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دارد به نترسيدن مردم ايران از قدرت ها فکر مي کند: چرا نمي ترسند؟ به 
چه پشتوانه اي؟ اسالم؟ ما هم مسلمان زياد داريم، اما آنها اين طور شجاع 

نيستند.
آقاي خامنه اي خوشحال از حق پذيري مخاطبشان، ادامه مي دهند: »در 
اين روزهايي که در هراره هستيم و اجالس برقرار است، چهره هاي سياسي 
و اجتماعِي مترقِي آسيا و آفريقا، بايد در مورد تقويت جنبش عدم تعهد و 
هدايت آن در جهت خط صحيح، اجتماع و هم فکري کنند. امروز با گذشت 
بيست وپنج سال از تشکيل جنبش عدم تعهد، متأسفانه حرکت جنبش ُکند 

شده و احتياج به تحرک و تغذية بيشتري دارد.«
آقاي کريکو خيلي خوشحال است که اين مرِد قدرتمند، او را فردي 
با شما  نوع همکاري  براي هر  مترقي مي داند. سريع جواب مي دهد: »ما 
آماده ايم. دوست داريم روابط ايران و بنين هم زياد شود. اين براي ما خيلي 

مفيد است.«
بعد طرحي به ذهنش مي رسد که از تصور آن هم لذت مي برد، نيازي 
به فکر و مشورت نيست، طرحش را مطرح مي کند: »جناب رئيس جمهور، 
را  من  تقاضاي  بياوريد.  تشريف  بنين  به  که  مي کنم  دعوت  شما  از  من 

مي پذيريد؟!«
و جواب مي شنود: »بله. من دعوت شما را قبول مي کنم. اميدوارم در 
فرصت مناسبي بتوانم به بنين بيايم ان شاءاهلل. در ادامة اين اجالس هم در 
کميته هاي فرعي، ايران و بنين با هم همکاري مي کنند و روابط ما با شما 

خيلي بيشتر از حاال مي شود. موفق باشيد ان شاءاهلل«
ديدار تمام مي شود. ديداري که نقطة عطِف اين سفر براي رئيس جمهور 
بنين مي شود و افق هاي فکري جديدي در او شکل مي گيرد. دوست دارد 

سريع برگردد و اين ديدار را براي مردمش تعريف کند. 
ظهر شده است، ظهِر يک روز فوق العاده پرکار و پربار. از صبح در مکان 
اجالس بودند، يک ساعت و نيم سخنراني و بعد هم اين ديدارها. آنهايي که 
در ويال هستند، نماز را به امامت آقاي خامنه اي مي خوانند. بعد هم ناهار 
و استراحتي کوتاه تا آماده شوند براي برنامه هاي بعدازظهر. بعدازظهر بايد 
به محل اجالس بروند و آنجا با نخست وزير صحراي غربي و رئيس جمهور 
از  الجزاير،  رئيس جمهور  »شاذلي بن جديد«  با  ديدار  ديدار  کنند.  الجزاير 
ايران در موضوع جنگ، تقابل  به  الجزاير  چند جهت مهم است؛  نزديکي 

آنها با آمريکا، و از همه مهم تر موضوع نفت.
با  واقع  در  و  بعثي  رژيم  با  ايران  از جبهه هاي جنگ  يکي  نفت  بازار 

اصلي  سالن  در  دقيقه اي  چند  آقاي خامنه اي  سخنراني،  از  بعد 
به  که  نمي دهد  اجازه  سران،  با  ديدار  فشردة  قرارهاي  اما  مي نشينند، 
و  پاکستان  رؤساي جمهور  با  بايد  قبل ازظهر  تا  کنند.  سخنراني ها گوش 
گابُن و بِنين ديدار  کنند. همراه با چند تن از همراهان، از سالن اصلي خارج 

مي شوند و به ويال مي روند.
ديدار اول با »ضياءالحق« رئيس جمهور پاکستان است. آقاي خامنه اي 
به دم در ويال مي روند تا از ضياءالحق استقبال کنند. او همان ابتدا شروع 

* وقتي مقامي به ويال مي آمد، نشانة اداي احترام بيشتر او  
نسبت به ميزبان بود و اينکه او متقاضي اين ديدار بوده است. 

مهمان بعدي ويال »حاج عمر بونگو« است، رئيس جمهور 
مسلمان شدة گابن. در ميان صحبت ها، با لحن خودماني و 

خارج از عرف ديپلماتيک مي گويد: »من خيلي خوشحالم که 
به هراره آمدم، چون توانستم نطق مهم امروز شما را بشنوم.«

صفحه ۶
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از هراره تا تهران - ۳۶

* رئيس جمهور بنين: »ما از پيروزي انقالب اسالمي در ايران خيلي خوشحال شديم. پيروزي انقالب شما به ما 
در آفريقا روحيه داد. اين جنگ را هم محکوم مي کنيم. خيلي معلوم است که صدام جنگ و تجاوز را آغاز کرده و 

بايد محکوم شود. نمي دانم چرا بعضي در اين موضوع شک دارند! يا مي ترسند حرف بزنند.«

زيرپوست جنگ - ۱۰
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العصر«  مصاحبه»علی  ادامه 
با »حامد الجبــوری« از اعضای 

