی دارد یا وصیتنامهای از متوفی نزد او باقی باشد
از تاریخ نشــر آگهی ظرف مهلت یک ماه تقدیم این شــورا نماید و اال با گذشت زمان گواهی
صادر خواهد شد و هر وصیتنامهای جز سری و رسمی که بعد از این موعد ابراز شود از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
ازطرف مسئول دفتر شورای حل اختالف آرادان  -عاطفه فریور
 437م الف

نظر به اینکه آقای صادق ریاحیفر دارای شناسنامه شماره  001-0529020به شرح دادخواست
به کالسه  5/96/294از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شــادروان مرضیه مناجاتیپور به شناسنامه  35067در تاریخ  1394/8/5در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به:
ردیف نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه تاریخ تولد نسبت با مرحومه
 -1کبری ایزی  1332 - 32696مادر مرحومه
 -2اسماعیل مناجاتیپور  1323 - 2پدر مرحومه
 -3صادق ریاحیفر  1368 - 0010529020فرزند مرحومه
 -4محمدعلی ریاحیفر  1373 - 0780541286فرزند مرحومه
 -5زهرا ایزی  1381 - 0781020484فرزند مرحومه
 -6معصومه ایزی  1381 - 0781020433فرزند مرحومه
 -7عباس ایزی  1330 - 797همسر مرحومه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا  -شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان سبزوار

خواهــان حمیدرضــا ماندگار با وکالت ســیدبهرام قاســمی به طرفیــت خواندگان
 -1خاور آزادبخت  -2نادیا فارســی مدان  -3نســیم فارســی مدان  -4نیما فارسی
مدان دادخواســتی تقدیــم دادگاه عمومی بخش بندر امامخمینــی نموده که جهت
رســیدگی به شــعبه  2دادگاه عمومی حقوقی بخش بندرامامخمینی واقع در استان
خوزســتان -بندر امام خمینی -بلوار والیت -روبروی منازل  400واحدی بندر ارجاع
و به کالســه  9609986132400200ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  96/6/25و
ســاعت  9صبح با دستور جلسه سوگند استظهاری خواهان تعیین شده است .به علت
مجهولالمکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان

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

رونوشت آگهی حصر وراثت

برابر رای شماره  139660317007002193هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی :آقای عبداله کاظمزاده فرزند شکراله بشناسنامه
شماره  42صادره از بهبهان بشماره ملی  1861301626در ششدانگ یکباب ساختمان
بمســاحت  118/57مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک  5653اصلی واقع در بخش
یــک بهبهان خریداری از مالک رســمی آقایان رمضان طریقتجو و محمد مســاعد
بهبهانی محرز گردیده اســت .لذا مراتب به منظــور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراض داشته باشند میتوانند 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 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 دوم96/5/22 :
تاریخ انتشار نوبت اول96/5/7 :
کاظمی -رئیس ثبت بهبهان

نظر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رسمی برابر رای شــماره  1396-1213مورخ  96/4/13تصرفات آقای/خانم فاخر
تابعشــمعونی شماره شناســنامه  3932صادره از اهواز فرزند حمید دارای کدملی شماره
 1751664457نســبت به یکباب ســاختمان به مســاحت  278/60مترمربع در قسمتی
از ششــدانگ پــاک  2690/11واقع در بخش دو اهواز اخبار خروجــی بنام خانم خزنه
البوغبیش
منجر به صدور رای گردیده برابر ماده  3قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده
روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد تا هرکس نســبت به تصرفات مفروزه و مالکیت
ایشــان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک اهواز تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض
مکلف اســت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضایی
تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نمایند .بدیهی است
درصورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام به صدور سند
مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/6/7
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/5/22

