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نطق شما را يک بار ديگر با دقت مطالعه کنم و آن را داشته باشم، تا گاهي 
به آن رجوع کنم.« 

نقطة خوبي براي شروع است. آقاي خامنه اي هم از همين موضوع گفتگو 
را شروع مي کنند. ديدار بيشتر از يک ساعت طول مي کشد. در تمام اين يک 
ساعت، کاسترو که معروف بود به پُرحرفي و به اينکه براي نفر مقابلش مجال 
حرف زدن نمي گذارد، کمتر صحبت مي کند و بيشتر گوش مي کند. سعي 
مي کند وقتي آقاي خامنه اي حرف مي زنند، با دقت به چهرة ايشان نگاه کند 
و از لحن کالم و حالت صورت، مفهوم را حدس بزند. خيلي باهوش است و 

اغلب، کليات را درست حدس مي زند.

که  نگرانند  آقاي خامنه اي  همراهان  است.  پُرديداري  روز  چهارشنبه 
و  از رهبران  نفر  بخورد. هشت  به هم  قرارها  و  نشود  اجرا  برنامه ها درست 
رؤساي جمهور قرار است با آقاي خامنه اي ديدار داشته باشند. شش نفر در 

محل اجالس و دو نفر در ويال.
يکي از ديدارها با »يوري موسويني« مردي با چهرة دردکشيدة کاماًل 
سياه، رئيس جمهور اوگاندا است. بحث به جنگ مي کشد؛ او هم تا قبل از 
شنيدن نطق ديروز، خبر زيادي از جنگ نداشته، سؤال مي کند: منظور شما 
تنبيه  آقاي خامنه اي جواب مي دهند: ما حاضريم  تنبيه صدام چيست؟  از 
را به ديگران واگذار کنيم، ولي اگر آنها در اين زمينه موفق نباشند، ما رأساً 

*  در آخر ديدار، سامورا ماشال عرف هاي ديپلماتيک را کنار  
مي گذارد و مي گويد: ببين برادر، اينها را که مي بيني آنجا 

نشستند )به سالن اجالس اشاره مي کند( همه شان
 از آمريکا مي ترسند. 

* در نظر کاسترو، آقاي خامنه اي با همة رؤساي جمهور ديگر 
فرق مي کند. او رنگ و بوي مردي را دارد که بدون کودتا و 

بدون رابطه با شوروي، آمريکا را در خاورميانه زمين زد؛ رنگ 
و بوي امام را. کاسترو مبهوت امام خميني است و اين سيد، با 

اين لباس و با اين ادبيات، برايش يادآور همان مرد است.
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مسئوليت  * غسان شربل: 
]کشتار[ حلبچه با کيست؟

- نزار الخزرجی رئيس ستاد کل 
رژيم بعث عراق: با ســه نفر. صدام 
حسين )که دستور استفاده از سالح 
شيميايی را صادر کرد( و علی حسن 
المجيد )که اطالعات اشــتباه به او 
منتقل کرد و پيشنهاد »حمله ويژه« 
را داد( و حسين کامل هم مسئوليتی 
دارد چون سازنده اين سالحها بود. 
علی حسن المجيد حتی در عمليات 
از حمالت شــيميايی  انفال)۱( هم 

استفاده کرد.
* فرمانده لشــگر ]حاضر 
در شمال عراق[ چطور؟ ]او در 
کشتار حلبچه نقشی نداشت؟[)۲(

-گفتم که او از اين جريان خبر 
نداشت و به خود من هم اين را گفت 
و دخيل کــردن او مطرح هم نبود. 
درست بعد از حمله، ارتباطات بين 
نظاميان حاضر در حلبچه با فرمانده 

لشکر قطع شد.
* و درباره عمليات انفال در 

کردستان عراق چه؟
- در سالهای ۱986 تا ۱987، 
ايرانيها توانسته بودند پيشروی های 
بزرگی در منطقه شــمالی ]خاک 
عراق[ به دست آورند، يعنی جايی 
که حد فاصل سپاه اول و سپاه پنجم 
عــراق بود. ايرانيها توانســته بودند 
بخشــهای بزرگی از منطقه شمال 
را اشغال کنند. ]در اينجا[ دستوری 
صادر شــد که ارتش کارهای ديگر 
را رها کند و فقط مشــغول نبرد با 
ايرانيهــا در منطقه مرزی شــود تا 
آنها را ]از خاک عراق[ بيرون کند. 
مأموريت برقراری امنيت و ثبات و 
مقابله با حرکات مسلحانه کردها هم 
به علی حســن المجيد واگذار شد 
که مسئول حزب در منطقه شمال 
و عضو شورای فرماندهی ُقطری)۳( 
حزب بود. با تصميم صدام حسين، 
علی حسن المجيد اختيارات کاملی 
گرفت، از جمله اختيارات شــورای 
فرماندهــی انقــالب.  و تعدادی از 
از  واحدهای نظامــی و واحدهايی 
»الجيش الشــعبی«  و واحدهايی 
از نيروهــای نظامــی حزبی و چند 
هنــگ از داوطلب  های کــرد را در 
نظامی ای  واحدهای  گرفت.  اختيار 
که در اختيار علی حســن المجيد 
قرار گرفتند، ارتباطشان با جاهايی 

که قبال وابسته به آن بودند قطع شد. 
در سايه اين اختيارات و امکانات، علی 
حســن المجيد روند کشــتار و آواره 
کردن ]کردها[ )که می خواهند بخشی 
از آن را به من بچسبانند( شروع کرد. 

* مأموريت برقراری امنيت و ثبات و مقابله با حرکات 
مسلحانه کردها هم به علی حسن المجيد واگذار شد که 
مسئول حزب در منطقه شمال و عضو شورای فرماندهی 

ُقطری حزب بود. با تصميم صدام حسين، علی حسن المجيد 
اختيارات کاملی گرفت.

*در سايه اين اختيارات 
و امکانات، علی حسن 
المجيد روند کشتار و 

آواره کردن ]کردها[ )که 
می خواهند بخشی از آن 

را به من بچسبانند( شروع 
کرد. رياست ستاد مشترک 
هيچ سلطه ای بر روی علی 

حسن المجيد نداشت. 
او تابع ما نبود و ما حق 

دخالت نداشتيم.