برجسته حزب بعث عراق:
* چه کسی دومين نفر بعد 

از صدام بود؟
-عــزت ابراهيم ]الــدوری[. 
چيــزی از او شــنيدم که احمد، 
واقعا افــکارم را به هــم ريخت. 
داشــتيم می رفتيم به اســتقبال 
ضياءالحق که اولين کسی بود که 
از طرف سازمان کنفرانس اسالمی 
تعيين شد تا تالش هايی برای حل 
اختــالف در همان ابتدای جنگ 
بکند. طبعا هواپيما در آن روزها 
قابل اســتفاده نبود چون آسمان 
عراق بســته بود فلذا با ماشين به 
خان باری رفتيم که نزديک بغداد 
در مسير الرمادی بود. در مسير در 
يک قهوه خانه بين راهی کوچک به 
انتظار موکب ضياءالحق نشستيم 
که داشت با ماشــين از اردن به 

عراق می آمد.
* چه سالی بود؟

-دقيقــا در همــان روزهای 
ابتدای جنگ. من نشسته بودم و با 
عزت ابراهيم حرف می زديم. عزت 
رو به من گفت: »استاد حامد، واهلل 
اگر جنک شش ماه هم طول بکشد 

ما ]کوتاه نمی آييم.[«
*شش ماه؟!

- بله بله.
می کردند  خيال  يعنی   *

بيشتر از اين طول نمی کشد.
-من فکــر می کنم اطالعات 
غلطی که می رسيد که ارتش ايران 
از هم فروپاشــيده است و نيروی 
هوايــی ايران از هم فروپاشــيده 
محاسباتی  اشتباه  ]موجب  است 
رهبران عراق شد[. يعنی حساب 
امواج بشری که راه افتاد را نکرده 
بودند. حساب اين را نکرده بودند 
که هر کشوری از طرف يک ارتش 
متجاوز اشغال شود، صرف نظر از 
نظام سر کار، احساسات ملی مردم 
به جوش و خروش می افتد و ملت 
اين آمادگی درشان ايجاد می شود 
کــه تا باالترين حــد در راه دفع 

پس  کنند.  ازخودگذشتگی  تجاوز، 
حقيقتا بايد همه اين محاسبات در 

نظر گرفته می شد.
* تو چيــزی از خود صدام 

درباره جنگ شنيدی؟
- نه. ابدا.

* ابــدا؟ در هيئت وزيران 
درباره جنگ حرف نمی زد؟

- نــه ابدا. حتی رئيس ســتاد 
مشــترک هم راجع به جنگ حرف 

نمی زد.
* پس در جلســات هيئت 
دولت در اثنای جنگ درباره چه 

حرف می زديد؟
- دستور جلسات عادی.

* درباره شئون داخلی؟
- مســائل خارجی هم مطرح 
می شد منتها بحثی پيرامون جنگ 

احتمالی درباره ايران نبود.
* نــه. من دربــاره جنگ 
احتمالی پيش رو حرف نمی زنم. 
می گويم وقتــی که جنگ راه 

افتاد، بعدش.
-آهــا. بعد از جنــگ. طبعا نه 
]حرفی زده نمی شــد[. خالصه وار 

* حامد الجبوری: حساب اين را نکرده بودند که هر کشوری از طرف يک ارتش 
متجاوز اشغال شود، صرف نظر از نظام سر کار، احساسات ملی مردم به جوش و 

خروش می افتد و ملت اين آمادگی درشان ايجاد می شود که تا باالترين حد در راه 
دفع تجاوز، ازخودگذشتگی کنند.

* عضو ارشد حزب 
بعث عراق:من فکر 

می کنم اطالعات غلطی 
که می رسيد که ارتش 
ايران از هم فروپاشيده 
است و نيروی هوايی 

ايران از هم فروپاشيده 
است ]موجب اشتباه 
محاسباتی رهبران 
عراق شد[. يعنی 

حساب امواج بشری 
که راه افتاد را نکرده 

بودند.

از سير جريانات نظامی در جبهه ها 
گفته می شــد. خيلــی خالصه وار 
افسری از طرف ستاد کل می آمد يا 
خود رئيس ســتاد کل يا وزير دفاع 
گاهی اوقات می آمدند )هرچند وزير 
دفاع کال به ندرت در جلسات شرکت 
می کرد چون درگير جبهه ها بود(. 
خيلی خالصه ذکر می شد و بحثی 

می شد و سؤال و جواب.
***

روايت سوم اختصاص دارد به 
نزار الخزرجی

 نزار الخزرجی در ســال 1938 
متولد شد. پدر او از نظاميان عاليرتبه 
عراقی در دوران رژيم پادشاهی اين 
کشور بود که رياست ستاد مشترک 

اشتباه محاسباتی صدام

ارتش پادشــاهی عراق را )درست 
پيش از کودتا و سرنگونی آن رژيم( 
به عهده داشت. نزار الخزرجی پس 
از تحصيل در مدرسه، وارد دانشکده 
افسری شد و پس از فارغ التحصيلی 
ابتدا به بخش زرهی ارتش پيوست، 
سپس به نيروهای ويژه منتقل شد 
و بعد بخش فنی مهندسی ارتش. او 
رتبه ها و مسئوليتهای نظامی را به 