نصرتاهلل  -کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز

 5/1584م/الف

آگهی ابالغ

بدینوسیله آقای حمزه راد که فعال مجهولالمکان میباشد ابالغ میگردد که
آقای یوسف زارعی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما تقدیم
که به کالســه  ۹۶۰۱۲۵ثبت و برای روز سهشنبه  96/6/۲۱ساعت۱۵/30
وقت رســیدگی تعیین گردیده ،لذا مراتب جهت تقاضای خواهان در اجرای
مقررات ماده  73قانون آئین دادرســی مدنــی دادگاههای عمومی و انقالب
یک نوبت در یکی از روزنامههای کثیراالنتشــار محلی همدان درج میگردد
خوانده میتواند ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی جهت دریافت نسخه
ثانی دادخواســت و ضمائم به شعبه  ۱۲۳واقع در همدان میدان بیمه کوچه
مشــکی مراجعه و در روز و ســاعت مقرره فوق در جلسه رسیدگی حاضر و
هرگونه دفاعی دارد به عمل آورد و اال شورا غیاب ًا رسیدگی و تصمیم مقتضی
صــادر خواهد نمود و چنانچه منبعد آگهی الزم شــود یک نوبت و مدت آن
ده روز خواهد بود.
دبیرخانه  ۱۲۳شورای حل اختالف همدان
م الف۲۲۹۱/

تالش کردهایم .امروز محســنها به ما میگویند با والیت
عاقبتبخیر میشویم همینطور که برایمان ثابت شد مردانی
کــه انقالبی بودند و در این راه تــاش کردند اما یک آن
غفلت از والیت آنها را به قعر چاه نفاقافکنی برای زیرسؤال
بردن والیت و انقالب کشــانده است .بنابراین محسنها با
شهادتشان به ما درس بصیرت و توجه به والیت را دادهاند
و خونبهای این آموزهها ،جانشان بوده است .شربت شهادت
گوارایت باد .امیدوارم همســر و فرزندت به این شجاعت و
دلیرمردیهایت غبطه بخورند و برای نسل جوان جامعه ما
هم درس آموز باشد.

متصدی دفتر شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی
بخش بندر امام خمینی -محمدرضا اکبرزاده

خانم ملیحه رئیس دانائی دارای شــماره ملی  0065376757به شرح دادخواست به
کالســه  9609982890000198از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان جعفر رئیس دانائی به شماره ملی 0032281676
در تاریــخ  1392/6/1در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن
مرحوم منحصر است به:
 -1جواد رئیس دانائی دارای ش.ش  95225پســر متوفی  -2مرجان رئیس دانائی
دارای ش .ملــی  0016712412دختر متوفی  -3ملیحه رئیس دانائی دارای ش.ش
 7818دختر متوفی  -4معصومه رئیــس دانائی دارای ش.ش  10523دختر متوفی
 -5زهرا بابائی ابراهیمآبادی دارای ش.ش  90همسر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید
تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف
شهر بوئینزهرا

آگهی ابالغ

بدینوســیله آقای مهدی فعلهگری که فعال مجهولالمکان میباشــد ابالغ
میگردد که آقای اســداهلل نامیان دادخواســتی به خواســته مطالبه وجه به
طرفیت شما تقدیم که به کالسه ۱۲۵ح  ۹۶۰۲۲۹ثبت و برای روز 96/6/۲۶
ســاعت  ۴/30عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده ،لذا مراتب جهت تقاضای
خواهان در اجرای مقررات ماده  73قانون آئین دادرســی مدنی دادگاههای
عمومی و انقــاب یک نوبت در یکی از روزنامههای کثیراالنتشــار محلی
همدان درج میگردد خوانده میتواند ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به شعبه  ۱۲۵واقع در همدان
میدان بیمه کوچه مشــکی مراجعه و در روز و ســاعت مقرره فوق در جلسه
رسیدگی حاضر و هرگونه دفاعی دارد به عمل آورد و اال شورا غیاب ًا رسیدگی
و تصمیم مقتضی صادر خواهد نمود و چنانچه منبعد آگهی الزم شــود یک
نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.
م الف ۲۲۹۴/دبیرخانه  ۱۲۵شورای حل اختالف همدان

آگهی دعوت از بستانکاران (نوبت اول)

شرکت تجارتی و تولیدی ایران ماکا (سهامی خاص) در حال تصفیه ثبت شده به شماره 8512
و شناسه ملی 10100365541
در اجرای مفاد ماده  225قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران اعم از اشخاص حقیقی و
حقوقی که ادعایی نسبت به این شرکت دارند دعوت میشود ظرف مدت شش ماه از تاریخ درج
اولین آگهی با در دســت داشتن اسناد و مدارک خود به نشانی  -خیابان نلسون ماندال (آفریقا)
بعد از میرداماد نبش یزدانپناه پالک  1کد پستی  1968874914مراجعه فرمایند بدیهی است
پس از انقضای مهلت قانونی هیچگونه ادعایی پذیرفته نمیشود.