الجزاير  توافقنامه  اسفند ۱353[ 
برای حل مشــکالت مرزی بين 
به عنوان  تو  امضا شد.  دو کشور 
کسی که در آن زمان عضو کابينه 
بودی و کســی که اولين پيغام را 

از هراره تا تهران - 3۸

در دیدار صمیمانه آیت اهلل خامنه ای و فیدل کاسترو چه گذشت؟

صدام هم داشت.
ژاندارم  را  *شــاه خودش 

آمريکا در منطقه می خواند.
-]ژاندارم[ در خليج فارس، بله.

*صدام بر سر اين با او رقابت 
داشت؟

-وجود مخالفان اصلی ]شاه[ در 
بغداد  برای مدت طوالنی ...

ــــــــــــــــــــــــــ
 ۱-  عمليات گسترده ارتش عراق 
در حد فاصل اسفند ۱۳66 تا شهريور 
۱۳67 ضد کردها که طبق گزارش ها، 
در آن تعــداد زيادی از کردها )رقمی 
که حتی دويســت هزار تن هم ذکر 

شده( کشته شدند.
2-  اين مصاحبه در زمانی صورت 
گرفته بــود که صدام هنوز بر ســر 

کار بود.
عربــی  بعــث  »حــزب   -۳
سوسياليســتی« حزبی است قومگرا. 
به اين معنا که همه عربها را »قومی« 
واحد و »ملتی« واحد می شمارد و بر 
همين اساس کل جهان عرب را »وطن 
عربی« می خواند. بر پايه همين اصل، 
حــزب بعث از يک شــورای رهبری 
»قومی« برخوردار اســت که نظراً بر 
همه شــاخه های حزب در بخشهای 
مختلف »وطن عربی« نظارت و رهبری 
دارد و »مرجع« آن محسوب می شود. 
از طرف ديگر، به کشــورهای عربی 
نيز عنوان »کشــور« اطالق نمی شود 
)چون اين، نقض اصل حزب مبنی بر 
يکپارچه بودن همه کشورهای عربی 
است( و در عوض به هر کشور عنوان 
بخش يا به زبان عربی »ُقطر« اطالق 
می گردد. شــاخه های کشوری حزب 
بعث نيز شــاخه »ُقطــری« خوانده 
می شوند و شورايی که رهبری شاخه 
بعث در هر کشــور را در اختيار دارد 
ناميده می شود.  ُقطری«  »فرماندهی 
مثال فرماندهی ُقطری ســوريه يعنی 
شــورای رهبری حزب بعث سوريه و 
فرماندهی ُقطری عراق يعنی شورای 
رهبــری حزب بعث عــراق. »ارتش 
مردمی«. نيروهای شبه نظامی تشکيل 

شده از افراد داوطلب عراقی.

مي گويد:  ديدار  آخر  در  اوگاندا  رئيس جمهور  مي گيريم.  عهده  به  را  تنبيه 
انقالب شما، يک انقالب مردمي و تاريخي است و به همين دليل، امپرياليسم 

از آن لرزيد. ما سعي مي کنيم در اوگاندا از شما الگو بگيريم. 
مورد  در  بيشتر  يوگسالوي،  رئيس جمهور  با  ديدار  در  آقاي خامنه اي 

جنبش صحبت مي کنند. 
يوگسالوي، روزي با رهبري مارشال تيتو، از بند شوروي رها، و يکي از 
همين،  براي  يوگسالوي  جايگاه  شد.  جنبش عدم تعهد  تشکيالت  پايه هاي 
او  با  را  از جنبش  آقاي خامنه اي هم گاليه هايشان  و  است  اثرگذار  و  مهم 
اولية  اصول  همان  به  بازگشتن  جنبش،  مشکالت  »عالج  مي کنند:  مطرح 
از  اشاره کردم. دراين صورت جنش مي تواند  عدم تعهد است. در نطق هم 
نفوذ ابرقدرت ها نجات پيدا کند. شما ببينيد در زمينة آفريقاي جنوبي؛ اين 
ماية ضعف غيرمتعهد هاست که در همسايگي آفريقاي جنوبي، در زيمبابوه، 
در  بگيرند.  کشور  اين  نجات  براي  تعيين کننده اي  و  قاطع  تصميم  نتوانند 

مورد جنگ ما با رژيم عراق هم همين طور.« 
براي گفتن  او که حرفي  رئيس جمهور يوگسالوي فقط گوش مي کند. 
ندارد، همان حرف هاي کليشه اي اين نوع ديدارها را تکرار مي کند، افزايش 
زياد  تيتو  با دولِت مستقل مارشال  اين دولت يوگسالوي  فاصلة  و...  روابط 

شده است.
نيجريه،  و  اتيوپي  جمهور  رؤساي  با  ساده  و  کوتاه  ديدار  دو  از  بعد 
آقاي خامنه اي در ديدار با »سامورا ماشل« رئيس جمهور موزامبيک، بيشتر 

وقت مي گذارند.
داده.  نجات  استعمار  از  را  کشورش  که  است  مبارزي  مرد  ماشل   
با رژيم  موزامبيک امروز هم به عنوان يکي از کشورهاي خط مقدم مبارزه 
ضِد  گروه هاي  و  انقالبيون  مهِم  پايگاه هاي  از  جنوبي،  آفريقاي  نژادپرسِت 
از اين ديدار، به آنجا  آپارتايد است. آقاي خامنه اي، حدود يک سال پيش 
رفته و سامورا ماشل را ديده بودند. ماشل که از نطق هاي آقاي خامنه اي در 
مورد جنوب آفريقا به وجد آمده بود، در اين ديدار هم مرتب از آن تعريف 
مي کند. صحبت ها همه بر سر آفريقاي جنوبي و راه هاي شکست دادن رژيم 
کنار  را  ديپلماتيک  عرف هاي  ماشل  سامورا  ديدار،  آخر  در  است.  آپارتايد 
مي گذارد و مي گويد: ببين برادر، اينها را که مي بيني آنجا نشستند )به سالن 

اجالس اشاره مي کند( همه شان از آمريکا مي ترسند. 
مترجم با تعجب ترجمه مي کند. 