دیدارهای صمیمانه رئیس جمهور ایران
  در حاشیه اجالس هراره

عضو ارشد حزب بعث روايت می کند

در ســال 1974 به عنوان وابسته 
نظامی سفارت عراق در هند تعيين 
گرديد و تا سال 1977 در همان 
سمت باقی بود. او در همان سال 
به فرماندهی تيــپ پنجم پياده 
منصوب شد تا سال 1983 که به 
وزارت دفاع منتقل گرديد و بعد 
هم فرماندهی لشکر اول بر عهده 
او قرار گرفــت. نزار الخزرجی در 
سال 1986 به معاون رئيس ستاد 
ارتش در امــور عمليات منصوب 
شد و چندی بعد باز به فرماندهی 
همان لشکر اول بازگشت. در سال 
بعد به عنوان رئيس ستاد مشترک 
ارتش عراق منصوب گرديد. سال 
1990 )مــدت کوتاهــی پس از 
حملــه به کويت( از اين ســمت 
برکنار و به عنوان مشــاور نظامی 
رئيس جمهور و عضو دفتر نظامی 
حزب بعث تعيين شد اما در اصل 
بيشــتر در خانه اش و در حالتی 
شــبيه »اقامت اجباری و تحت 
نظر« قرار داشت تا اينکه توانست 
در سال 1996 از کشور گريخته و 

از نظام اعالم جدايی کند.
مي کند به تعريف کردن از سخنراني آقاي خامنه اي. 

افغانستان  مورد  در  ايشان  موضع گيري  از  به خصوص  که  ضياءالحق 
خوشحال شده بود، بحث را به موضوع افغانستان مي کشاند. در آخر ديدار، 
ضياءالحق مي گويد: »خيلي خوشحالم که هيئت ايراني در اين سطح و با 
حضور شما به اجالس آمده. حضور شما خيلي روي اجالس اثر مي گذارد.«

به  نسبت  او  بيشتر  احترام  اداي  نشانة  مي آمد،  ويال  به  مقامي  وقتي 
ميزبان بود و اينکه او متقاضي اين ديدار بوده است.

مهمان بعدي ويال »حاج عمر بونگو« است، رئيس جمهور مسلمان شدة 
ميان  در  اما  است.  اُپک  و  نفت  مورد  در  بيشتر  او  صحبت هاي  گابن. 
»من  مي گويد:  ديپلماتيک  عرف  از  خارج  و  لحن خودماني  با  صحبت ها، 
امروز شما  توانستم نطق مهم  آمدم، چون  به هراره  خيلي خوشحالم که 

را بشنوم.«
بنين است؛  آقاي »ماتيو کريکو« رئيس جمهور  با  بعدي، ديدار  ديدار 
و  رئيس جمهور کشور کوچک  ديگري مي گيرد.  بوي  و  رنگ  که  ديداري 
فقير بنين، با تواضع و عالقه درمقابِل آقاي خامنه اي نشسته است. حالتش 
در  و  است  معتقد  مسيحي  يک  او  نيست.  رسمي  مقام  يک  شبيه  هيچ 
از همان  آقاي خامنه اي،  لباس و سکنات  اکثر مردم، مسلمان.  کشورش، 
روز اول در دلش اثر کرده بود و دوست داشت اين مرد روحاني را از نزديک 
ببيند. بعد از سخنراني، مجذوب ايشان هم شده بود. او آقاي خامنه اي را، 
يک مرد با قدرت الهي و داراي ارتباط قوي با خداوند مي بيند که با قدرت 

ايمان سخن مي گويد؛ ايماني عميق، صحيح و محکم. 
از صدام بدش  بعثي ها نمي داند.  با  ايران  از جنگ  کريکو چيز زيادي 
از دروغند. آنچه ساعتي  مي آيد و مي داند خبرهايي که شنيده است،  پر 
قبل از کالم آقاي خامنه اي شنيده، چشم هايش را باز کرده و حاال، حسابي 
از دست صدام عصباني است. مي خواهد آقاي خامنه اي را خوشحال کند، با 

که  کرده اند  کاري  ايران،  کردن  تسليم  براي  است.  شده  استکبار  دنياي 
قيمت نفت به زير ده دالر ـ حدود شش دالر ـ برسد. کويت و عربستان و 
امارات، ولخرجانه نفتشان را حرام مي کنند که قيمت را پايين نگه دارند. 
عراق هم بي توجه به سهمية اُپک، توليدش را باال برده تا کمتر ضرر ببيند. 
فقط  عراق  ارزي  درآمد  که  زده اند  رقم  طوري  را  اوضاع  مستکبران 
است؛  نصف شده  ايران  ارزي  درآمد  درحالي که  است،  8 درصد کم شده 
به گونه اي که وزير نفت، ادامة فروش نفت به اين قيمت را به صرفه نمي داند.

اين ماجراها با سقوط فاو در والفجر هشت قوت گرفته و در دنيا معروف 
شده است به »جنگ نفت«، جنگي به فرماندهي CIA و مزدوري اعراب 
مرتجع. قدم اوِل ايران در اين جنگ نابرابر، کاهش توليد نفت بوده است. و 
به خاطر همين جنگ نفت است که ديدارهاي رئيس جمهور ايران با اعضاي 
اُپک، در حاشية اجالس هراره بسيار مهم است. همراهي کشورهاي مهم 
را  براي کاهش توليد، مي تواند سايرين  آنها  تأثيرگذار، و متقاعد شدن  و 
هم مجبور کند تا جلوي اين روند گرفته شود. لذا در خارج سالن اصلي 
اجالس، يک جنگ ديپلماتيک تمام عيار برقرار است که حرارتش، گاهي، 

چند برابر بحث هاي سالن اصلي است. 
هم زمان با مجاهدت هاي آقاي خامنه اي در جبهة ديپلماسي در هراره، 
خبر مجاهدت هاي رزمندگان ايراني، در جنگ با نيروهاي بعثي و حاميان 

جهاني اش، به هراره مي رسد. 