مدیر تصفیه  -محمدحسن آقایی

آگهی فقدان سند مالکیت پالک
 -2884/1اصلی

آقای جمشید سرگزی باســتناد دو برگ استشهاد محلی که به امضاء
شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره یک زاهدان رسیده مدعی
است که ســند مالکیت ششــدانگ یک باب منزل پالک -2884/1
اصلی واقع در بخش یک بلوچســتان شــهر زاهدان مورد ثبت 6989
صفحه  415دفتر  35به شماره چاپی سند مالکیت  382579ج  91به
علت جابجایی مفقود گردیده و نامبرده درخواست صدور سند مالکیت
المثنی را نموده لذا مراتب به اســتناد ماده  120آئیننامه ثبت در یک
نوبت آگهی میشــود تا چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به
ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود میباشــد از تاریخ
نشــر این آگهی ظرف  10روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل ســند
مالکیت یا ســند معامله بــه این اداره اعالم و رســید دریافت نمایند
و اال پس از انقضای مدت مذکور و نرســیدن واخواهی و یا در صورت
اعتراض اصل ســند ارائه نشود نســبت به صدور سند مالکیت المثنی
طبق مقررات اقدام خواهد شد.
شناسه1165290 :

حسینعلی مالیی
رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان

مالف 1588

خواهان :آقای مهدی گل عنبریان فرزند محمد کریم به نشــانی استان کردستان-
شهرستان سنندج -خ بهاران میدان قبا مجتمع اواالن بلوک  14واحد  13ط 3
خواندگان -1 :خانم شهین گل عنبریان فرزند محمدکریم  -2آقای رحمت گلعنبریان
فرزند محمد کریم  -3آقای ماشاءاله کل عنبریان فرزند محمد کریم همگی به نشانی
استان کردستان شهرستان سنندج بلوار شبلی -شاهد  - 5بدر  -5پ 16
 -4اقای محمد جهانگیر گل عنبریان فرزند محمد کریم به نشانی مجهولالمکان
خواستهها -1 :مطالبه خسارت دادرسی  -2الزام به تنظیم سند رسمی ملک
گردشکار :خواهان دادخواستی بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به
این شــعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوقالعاده دادگاه
به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی دادگاه

در خصوص دادخواستی آقای مهدی گل عنبریان بطرفیت محمد جهانگیر ،رحمت،
ماشاءاله و شهین همگی گل عنبریان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به نسبت
سهماالرث خود از ششدانگ پالک ثبتی  13217فرعی از  2اصلی بخش  10سنندج
و خســارت دادرســی بدین شرح که خواهان اظهار داشــته به موجب قرارداد مورخ
 91/3/21یک واحد آپارتمان به مشــخصات کتبی مذکور را از مورث خود خواندگان
بنام شــرافت علی محمدی ابتیاع که تاکنون سند آن منتقل نشده است ،خواندگان
ردیف دوم ،ســوم ،چهارم با تقدیم الیحهای آمادگی خود را جهت انتقال سند اعالم
نموده ،خوانده ردیف اول در جلسه مقرر دادگاه حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده
اســت ،دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ،مالحظه اصل قرارداد مورخ 91/3/21
که مصون از هرگونه ایراد و تردید باقیمانده اســت و با احراز رابطه معاملی و صحت
قرارداد و نظر به اینکه یکی از نتایج عقد بیع انتقال سند بنام خریدار میباشد ،خواسته
را وارد دانسته مستند به ماده  1301 ،220 ،219 ،190 ،183قانون مدنی و مواد ،198
 515و  519قانون آیین دادرســی مدنی حکم برالزام خواندگان به انتقال سند رسمی
به نســبت سهماالرث خود از ششدانگ پالک ثبتی  13217فرعی از  2اصلی بخش
ده سنندج بنام خواهان و نیز حکم بر محکومیت آنان به پرداخت  1/276/006ریال
بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رأی صادره نسبت به
خواندگان ردیف دوم ،ســوم ،چهارم حضوری و قطعی و نسبت به ردیف اول غیابی
ظرف بیست روز از ابالغ واخواهی در این شعبه سپس بعد از انقضای واخواهی ظرف
بیست روز قابل تجدید نظرخواهی میباشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی سنندج -طیب لی
رونوشت برابر با اصل و اداریست
مدیر شعبه دوم دادگاه حقوقی سنندج -حسینی