بعد مي گويد: تازه، من هم مي ترسم.
آقاي خامنه اي سريع جواب مي دهند: اما ما هيچ نمي ترسيم. 

مي گويد: بله، معلوم است که شما نمي ترسيد.
مفصل ترين و مهم ترين ديدار صبح، ديدار با »فيدل کاسترو« رئيس جمهور 
کوبا است. هرکدام از اين دو رئيس جمهور، حدود يک ساعت ونيم در اجالس 
سخنراني کرده  بودند. يعني حرف هايي براي گفتن داشتند. گرچه کاسترو 

بحث کم کم به آفريقاي جنوبي مي کشد. هر دو، از اين اعضاي بي حرکت 
و سست، شاکي و ناراحت هستند. کاسترو با حرارت مي گويد: »ما اجالس 
را به هراره، در خط مقدم مبارزه با نژادپرست هاي آفريقاي جنوبي آورده ايم، 
تا جنبش به حرکت بيفتد و يک اقدام اساسي بکند. قرار بود اين اجالس 
بايد  اين جمع نيست.  از  اثر  اميد  اما ظاهراً  باشد،  آپارتايد  شمشيري عليه 
همة  بايد  االن  بکنيم.  اساسي  فکر  يک  و  شويم  اثرگذار جمع  کشور  چند 
توجهات به آفريقاي جنوبي باشد. نيروهاي خوِد ما االن در آنگوال مشغول 
محکوميت  ادبيات  همان  هم  صحبت  اين  در  آقاي خامنه اي  جنگند.« 
تجاوزگري را ادامه مي دهند: »اجالس اگر به يک نتيجة قطعي و فوري براي 
آفريقاي جنوبي نرسد، مسيرش را گم کرده. بايد جلوي تجاوز را گرفت. اين 
مداخله ها و درگيري هايي که عليه کشورهاي خط مقدم مي شود، مصداق 

کامل تجاوزگري است.«
است.  نيکاراگوئه  به خصوص  و  التين  آمريکاي  مورد  در  بعدي  بحث 
کاسترو از اين همه تسلط آقاي خامنه اي بر اوضاِع مناطقي با اين فاصله از 
ايران، متعجب شده، به خصوص که ايران درگير يک جنگ فرسايشي شده و 
عادي است که از اين مسائل بي خبر باشد. کاسترو از اوضاع کوبا و آمريکاي 
التين تعريف مي کند و از آقاي خامنه اي نظر مي خواهد ـ کاري که کمتر از 

کاسترو سر مي زند ـ و ايشان هم تخصصي نظر مي دهند.
حيطة  وارد  کاسترو  مي رسد.  تحميلي  جنگ  به  بحث  هم  درنهايت 
احتياط مي شود و براي پايان يافتن زودتر جنگ، اظهار اميدواري مي کند و 
در پاسخ، آنچه حق است مي شنود. کاسترو با خود فکر مي کند؛ اگر صدام 
اين همه ساده و ابله نبود و اين جنگ درنمي گرفت،  االن انقالب ايران چه 

قدرتي داشت. 
کاسترو با اميد به تکرار اين ديدار، و به اميد روزي که بتواند به ايران 

برود و امام و مردم ايران را ببيند، از جلسه خارج مي شود. 
ايراني که صبح پرکاري را پشت سر گذاشته اند، به سمِت ويال  مقامات 

مي روند. براي بعدازظهر دو مهمان دارند، به عالوة جلسات غير رسمي.
تعدادي از همراهاِن کمتر معروف آقاي خامنه اي، بعد از ناهار به سالن 
اجالس برمي گردند تا از نطق معاون صدام، طه ياسين رمضان خبر بگيرند. 
از جلسه خارج  تا موگابه  طه رمضان آن قدر نطقش را به تعويق مي اندازد 
مي شود و ياسر عرفات، دوست نزديِک صدام، رئيس جلسه مي شود. حدود 

نُه ساعت از شروع جلسه گذشته است و ديگر، اکثر صندلي ها خالي است.
طه رمضان در نطقش اعتراف مي کند که صدام، به خاطر اوضاع جنگ و 
تهديداتي که متوجه رژيم بعث عراق است، نتوانسته به اجالس بيايد. همين 
يک جمله، در کنار حضور يک هفته اي آقاي خامنه اي، رئيس جمهور و رئيس 
شوراي عالِي دفاِع ايران در هراره، شرايط جنگ را براي همه روشن مي کند.

بومدين  از طرف  موضوع  اين  در 
برای رئيس جمهور، ]احمد حسن[ 
البکر آوردی، جزئيات بيشتری از 
اين داستان می دانی يا اينکه نه، 
پيغام را آوردی و از چيز ]ديگری[ 

خبر نداری؟
- نــه، ]فقط[ پيغــام را آوردم و 
ديگر از چيزی خبر نداشــتم تا زمانی 
که توافقنامه در سال ۱975 امضا شد.

*يعنی تو هم مثل بقيه مردم 
خبرنداری،  شنيدی؟  را  داستان 
صدام با هيچ کدام از شما درباره 

اين موضوع صحبتی نکرده بود؟
- تا جايی کــه من می دانم او به 

هيچ کس چيزی نگفته بود.
*صــدام واقعــا در حل اين 
می خواست  يا  بود  جدی  مشکل 
]از اين توافق[ بــرای يک برهه 

خاص استفاده کند؟
-من نظــرم بيشــتر متمايل به 

دومی است.
*به؟

-اينکه او در اين موضوع خالص و 
مخلص نبود.