ســرعت به دست آورد و رشد کرد. 
نزار الخزرجی در سال 1968 موفق 
شــد از دانشکده ســتاد ارتش نيز 
فارغ التحصيل شــود. در اواخر دهه 
شــصت ميالدی به عنوان وابسته 
نظامی ســفارت عراق در مســکو 
مشــغول به کار شد و طبق برخی 
نقلها در همانجا بــرای اولين بار با 
صدام ديدار کرده و همين آغاز رابطه 
اين دو بود. او ســپس به فرماندهی 
تيپ چترباز ارتش منصوب شــد. 

ضياءالحق که به خصوص از موضع گيري آيت اهلل خامنه ای در مورد 
افغانستان خوشحال شده بود، بحث را به موضوع افغانستان 

مي کشاند. در آخر ديدار، ضياءالحق مي گويد: »خيلي خوشحالم 
که هيئت ايراني در اين سطح و با حضور شما به اجالس آمده. 

حضور شما خيلي روي اجالس اثر مي گذارد.«

صداقت از موضوع جنگ شروع مي  کند: »ما از پيروزي انقالب اسالمي در 
ايران خيلي خوشحال شديم. پيروزي انقالب شما به ما در آفريقا روحيه 
داد. اين جنگ را هم محکوم مي کنيم. خيلي معلوم است که صدام جنگ و 
تجاوز را آغاز کرده و بايد محکوم شود. نمي دانم چرا بعضي در اين موضوع 
شک دارند! يا مي ترسند حرف بزنند. فرِد معلوم الحالي، که وضعش براي ما 
نيز مشخص است، اين جنگ را شروع کرده و اين سياست، دورويي و نفاق 

است که هيچ کس جرأت نمي کند متجاوز را معرفي کند.« 
کريکو که بروشورها و عکس هايي از مجروحان شيميايي ايران را ديده 
جنايات  از  تصاويري  شخصاً  »من  مي گويد:  عصباني  و  دل سوخته  است، 
جنگي رژيم صدام، عليه زن ها و بچه هايي که دست ها و صورتشان سوخته 
بود، ديده ام. شما مسلّماً اسناد و مدارک اين جنايت ها را داريد. اينها مسلّم 
است و جنبش هم بايد خيلي صريح رژيم عراق را محکوم کند. اگر اين 
کار را مي کرد، اينها تقاضاي تشکيل کميسيون و تظاهر به صلح طلبي را 
انجام نمي دادند. جنبش مي تواند رژيم عراق را به خاطر استفاده از سالح 
شيميايي، تحريم کامل کند. ضمناً اين مسئله که متجاوز کيست، مشخص 

است؛ چون بعثي ها در ابتدا زمين هاي ايران را اشغال کردند.« 

صورت رئيس جمهور بنين برافروخته شده است. معلوم است با اعتقاد 
اين حرف ها را مي زند و عصباني است. آقاي خامنه اي با لبخند به او نگاه، 

و از اين شجاعت و حق گويي تشکر مي کنند. 
کريکو آرام مي شود و اين قدرداني، در دلش مي نشيند. آقاي خامنه اي 
در  سخنراني  حين  در  من  »انتقاد  مي گويند:  دوستانه اي  و  آرام  لحن  با 
محکوماني،  چنين  اعالم  در  جنبش  چرا  که  بود  اين  بر  سران،  اجالس 
آن  با  و  هستند  ناراحت  ما  انقالب  از  ابرقدرت ها  ندارد.  را  الزم  شجاعت 
دشمني دارند، آنها صدام را براي تجاوز به ايران تحريک کردند تا از اين 
طريق، انقالب را شکست دهند. آن روزي که هزاران کيلومتر از خاک ما 
در اشغال بعثي ها بود، صدام صريحاً اعالم کرد که ميانجيگري را نخواهد 
پذيرفت، مگر آنکه به سود خودش باشد. اما حاال که در حال شکست است، 
زانو  به  را  ما  نتوانسته است ملت  با تمام قدرتش  صلح طلب شده. آمريکا 
درآورد، براي اينکه ملت و رهبر ما، از آمريکا و ساير حاميان عراق هيچ 

واهمه اي ندارند.«
رئيس جمهور بنين با تمام وجود گوش مي کند. دوست دارد فارسي بلد 
با ترجمة  اما مترجم،  بفهمد،  را بي واسطه  تا همين کلماِت شيرين  باشد 
فرانسوي اش، واسطه  شده؛ زباني که مهر استعماِر غارتگر است بر پيشاني 

فرهنگ ملت مظلوم و مستضعف بنين.
هنوز  ذهنش  در  مي کند.  تأييد  را  آقاي خامنه اي  حرف هاي  کريکو 

خود  روايت  الخزرجــی  نزار 
را در گفتگوی بســيار تفصيلی با 
غسان شربل )روزنامه نگار مطرح 
جهان عرب( بيان کرده بود که در 
نشريه الحيات منتشر گرديد. البته 
اين گفتگو به همراه سه گفتگوی 
تفصيلی ديگر غسان الشربل، در 
کتابی با عنوان »صدام مّر من هنا«  
در سال 2010 منتشر گرديد که 
ترجمه من، از همان کتاب صورت 

گرفته است.

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

برابر رأی شماره 139660326006001107-  1396/6/25 هیئت  اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک مالیر تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای عباس ســایه وند فرزند عبداله به 
شماره شناسنامه 19 صادره از مالیر در ششدانگ اعیانی یک باب خانه مسکونی به مساحت 
3/44 مترمربع پالک شــماره فرعی از 149 فرعی از 2143 اصلی واقع در بخش یک مالیر 
جهت الحاق به پالک ثبتی 1620 از 2143 اصلی بخش یک مالیر مالک رسمی آقای علی 
محمدتاج بخش محرز گردیده است. 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/7/11           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/7/26

محمدرضا امینی- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان مالیر
م الف ۱۶۰2

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

برابر رأی شماره 139660326006001138-  1396/6/26 هیئت  اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد قربان شاملو احمدآبادی فرزند 
رجبعلی به شــماره شناسنامه 11 صادره از خنداب در ششــدانگ یک باب مغازه و محوطه 
متصل به آن به مســاحت 218 مترمربع قســمتی از پالک یک اصلی اراضی دولت آباد واقع 
در بخش چهار مالیر خریداری از مالک رســمی آقایان ولی اهلل رهی و اســداهلل رهی محرز 
گردیده است. 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 تسلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/7/11           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/7/26

محمدرضا امینی- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان مالیر
م الف ۱589

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سیدمحســن موسوی فرزند سیدمحمدحسین به 
شماره شناســنامه 6407 صادره از اصفهان در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته 
مهندسی مکانیک)حرارت و سیاالت( صادره از واحد دانشگاهی خمینی شهر به 
شماره 004624 به تاریخ ثبت 87/2/30 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. از 
یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر 
به نشــانی اصفهان- خمینی شــهر- منظریه- بلوار دانشــجو- صندوق پستی 

119-84175 کد پستی 8418148499 تلفن 14-3660011 ارسال نماید.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست ضمائم 
به آقای بهادر روح الهی معصومی

خواهان ها آقای مرتضی گنجعلی یان دادخواســتی به طرفیت خواندگان روح اله معصومی، کمال الدین قاضی، 
مرتضی و مجتبی کاظمی به خواســته تســلیم مبیع مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
96009982810500490 شــعبه 5 دادگاه عمومــی و حقوقی قزوین ثبت و وقت رســیدگی مورخ 96/9/1 
ساعت 9:00 که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی قزوین

برگ ســبز خــودروی پرایــد 132SE مــدل 1393 به 
رنگ ســفید بــه شــماره موتــور 5070063 و شــماره 
به شــماره پالک  NAS421100E1153444 شاســی 
 17-485 ص 39 بنام یوسف محمد امینی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ اجرائیه
محکوم له: دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی و درمانی قزوین نشانی: 
قزوین- خیابان نواب شــمالی- جنب دیوان محاسبات- دانشــگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی و درمانی قزوین
محکوم علیه: سعید رحیمی مجهول المکان

نماینده یا قائم مقــام قانونی محکوم له: مرتضی اله قلی نام پدر: ایوب علی نشــانی: 
قزوین- خیابان نواب شــمالی- جنب دیوان محاسبات- دانشــگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی و درمانی قزوین
محکوم بــه: بموجب درخواســت اجرای حکم مربــوط به شــماره دادنامه مربوطه 
9509972810800239 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 245/000/000 
ریال بعنوان اصل خواســته و مبلغ 7/480/000 ریال بابت هزینه دادرسی با احتساب 
خســارت تاخیر تادیه مبلغ اصل خواسته بر اساس شاخص نرخ تورم اعالمی از ناحیه 
بانک مرکزی توسط اجرای احکام مدنی دادگاه در حق محکوم له با انضمام نیم عشر 
دولتی در حق اجرا، محکوم علیه موظف اســت پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت 10 

روز مفاد آن را بموقع اجرا گذارد.
شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی قزوین

آگهی مزایده اموال توقیفی
نظر به اینکه به موجب پرونده کالســه 950103 اجرایی درخصوص محکوم علیه حمزه مهدی پور فرزند 
عباس محکوم به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواســته و نیز پرداخت هزینه دادرســی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارت تأخیر تأدیه از تاریــخ صدور چک لغایت اجرای حکم در حق 
محکوم له علی جاللی وند فرزند روزعلی و نیز پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت نیم عشــر دولتی در 
حق دولت حســب درخواســت محکوم له اموال محکوم علیه شامل ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه 
آپارتمان مســکونی به پالک ثبتی 40/19844 مفروز و مجزی شده از 1354 واقع در بخش 9 و مساحت 
عرصه و اعیان به میزان 111/61 مترمربع شامل 2 اتاق خواب، حال و پذیرایی و آشپزخانه اوپن با کابینت 
MDF به همراه ســرویس بهداشتی و مشــخصات فنی ملک در دیوارها از نوع آجری و پوشش سقف 
تیرچه بلوک و کفسازی به صورت سرامیک و نمای آن از نوع سنگ و کاربری عرصه مسکونی با تراکم 
متوسط بوده و دارای انشعاب آب و برق و گاز و تلفن و دارای انباری به مساحت 10 مترمربع و پارکینگ 
اختصاصی می باشد که به مبلغ 1/395/125/000 ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و مقرر 
گردید که از طریق مزایده در مورخ 96/8/14 از ســاعت 12 الی یــک بعدازظهر در محل اجرای احکام 
دادگاه بندر امام)ره( به اجرا گذاشــته خواهد شــد و مزایده از قیمت کارشناســی تعیین شده شروع و مال 
متعلق به کســی خواهد شد که بیشــترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید و خریداران می توانند ظرف پنج 