*اصال اساس مشکل بين عراق 
و ايران چه بود؟

- اختالف بر ســر تقســيم آب 
شط العرب ، اختالفات مرزی مثل هر 

دو کشور ]همسايه[ ...
*مثــل همــه اختالفــات 

]همسايگان[.
-طمع های شاه در خليج فارس و 
بلندپروازی های بزرگش که در مقابل 
برخورد می کرد به بلندپروازی هايی که 

دست داديد چيست؟
آقاي خامنه اي دست راستشان را کمي باال مي آورند، به آن نگاه مي کنند 
ماجرا شده،  متوجه  که  کاسترو  است!  انقالب  ضايعات  از  اين  مي گويند:  و 
افتخاري  با  و  نشانة محبت فشار مي دهد  به  را  آقاي خامنه اي  دست چپ 

همراه با شرم مي گويد: اين ضايعات تاريخي و جاودانه است.
در نظر کاسترو، آقاي خامنه اي با همة رؤساي جمهور ديگر فرق مي کند. 
او رنگ و بوي مردي را دارد که بدون کودتا و بدون رابطه با شوروي، آمريکا 
را در خاورميانه زمين زد؛ رنگ و بوي امام را. کاسترو مبهوت امام خميني 
است و اين سيد، با اين لباس و با اين ادبيات، برايش يادآور همان مرد است. 
چندين بار قصد کرده بود به ايران بيايد و امام را ببيند، اما شروع جنگ و 
حمايت شوروي از عراق، دست و پاي انقالبِي بزرِگ آمريکاي التين را بسته 
است. سفر به ايران به معني مخالفت با جهت گيري هاي بلوک شرق است؛ و 

بيشتر شعاري و سطحي حرف زده بود و خودش اعتراف مي کرد که محتواي 
نطق آقاي خامنه اي، يک اتفاق تاريخي در اجالس بود. کاسترو با يونيفورم 
مرتب نظامي، درجه ها و دکمه هاي طاليي به سمِت آقاي خامنه اي مي آيد. 
درمقابِل اتاق مالقات، به همديگر مي رسند. کاسترو مي خواهد دست بدهد، 
اما با تعجب مي بيند که آقاي خامنه اي به جاي دست راست، دست چپ را 
جلو آورده اند. کاسترو با دست چپ دست مي دهد و در حالي که هنوز دست 
آقاي خامنه اي را در دست دارد، سوال مي کند: علت اينکه شما با دست چپ 

کاسترو از سخنراني ديروز آقاي خامنه اي شروع مي کند: »من نطق شما 
را کامل شنيدم، در اين سخنراني عالي، ارزش هاي اخالقِي عالي وجود 

داشت. شما در مورد اخالق جوامع صحبت کرديد. و اين براي من خيلي 
جالب و جديد بود. من بايد نطق شما را يک بار ديگر با دقت مطالعه کنم 

و آن را داشته باشم، تا گاهي به آن رجوع کنم.« 

نماد عدم تعهد در غرب، متعهد است به اين جهت گيري ها!
کاسترو شخصيت مهم و مورد توجهي در اين اجالس  است. چند برابر 
سايِر سران محافظ دارد. هرجا وارد مي شود، نظرها را جذب مي کند. پُرجذبه، 
دو  يکي،  معموالً  مي کند،  اجالس حرکت  سالن  در  وقتي  محبوب،  و  قوي 
باشند.  همراهش  تا  مي دوند  همراهانش  پشت  هم  کشورها  سران  از  نفر 
رئيس جمهوري که به جز عوامل خودش، با کسي مصاحبه نمي کند. اما در 
اين جلسه، اين کاسترو، آن کاسترو نيست. کاسترو متواضع و به معني واقعي 

کلمه، مجذوب است.
صحبت  صميمي  اما  مي شود،  انجام  مرحله  دو  در  ترجمه  اينکه  با 
با  و  قهوه اي  موهاي  با  است  کوبايي  خانمي  کاسترو،  مترجم  مي کنند. 
لباسي بسيار ساده . او از اسپانيولي به انگليسي و برعکس ترجمه مي کند 
سخنراني  از  کاسترو  برعکس.  و  انگليسي  به  فارسي  از  ايراني،  مترجم  و 
ديروز آقاي خامنه اي شروع مي کند: »من نطق شما را کامل شنيدم، در اين 
سخنراني عالي، ارزش هاي اخالقِي عالي وجود داشت. شما در مورد اخالق 
جوامع صحبت کرديد. و اين براي من خيلي جالب و جديد بود. من بايد 

رياست ستاد مشترک هيچ سلطه ای 
بر روی علی حسن المجيد نداشت. او 
تابع ما نبود و ما حق دخالت نداشتيم. 
بعضی ها می گويند پس چرا اســتعفا 
نــدادی. اينها فرامــوش کرده اند که 
شورای رهبری انقالب دستوری صادر 
و طی آن، استعفای کارمندان را ممنوع 

اعالم کرده بود.
...* وقتی يک افســر نيروی 
می کند  دريافت  دستوری  هوايی 
که به جايی حمله شيميايی کند، 

چه می کند؟

- برخی هــا بودند کــه به دليل 
خوب عمل نکردن اعدام شــدند، اگر 
مسئله تمرد در برابر دستور باشد چه 

خواهد شد؟
* اين يعنی آن نظامی ها ]که 
بمب شيميايی را پرتاب کرده اند[ 

نبايد محاکمه شوند؟
-اين ]که کسی حق تمرد نداشته[ 
واقعيتــی اســت که در عــراق، همه 

می دانند.
*در ماه مارس سال ۱975 و در 
اوپک  کنفرانس  برگزاری  حاشيه 
در الجزاير، صدام با شــاه ايران 
محمد رضا پهلــوی ديدار کرد و 
در روز ششــم مارس ۱975 ]۱5 

رقابت محمد رضا پهلوی و صدام در ژاندارمی برای آمریکا در منطقه

آگهی مزایده
شــرکت کشــت و دام قیام اصفهان در نظر دارد دامهای خود را بشرح ذیل از طریق 
برگزاری مزایده در روز چهارشــنبه مورخ 1396/8/10 به فروش برساند. لذا از متقاضیان دعوت 
می شود در جلسه ای که به همین منظور راس ساعت 11 صبح روز مذکور در محل دفتر مرکزی 
شــرکت به آدرس پلیس راه اصفهان، تهران- کیلومتر 9 جاده علویجه تشکیل می شود، حضور 