روز قبل از موعد جهت کسب اطالع بیشتر و مالحظه اموال به این اجرا مراجعه نمایند.
مدیر دفتر شعبه یک اجرای احکام مدنی 
دادگاه عمومی بندر امام خمینی)ره(

برگ ســبز کامیونت ون سیســتم نیســان مدل 
 1382 به شــماره انتظامی 185 ج 63 ایران 15 
و شــماره موتــور 228874 و شــماره شاســی 
D22443 بنام محمدرضا جلیلوند مفقود شــده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی احضار متهم
بدینوســیله به آقای هادی صائبــی راد فرزند حبیب اهلل فعــال مجهول المکان ابالغ 
می گردد در پرونده کالسه 960309 شعبه دادستانی سبزوار تحت تعقیب می باشد لذا 
به اســتناد ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت 
یک ماه پس از نشــر آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام خویش دفاع نمایید در غیر 

این صورت دادستانی تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود.
اردمه
دادستان عمومی انقالب شهرستان سبزوار

شناســنامه مالکیت )برگ سبز( خودروی ســواری سمند تیپ 
LX-EF7-1700 بــه رنگ ســفید - روغنــی مدل 1388 
به شــماره انتظامی 218 ب 79 - ایران 62 به شــماره موتور 
  NAACj1jc4AF256418 14788005046 و شماره شاسی
مربوط به آقای رســول باباجان تلما دره مفقود گردیده از درجه 

اعتبار ساقط است.

برگ ســبز و کارت مشــخصات خودرو سواری پراید 
جی تی ایکس آی به شماره پالک 573 م 53- ایران 14 
به رنگ نقره ای- متالیک مدل 1384 و شــماره موتور 
 S1412284631362 شاســی شماره  و   01277972

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی حصر وراثت
بانو توران شــهرت نیسی نام پدر طعمه به شناســنامه 139 صادره از 
دشت آزادگان درخواستی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم 
و توضیح داده که شــادروان مرحوم عباس شهرت راهی به شناسنامه 
402 صادره کنســولی کویت در تاریخ 1396/4/28 در اهواز اقامتگاه 
دائمی فوت ورثه اش عبارتند از: 1- متقاضی با مشــخصات فوق )مادر 
متوفی( 2- مهری حلفی شــماره شناسنامه 1229 صادره اهواز )زوجه 
متوفی( 3- حســین راهی شماره ملی 1744426767 صادره اهواز 4- 
حامد راهی شــماره ملی 1745101071 صادره اهواز 5- حیدر راهی 
شــماره ملی 1745750495 صادره اهــواز )فرزندان ذکور متوفی( 6- 
مانیا راهی شماره ملی 1747454771 صادره اهواز )فرزند اناث متوفی( 

و الغیر بشرح دادخواست 960420/8/96 حقوقی می باشد.
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتــب مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراض دارد  یا وصیتنامه از متوفی نزد او  باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
و هر وصیت نامه بجز ســری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف
مجتمع شماره ۲ اهواز- اسالمی

پرونده کالسه 9609986949200254 شعبه 29 شورای حل اختالف اهواز )390 سابق( تصمیم نهایی شماره 
خواهان: خانم آذین عالم زاده فرزند بهاءالدین با وکالت خانم شــیما ســالمی فرزند یعقوب به نشانی خوزستان - 

اهواز - اهواز خ طالقانی بین خ مسلم شریعتی طبقه 2 پ 251
خوانده: آقای رامین فخاری به نشانی خوزستان - اهواز مجهول المکان خواسته: مطالبه نفقه

)رای شورا(
درخصوص دادخواست خانم آذین عالم زاده فرزند بهاءالدین به وکالت خانم شیما سالمی به طرفیت آقای رامین 
فخــاری فرزند عباس به خواســته مطالبه نفقه با جلب نظر کارشــناس مقوم بــه 3100000 ریال با عنایات به 
تصاویر مصدق سند نکاحیه به شماره ترتیب 1861 تنظیمی در دفتر ثبت ازدواج به شماره 46 حوزه ثبت اهواز و 
شناسنامه های متداعیین که حاکی از وجود علقه زوجیت فی مابین طرفین بوده و نظر به پذیرش خواسته خواهان 
توســط خوانده مبنی بر اینکه تاکنون نفقه ای به زوجه پرداخت نگردیده شورا جهت احراز واقع قرار ارجاع امر به 
کارشناسی صادر که علی رغم ابالغ قانونی جهت رویت نظریه و اعالم نظر طرفین، نظریه کارشناسی مصون از 
تعرض مانده لذا با وارد تلقی نمودن دعوای خواهان مستندا به مواد 1107-1106-1102-و1206 قانون مدنی و 
ماده 198 و 515 قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه خواهان از تاریخ 
94/4/1 تا تاریخ 96/5/31 به مبلغ 161/900/000 ریال و نفقه جاری از قرار هر ماه 7/000/000 ریال از تاریخ 
96/6/1 به بعد به انضمام خسارت دادرسی به مبلغ 160/000 ریال در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. بدیهی 
است اجرای حکم منوط به ابطال مابه التفاوت هزینه دادرسی به مبلغ ... ریال است. رای صادره غیابی و در حدود 

مقررات ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا می باشد. 

قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 اهواز- فارس عطایی نسب

شماره دادنامه:9609976949200401دادنامه
شماره پرونده: 9609986949200254
شماره بايگانی شعبه: 960257

آگهی حصر وراثت
آقای ناصر شــهرت شیخ زایری نام پدر ســوید به شناسنامه 2277 صادره 
از دشــت آزادگان درخواستی به خواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم 
و توضیح داده که شــادروان مرحوم سوید شــهرت شیخ زایری به شناسنامه 
1660 صادره دشت آزادگان در تاریخ 96/6/13 در اهواز اقامتگاه دائمی فوت 
ورثه اش عبارتند از: 1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر )فرزند پسر متوفی( 
2- فاطمه شیخ زایری شماره شناسنامه 2173 صادره دشت آزادگان 3- حلیمه 
شیخ زایری شماره شناسنامه 2273 صادره دشت آزادگان 4- خالدیه شیخ زایری 
شماره شناســنامه 20233 صادره دشت آزادگان 5- سمیه شیخ زایری شماره 
شناسنامه 20233 صادره دشت آزادگان 6- زهرا شیخ زایری شماره شناسنامه 
189 صادره دشــت آزادگان 7- سهام شیخ زایری شماره شناسنامه 271191 
صادره دشــت آزادگان 8- مریم شیخ زایری شــماره شناسنامه 2915 صادره 
اهواز 9- آســیه شیخ زایری شماره شناســنامه 1741209781 صادره اهواز 
)فرزندان اناث متوفی( 10- فهیمه شیخ زایری شماره شناسنامه 7787 صادره 
دشــت آزادگان )همسر متوفی( والغیر به شــرح دادخواست تقدیمی شماره 
اینــک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبــور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
و هر وصیت نامه به جز ســری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره ۲ اهواز 
امین داغالوی

ســند کمپانــی، شناســنامه مالکیــت )برگ ســبز( خودروی 
 ســواری ام وی ام تیــب X33 بــه رنــگ ســفید- روغنی
 مــدل 1393 به شــماره انتظامــی 826 ط 17 ایــران 82 به 
شــماره موتور MVM484FAFE029441 و شماره شاسی 
NATGBAXKXE1029245 مربوط به خانم فرشته نشتا 

 حسینی مفقود گردیده  از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی تحدید حدود اختصاصی ششــدانگ یک باب ساختمان در قسمتی از 
پــالک 2489/1 در بخش دو اهواز نظر به اینکه هیئت موضوع قانون تعیین 
تکلیف اراضی فاقد ســند رســمی تصرفات آقای محسن جرفی در قسمتی 
از پالک فوق به مســاحت 83/75 متــر موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
انتشار یافته و پالک مرقوم در جریان ثبت بوده. لذا بنا به درخواست متقاضی 
آگهــی تحدید حدود اختصاصی آن منتشــر و به اطالع مالک و مجاورین و 
صاحبان حقوق ارتفاقی می رساند که عملیات تحدید حدود و نقشه برداری در 
ساعت ده صبح روز یک شــنبه مورخ 96/8/21 محل انجام و شروع خواهد 
شــد. اعتراض نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی با توجه به ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس به مدت ســی روز پذیرفته می شــود و 
معترض موظف است که ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و جریان 

واخواهی خود را پیگیری نماید.
نصرت اهللتاریخ انتشار: 96/7/26

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز
5/2۰92 م/الف

آگهی فقدان سند
آقای جاسم سلیمانی به وکالت از محمدرضا ترابیان به شماره وکالت _____ دفترخانه 

126 اهواز با تســلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 96 اهواز مدعی است که 
ســند مالکیت ششدانگ پالک 1342/267 واقع در بخش سه اهواز در صفحه - دفتر- 
ذیل ثبت- به نام محمدرضا ترابیان ثبت و سند مالکیت 94605228/ب صادر و تسلیم 
گردیده و برابر ســند قطعی شــماره ـــــــــ دفترخانه 57 اهواز نامبرده مع الواسطه 
انتقال قطعی یافته که برابر اسناد- دفترخانه- نزد- رهن است که به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود 
ســند مالکیت نزد خود می باشــد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد و در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت 

قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی به نام مالک صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار: 96/7/26

قادریان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه اهواز
5/2096 م /الف

88638
95/4/21

45790
96/7/22

خواهان آقای اکبر مرادی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای اکبر منجزی )منجزی پور( به خواسته 
مطالبه طلب مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9509986957300151 
و بایگانی 950906 شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1396/9/20 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده فوق الذکر و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده فوق الذکر پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( 
شهرستان اهواز- حالج پور

استان خوزستان- شهرســتان اهواز- انتهای عامری- اول نیوساید- مجتمع 
قضایی شهید تندگویان )انرژی(

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
به آقای اکبر منجزی )منجزی پور( فرزند شکره