بهم  رسانند. تلفن تماس: 031-33804334
1- تعداد 40 راس گاو کشتارگاهی 2- تعداد 266 راس گوساله نر شیرخوار)تعداد 26 راس در واحد ایوان 
غرب استان ایالم( 3- تعداد 54 راس گوساله قطع شیر)تعداد 14 راس در واحد ایوان غرب استان ایالم(

مجوز حمل سالح ســاچمه زنی 2 لول روی 
هم به شماره حمل 013215828774 ساخت 
ترکیه به نام محمدعلی نعمتی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب محمود پهلونی نژاد فرزند محمدکریم شماره شناسنامه و کد ملی 2121265422 
صــادره از گرگان مالک خــودروی پی کی مدل 1383 به شــماره انتظامی 114ب15- 
ایران59 و شماره موتور M13-686572 و شماره شاسی 3030705 به علت فقدان اسناد 
فروش و شناسنامه مالکیت)برگ سبز( تقاضای رونوشت المثنی اسناد خودروی مذکور را 
نموده ام. لذا هر کسی ادعایی در خصوص خودروی فوق را دارد ظرف مدت ده)10( روز به 
دفتر حقوقی شــرکت پارس خودرو واقع در تهران- جاده قدیم کرج مراجعه نمایند. بدیهی 

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

شناســنامه مالکیــت )بــرگ ســبز( خودروی ســواری 
پــژو 206SD-TU5 بــه رنــگ ســفید- روغنی مدل 
1394 بــه شــماره انتظامــی 918 ج 22 - ایــران 66 
به شــماره موتــور 163B0194307 و شــماره شاســی 
NAAP41FE7FJ281205 مربوط به آقای ســید طه 

وحدت مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمدرضا کرابی دارای شناســنامه شماره 12 به شــرح دادخواست به کالسه 5196/496 
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی کرابی به شناسنامه 
0780718346 در تاریــخ 1396/3/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم  
منحصر است به: 1- زهرا کرابی ش ش 1980 ت ت 1354 نسبت با مرحوم مادر مرحوم. 2- محمدرضا کرابی 
ش ش 12 ت ت 1343 نســبت با مرحوم پدر مرحوم. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را به 
استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون  
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان
برابر رأی شــماره 139660317007003754 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 شکراله رضاءاله فرزند محمد بشناسنامه شماره 
111 صادره از بهبهان به شــماره ملی 1860988075 در ششــدانگ یک باب ساختمان به 
مســاحت 12658/50 مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک 5678 اصلی واقع در بخش 
یک بهبهان خریداری از مالک رسمی آقای/خانم به موجب سند رسمی محرز گردیده است. 
لــذا مراتب به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند، می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/7/16                              تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/8/1
                                کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

خواهان خانم فهیمه رحمانی زاده دادخواســتی به خواســته صدور حکم موت فرضی تقدیم که به 
شــعبه یک دادگاه خانواده ارجاع به کالسه 960557 ثبت گردیده و اعالم داشته که پدرش آقای 
جلیل رحمانی زاده فرزند ماشــاءاهلل متولد 1317/3/2 قریب به 11 سال است که از محل سکونت 
خود واقع در شیراز خارج شده و اثری از وی معلوم نیست و آخرین اقامتگاه وی نیز شیراز می باشد. 
لذا مراتب در اجرای ماده 1020 و 1023 قانون مدنی اعالم و از اشخاصی که ممکن است از غایب 
فوق خبری داشته باشند دعوت می گردد چنانچه خبری دارند مراتب را به شعبه اول دادگاه خانواده 

شیراز واقع در میدان اطلسی- مجتمع دادگاه های خانواده- طبقه پنجم اطالع دهند.
رئیس شعبه ۱ دادگاه خانواده شیراز- احمد رضا کشتکار

آگهی موت فرضی

آگهی حصر وراثت
بانو ســعیده شــهرت گطعاوی نام پدر عبدالعلی بشناســنامه 6240 صادره از اهواز درخواستی 
بخواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که شادروان مرحوم عبدالعلی شهرت 
گطعــاوی بشناســنامه 55 صادره اهواز در تاریخ 96/6/20 در اهــواز اقامتگاه دائمی خود فوت 

ورثه اش عبارتند از:
1- متقاضی با مشخصات فوق

2- شهناز گطعاوی شماره شناسنامه 813 صادره اهواز
3- ساجده گطعاوی شماره شناسنامه 174126777 صادره اهواز)فرزندان اناث متوفی(

4- سعید گطعاوی شماره شناسنامه 925 صادره اهواز
5- مسعود گطعاوی شماره شناسنامه 1589 صادره اهواز

6- صادق گطعاوی شماره شناسنامه 2362 صادره اهواز)فرزندان ذکور متوفی(
 7- خیریــه محیبــس زاده شــماره شناســنامه 6780 صادره اهــواز )زوجه متوفــی( و الغیر 

بشرح دادخواست تقدیمی 960453/8/96 حقوقی می باشد.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض 
دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز ســری و رســمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از 

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

آگهی اجرائیه
محکوم علیه: مســلم کرمی احد فرزنــد علی بابا مجهول المکان و محکوم له: 
فرشاد مرادی فرزند محمدمراد به نشــانی:  همدان- چهارراه سعیدیه نرسیده 
به میرزاده عشق قنادی عسل به موجب رای شماره 9509978162500334 
تاریخ 95/11/7 شــعبه 115 شــورای حل اختالف که قطعیت یافته اســت، 
محکوم علیه محکوم اســت به:  پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت ودیعه 
قرض الحســنه مغازه اجاره ای به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون و 
هفتصــد و پنج هزار ریال در حق خواهان می نماید ضمنا نیم عشــر دولتی بر 
عهده محکوم علیه که توسط اجرای احکام اخذ و محاسبه می گردد. به استناد 
ماده 29 قانون شوراهای حل اختالف مصوب سال 1394 محکوم علیه مکلف 
اســت پس از ابالغ این اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
و یــا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجــام تعهد و مفاد رای بدهد واال 

اقدامات الزمه قانونی معمول خواهد گردید.
قاضی حوزه ۱۱۵ شورای حل اختالف- همدان

م الف 3288

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده: 950217 وقت رســیدگی: 96/9/5 خواهان: کرم بازگیر 

خوانده: داریوش منجزی خواسته: مطالبه طلب
خواهان دادخواستی تســلیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان پلدختر ارجاع گردیده 
و وقت رســیدگی تعیین شــده که به علت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواســت خواهان و دستور شــورا و به تجویز ماده  73 قانون آئین  
دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی 
می شــود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر شورا 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت نماید و در وقت باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه 
بعدا ابالغی بوســیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 

ده روز خواهد بود.
مسئول دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف 
شهرستان پلدختر

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی پرونده کالسه ۹۲00۱۹8
شــرکت تعاونی 2236 کاریز سنندج به شماره ثبت 5032 اداره ثبت سنندج و 
آقایان امین و فواد شــهرتین زندی چرخه بیان فرزندان نبی و امین صادره از 
دهگالن و ســنندج و ابراهیم زارعی گرگ  آباد فرزند لطف اله و طاهر رضاقلی 
فرزند میرزامحمد به شــماره شناســنامه 479 صادره سنندج بدهکاران پرونده 
اجرایی کالسه 9200198 ابالغ می شود که به موجب گزارش مورخ 96/5/26 
کارشــناس رسمی دادگســتری، پالک ثبتی 334 فرعی از پالک یک اصلی 
بخش ســیزده ســنندج به مبلغ 1/094/000/000 ریال ارزیابی گردیده، لذا 
چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را 
ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد 
کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 2/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. 
ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دســتمزد کارشــناس 

تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی سنندج
محمدعلی کریمی نسب

آگهی تبادل لوایح
بــه موجب تجدیــد نظرخواهــی خانم رویــا علی پناهــی از دادنامه شــماره 
9609978710300448 در پرونده کالسه 960075 این شعبه و به منظور انجام 
تشــریفات قانونی مربوط به آن مســتنداً به مواد قانونی موجود در آیین دادرسی 
مدنی و عنایتًا به مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده آقای عباس خانی فرزند 
محمدســعید و حمدی رسولی فرزند رحمان که در طول دادرسی به عنوان غایب 
مجهول المکان از جانب خواهان معرفی گردیده است از این طریق به تجدیدنظر 
خوانده مذکور ابالغ می گردد ظرف ده روز پس از نشــر آگهی به دفتر این شعبه 
مراجعه و نسبت به دریافت الیحه تجدیدنظرخواهی و ضمایم آن اقدام نماید در 
غیر این صورت و با مضی موعد قانونی؛ آگهی فوق، ابالغ شده تلقی و پرونده به 

همان کیفیت به مرجع محترم تجدیدنظر ارسال خواهد گردید.
مدیر دفتر شعبه دوم 
دادگاه حقوقی سنندج- حسینی

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 637 مورخ 1396/6/21 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پل دختر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نبی بهاری مقدم فرزند ولی بشــماره شناســنامه 78 صادره از پلدختر 
در ششــدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت 33/85 مترمربع پالک 1 فرعی از 
116 اصلی واقع در بخش 7 خرم آباد شهرســتان پلدختر موسوم به کاوکالی خریداری از مالک رسمی 
آقای ملک نیاز نصیرمقدم محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند 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، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/8/1                             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/8/16

توضیحــات: توضیح اینکه ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 33/85 مترمربع 
الحاقی به پالک 587 فرعی مجزی شده از پالک 1 فرعی از 116 اصلی.

جهانگیر آزادبخت- رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
برابر شرح وارده شماره 96/1/3332 مورخه 96/7/19 رسیده از طرف آقای محمود هادی جوان فرزند 
احمدعلی نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 106617/78 مترمربع مبنی 
بر تحدید حدود اختصاصی پرونده کالســه 94/100 موضوع قانون تعیین تکلیف در قسمتی از پالک 
103 اصلی واقع در اســدآباد روســتای پیرملو، خریداری با واسطه از مالک رسمی آقایان امیرحسین 
فرزند علی- محمد مراد فرزند ویسمراد - محمدآقا عزتی- محمد قلی مرادی ومحمود هادی جوان 
که برابر رای هیئت شماره 139660326003000527 مورخه 96/5/2 که منجر به صدور رای مبنی 
بر صدور ســند مالکیت به نام آقای محمود هادی جوان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعی 
آبی شده اســت، لذا برابر تبصره ذیل ماده 13 قانون مذکور و بند 289 مجموعه بخشنامه های ثبتی 
در مورخه 96/8/25 در ســاعت 9 صبح به عمل خواهد آمد بدینوســیله به مجاورین و اشخاصی که 
نســبت به حدود و حقــوق ارتفاقی در ملک مذکور برای خود حقی قائلنــد می توانند درتاریخ مذکور 
در محــل حضور داشــته و مراتب اعتراض خود را اعالم نمایند. بــه مالکین و مجاورین پالک های 
فوق الذکر به وســیله این آگهی ابالغ می گردد که در روز مقرر در آگهی در محل وقوع ملک حضور 
بهم رســانند تا تحدید امالک آنها انجام شــود چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی 
آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشــند طبق ماده 15 قانون ثبت ملک آنها با حدود اظهار شــده 
از طرف مجاورین تحدید خواهد شــد ضمنا واخواهی نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی رقبات مورد 
تحدیــد طبق ماده 20 قانون ثبت ازتاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی به مدت 30 روز پذیرفته 

خواهد شد.      تاریخ انتشار: 96/8/1
کامران متقی- رئیس ثبت اسدآباد م الف۱70۱

خواهان: خانم رویا علی پناهی فرزند محمدصدیق به نشانی استان کردستان- شهرستان سنندج- 
انتهای خیابان آبیدر- جنب کوچه شادی2