شماره ابالغنامه: 9۶۱۰۱۰۶۱۱۰5۰۳۳5۰
شماره پرونده: 95۰998۶957۳۰۰۱5۱

شماره بايگانی شعبه: 95۰9۰۶

شماره مزایده: ۱۳۹۶0۴۳۲۱۶5۹0000۲۳

متن آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9600017 ششدانگ یک باب خانه به شماره 
پــالک 1 فرعی 8724 بخش 21 یزد به نــام علی دهقانی فیروزآبادی فرزند 
ابوالفضل ثبت و ســند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است، طبق سند رهنی 
شــماره 111740 مورخ 1392/1/14 دفترخانه اســناد رسمی 5 یزد در قبال 
مبلغ 1/761/079/380 ریال در رهــن بانک مهر اقتصاد قرار گرفته و طبق 
نظر کارشــناس رسمی به مبلغ 4/865/400/000 ریال ارزیابی شده که برابر 
گزارش مامور اجرا دیوارهای حیاط ســفال 4 ســانتی و حیاط خلوت قسمت 
شــمالی موزاییک و تا یک دیوار چینی و بقیه نرده آهنی و دارای آب و برق 
و گاز و تلفن و زیرزمین 200 متری و دارای شــوفاژ می باشــد، پالک فوق از 
ســاعت 9 الی 12 روز دوشــنبه مورخ 96/8/29 در اداره ثبت اسناد و امالک 
میبد واقع در خیابان کاشانی از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 
4/865/400/000 ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته 
می شــود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم 
از حق انشــعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صــورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد 
ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 

در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1396/7/26

رئیس ثبت اسناد و امالک میبد- هادی بیکی  ده آبادی

شناسنامه مالکیت )برگ ســبز( خودروی وانت پیکان 
 1600i بــه رنــگ ســفید شــیری - روغنی مدل 
1393 بــه شــماره انتظامــی 223 ق 47 ایــران 17 
به شــماره موتور118P0052873و شــماره شاســی 
NAAA36AA4EG656334 مربــوط بــه آقای 
صابر رسائی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

 برگ »پرسشــنامه مربوط به کارت هوشــمند ناوگان باری:
997 ع 71 ایران78 و شــماره هوشمند: 3193621 و شماره 
درخواســت  بــا   IRTE905KHED003608 شناســه: 
متقاضی: مهــدی خیبری تکمیل و تا تاریــخ: 1396/5/26 
اعتبار دارد« مفقود گردیده است. از یابنده محترم خواهشمند 
است با شماره تلفن 09123410480 تماس حاصل فرمایند.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم اقدس ناهیدی فرزند مجید 

خواهان آقای غالمحسین خسروی مقدم دادخواستی به طرفیت خوانده خانم اقدس ناهیدی )مجهول المکان( 
به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986420400216 شعبه 
4 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اندیمشک ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/8/29 ساعت 8:30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به  دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی اندیمشک - روح اهلل عدالت خواه

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب لعیا احمدزاده فرزند موســی به شماره شناسنامه 1719 
صادره از ارومیه در مقطع کارشناسی رشته علوم اجتماعی برنامه ریزی اجتماعی صادره 

از واحد دانشگـاهی تبـریز به شمـاره و تاریخ ثبـت در سازمان                       
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.

از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اسالمی واحد تبریز واقع در 
2کیلومتری جاده تبریز- تهران مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز- ساختمان 

اداری- اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایند.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

19449 )02-17-6(
85/3/2

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی به آقای/ خانم
تجدیدنظرخواه خانم شــکوه غفوری فرد دادخواســت تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظر خوانده 
آقای شــهولی پاپی نسبت به دادنامه شــماره 9609976166600361 در پرونده کالسه 950682 و 
960046 شعبه سوم حقوقی تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار 
آگهی می گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی را دریافت و چنانچه 
پاسخی دارد کتبًا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت 

به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شوشتر- غالمرضا بتوندی

بدینوســیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شــود تا در مجمع عمومی عادی نوبت اول 
که راس ساعت 15 روز شنبه مورخ 96/8/27 در محل دفتر شرکت تعاونی واقع در خیابان آزادی نبش 

خیابان شادمهر پالک 409 طبقه اول واحد 2 تشکیل می گردد حضور بهمرسانند.
توجه: در صورتیکه هر یک از اعضاء نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابند می توانند استفاده از حق 
خــود را برای حضور و اعمال رای در مجمــع عمومی به یک نماینده تام االختیار واگذار کنند. تعداد آراء 
وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیرعضو تنها یک رای خواهد بود. الزم بذکر است تایید 
نماینده تام االختیار با تایید بازرسان و رئیس هیئت مدیره تعاونی خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی 
اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف 7 روز از انتشار این آگهی به همراه نماینده خود و با در دست داشتن 
مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناســایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از 
احراز هویت طرفین)عضویت متقاضی و اهلیت نماینده( برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تایید 
تــا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد. ضمنا یادآوری می شــود این مجمع با حضور 
اکثریت اعضاء)نصف+1( رسمیت می یابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء)اعم از 

غایب و مخالف و حاضر( نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص 

صورتهای مالی سال 95/12/30 بودجه سال جاری - انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل/ بازرسان 
داوطلبان تصدی سمتهای بازرســی به موجب ماده)9( دستورالعمل موظفند حداکثر ظرف یک هفته از 

هیئت مدیرهانتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل، تحویل دفتر تعاونی نمایند.

تاریخ انتشار 1396/7/26
شرکت تعاونی خدمات مهندسی ایمنی کارکنان 

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی)نوبت اول(