خواندگان: 1- بنیاد تعاون ارتش به نمایندگی آقای ابراهیم وحدت به نشــانی استان کردستان- 
شهرستان سنندج- شــهرک وحدت- دفتر نمایندگی 2- آقای غالمرضا همتی فرزند ابراهیم به 

نشانی استان کردستان- شهرستان سنندج- سنندج- خ کشاورز- روبروی مسجد نبی- پ20
3- آقای علی عزیزی فرزند حبیب اهلل به نشانی استان کردستان- شهرستان سنندج- سنندج- خ 
جامــی- روبروی بانک تجارت- کابینت ســازی آبنوس 4- آقای کیــوان رضایی فرزند عزیز به 
نشانی استان کردستان- شهرستان سنندج- خ شهید بروجردی- روبروی مدرسه- مشاور امالک 
رضایی 5- آقای حمدی رســولی فرزند رحمان 6- آقای عبداهلل ســلطانی فرزند خلیل 7- آقای 

عباس خانی فرزند محمدسعید همگی به نشانی مجهول المکان
8- آقای بختیار اختیاری فرزند حیدر به نشانی استان کردستان- شهرستان سنندج- خ کشاورز- 

روبروی مسجد نبی- پ 20
9- وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اســالمی ایران- دایره حقوقی به نشانی 
تهران- خیابان نوبنیاد خیابان شــهید لنگری چهارراه صنایع 10- آقای جمشــید پرویزپور فرزند 
محمود به نشانی استان کردستان- شهرستان سنندج- مبارک آباد- میدان اوراز- امالک پرویزپور 
11- ارتش جمهوری اسالمی ایران- دایره حقوقی به نشانی تهران- منطقه 7- خیابان شریعتی- 

چهارراه قدوسی- دایره حقوقی
خواسته ها: 1- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- الزام به تفکیک ملک

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی 
امضاکننده زیر تشــکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رای می نماید.
»رای دادگاه«

در خصــوص دادخواســت خانم رویا علی پناهی فرزند محمد صدیق بــه طرفیت 1- بنیاد تعاون 
ارتش بــه نمایندگی آقای ابراهیم وحدت 2- دایره حقوقی ارتش جمهوری اســالمی ایران 3- 
دایره حقوقی وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 4- آقایان بختیار 
اختیاری فرزند حیدر 5- غالمرضا همتی فرزند ابراهیم 6- عبداهلل سلطانی فرزند خلیل 7- کیوان 
رضایی فرزند عزیز 8- عباس خانی فرزند محمدســعید 9- حمدی رســولی فرزند رحمان 10- 
جمشــید پرویزپور فرزند محمود و 11- علی عزیزی فرزند حبیب اهلل با خواســته الزام به تفکیک 
ملک و تنظیم سند رسمی ملک به انضمام مطالبه خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان در 
شــرح خواسته اظهار نموده: »به موجب برگ واگذاری شماره 747-259-110 و مورخ 90/2/11 
بنیاد تعاون ارتش در ســنندج،  اینجانبه یک قطعه زمین شــماره 583 فرعی از پالکهای 1179 
الی 1182 اصلی بخش یک ســنندج به مساحت 196 مترمربع را از خوانده ردیف 11 خریداری و 
علیرغم واریز کل قیمت قطعی زمین نامبردگان از تعهدات خود نســبت به تفکیک و انتقال سند 
ملک موصوف اســتنکاف نموده اند. زمین مذکور از طرف خوانده ردیف اول به خوانده ردیف 4 و 
متعاقب آن توسط ایادی بعدی به بنده واگذار شده است...« با توجه به اینکه دولت فقط کسی را 
که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در 
دفتر امالک به ثبت رســیده... مالک خواهد شناخت و با عنایت به اینکه اسناد عادی در صورتی 
اعتبار اســناد رســمی را دارند که در دادگاه صحت مفاد آنها اثبات شــود و در نتیجه رسیدگی به 
دعاوی خواهان منوط به اثبات و تنفیذ مبایعه نامه های عادی و مالکیت وی)انتقال از ایادی قبلی 
تا به خواهان( می باشــد لذا دادگاه با استناد به مواد 22 قانون ثبت، 1291 قانون مدنی و 2 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر 
و اعالم می نماید. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم 

تجدیدنظر استان کردستان می باشد.
دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی سنندج
 رسول رضایی

رونوشت برابر با اصل و اداریست- مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی سنندج- حسینی

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی
شــرکت تعاونی2236 کاریز سنندج به شماره ثبت 5032 اداره ثبت سنندج و 
آقایان امین و فواد شــهرتین زندی چرخه بیــان فرزندان نبی و امین صادره 
از دهــگالن و ســنندج و ابراهیــم زارعی گرگ آباد فرزنــد لطف اله و طاهر 
رضاقلی فرزند میرزامحمد به شماره شناســنامه 479 صادره سنندج بدهکاران 
پرونده اجرایی کالسه 9200198، ابالغ می شود که به موجب گزارش مورخ 
96/5/26 کارشــناس رسمی دادگســتری، پالک ثبتی 1613 فرعی از 615 
فرعی از پالک 3 اصلی در بخش 11 سنندج به مبلغ 3/466/250/000 ریال 
ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشــید، 
اعتــراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریــخ ابالغ این اخطاریه به 
ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 2/000/000 ریال 
به دفتر این اجرا تســلیم نمایید. ضمنًا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد 

فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی سنندج 
محمدعلی کریمی نسب

آگهی تحدید حدود اختصاصی
برابر شرح وارده شماره 96/1/3331 مورخه 96/7/19 رسیده از طرف آقای محمود هادی جوان فرزند 
احمدعلی نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 139301/10 مترمربع مبنی 
بر تحدید حدود اختصاصی پرونده کالســه 94/119 موضوع قانون تعیین تکلیف در قسمتی از پالک 
103 اصلی واقع در اســدآباد روستای پیرملو، خریداری با واســطه از مالک رسمی آقایان امیرحسین 
فرزند علی- محمدمراد فرزند ویسمراد- محمدآقا عزتی- محمدقلی مرادی و محمودهادی جوان که 
برابر رأی هیئت شــماره 139660326003000532 مورخه 96/5/3 که منجر به صدور رأی مبنی بر 
صدور سند مالکیت بنام آقای محمود هادی جوان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعی آبی شده 
اســت، لذا برابر تبصره ذیل ماده 13 قانون مذکور و بند 289 مجموعه بخشنامه های ثبتی در مورخه 
96/8/25 در ســاعت 9 صبح به عمل خواهد آمد بدینوســیله به مجاورین و اشــخاصی که نسبت به 
حدود و حقوق ارتفاقی در ملک مذکور برای خود حقی قائلند می توانند در تاریخ مذکور در محل حضور 
داشــته و مراتب اعتراض خود را اعالم نمایند. به مالکین و مجاورین پالک های فوق الذکر به وســیله 
این آگهی ابالغ می گردد که در روز مقرر در آگهی در محل وقوع ملک حضور بهم رســانند تا تحدید 
امالک آنها انجام شود چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود 
حاضر نباشند طبق ماده 15 قانون ثبت ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
شــد ضمنًا واخواهی نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی رقبات مورد تحدید طبق ماده 20 قانون ثبت از 

تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی به مدت 30 روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار 96/8/1

کامران متقی- رئیس ثبت اسدآباد م الف۱700

آگهی حصر وراثت
آقای محسن شــهرت خوش اخالق نام پدر رمضان علی بشناسنامه 40886 
صادره از اهواز درخواســتی بخواســته صدور گواهی حصــر وراثت تقدیم و 
توضیح داده که مادرم مرحوم قدرت شهرت سادات ورنو سفادرانی بشناسنامه 
47 صــادره خمینی شــهر در تاریخ 87/3/14 در شهرســتان اهواز اقامتگاه 
دائم خویش فــوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی محســن خوش اخالق 
فرزند رمضان علی ش ش 40886 صادره از اهواز 2- ابوالفضل خوش اخالق 
ورنو ســفادرانی ش ش 2890، 3- مســلم خوش اخالق فرزند رمضان علی 
ش ش3030، 4- مصطفی خوش اخالق فرزند رمضانعلی ش ش 6236، 5- 
احسان خوش اخالق فرزند رمضانعلی ش ش 1741463939،  6- حمیدرضا 
خوش اخالق فرزند رمضانعلــی ش ش 162،  7- مجید خوش اخالق فرزند 
رمضانعلــی ش ش 434، 8- زینب خوش  اخــالق فرزند رمضانعلی ش ش 
21490،  9- اشــرف خوش اخالق فرزنــد رمضانعلی ش ش 39646 ، 10- 
اعظم خوش اخالق فرزند رمضانعلی ش ش 42365 )همگی فرزندان متوفی( 
11- رمضانعلی خو ش اخالق  ورنو ســفادرانی فرزند رضا ش ش 364 صادره 
از خمینی شــهر )همســر متوفی( والغیر  ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام 
تشــریفات قانونی مراتــب مزبور را دریک نوبت آگهــی مینماید تا هرکس 
اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر اگهی ظرف 
یک ماه بدادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و 

رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره ۳ اهواز 
حمیدرضا محمودی

760/۱8/96ح

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی
شرکت تعاونی2236 کاریز ســنندج به شماره ثبت 5032 اداره ثبت سنندج 
و آقایان امین و فواد شــهرتین زندی چرخه بیان فرزندان نبی و امین صادره 
از دهگالن و ســنندج و ابراهیــم زارعی گرگ آباد فرزنــد لطف اله و طاهر 
رضاقلی فرزند میرزامحمد به شماره شناسنامه 479 صادره سنندج بدهکاران 
پرونده اجرایی کالسه 9200198 ابالغ می شود که به موجب گزارش مورخ 
96/5/26 کارشــناس رسمی دادگستری، پالک ثبتی 1103 فرعی از 7640 
از پالک 2742 اصلی بخش دو سنندج به مبلغ 618/500/000 ریال ارزیابی 
گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید، اعتراض 
کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش 
بانکی دســتمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 2/000/000 ریال به دفتر این 
اجرا تســلیم نمایید. ضمنًا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی 

دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی سنندج 
محمدعلی کریمی نسب

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای فخرالدین سجادی اصل فرزند صدرالدین به شماره شناسنامه 144 به شرح دادخواست به کالسه 142/96/ش ح1 از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسماء سجادی اصل فرزند فخرالدین 
به شماره شناســنامه422/153645/4 در تاریخ 1396/7/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- فخرالدین ســجادی اصل فرزند صدرالدین به شماره شناسنامه 144 متولد 1354 صادره 
از گچســاران )پدر متوفی( 2- معصومه پیکری نســب فرزند آرزومند به شماره شناســنامه 7184 متولد 1357 صادره از 

گچساران )مادر متوفی( والغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
سیدمحمد فقیهی محمدآبادی- قاضی شورای حل اختالف شعبه اول شهرستان سمیرم

کارت هوشمند به شماره 2489197 مربوط به خودرو کامیون کشنده 
دانگ فنگ به شماره انتظامی 822 ع 37 ایران 73 مدل 1390 
 ISLE3753087765897رنگ سفید- روغنی شــماره موتور
شماره شاســی NADG4DY31BH606885 به مالکیت 

مجید رضائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 
سند مالکیت موتورسیکلت و کارت شناسایی سیستم 125 
کویر مدل 1391 به شماره انتظامی 595- 66833 و شماره 
تنه N3C***125R9101311 متعلق به اینجانب ابوذر 
آزادمهر فرزند یحیی شماره ملی 2120571872- صادره از 

گرگان مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز یکدستگاه خودرو سمند تیپ LXXU7 رنگ سفید روغنی 
مدل 1395 به شــماره انتظامی ایران 65- 579 ی 45 شماره موتور 
 NAAC91CE6GF108557 124 و شماره شاسیK0916793
بنام آقــای علی اکبــر امینی مقــدم فرزند عباس به شــماره ملی 

3052211196 مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد.


