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ای��ن واقعیت که حمایت آمریکا از رژیم بعثی عراق در جنگ علیه 
ایران روند تدریجی و رو به فزونی داش��ته، بر هیچ تحلیلگر سیاس��ی و 
کارشناس نظامی آگاه پوشیده نیست. در حالی که پیش از جنگ روابط 
سردی بر دو کشور حاکم بود به یکباره آمریکا در صحنه غرب خاورمیانه 
امیدهای خود را در احیای منافع از دس��ت داده اش در ایران جس��تجو 
می کند. به عبارت دیگر آمریکای شکس��ت خ��ورده در انقالب ایران و 
شکست خورده در توطئه های داخلی در تیرماه 59 با اعزام برژینسکی 
در مرز اردن و عراق از حمله سراس��ری به ایران حمایت نمود و از هم 
قسم شدن برای نابودی انقالب، حاال دیگر آمریکا دوست عراق به حساب 

می آمد و پشتیبانی بزرگ برای او در جنگ!
آغاز جنگ تحمیلی

تابستان گرم سال 59 تا ساعاتی دیگر به اتمام می رسد و خانواده های 
ایرانی و در میان آنان دانش آموزان، شور و حال دیگری دارند، غافل از 
اینکه دشمن بعثی در جهت تأمین خواسته های نامشروع استکبار جهانی 
خواب فتح شش روزه ی ایران را در سر می پروراند، ساعت رسمی کشور 
در 31 شهریور سال 59، دقایقی گذشته از ساعت 14 را نشان می دهد 
که ناگاه غرش خفاشان پلید و در پی آن انفجارهای پی در پی بمب ها و 
راکت های پرتاب شده، آرامش حاکم بر 15 فرودگاه و پایگاه هوایی ایران 
را در هم می شکند. خصم زبون در رؤیای نابودسازی توان عملیاتی نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران، حمالت هوایی خود را به پایگاه های 
هوایی مهرآبادتهران، اصفهان، ش��یراز، تبریز، همدان، امیدیه، دزفول و 
بوشهر آغاز نمود و تنها پس از گذشت کمتر از سه ساعت از این تجاوز، 
عملیات انتقام توسط تعداد هشت فروند از هواپیماهای جنگنده بمب افکن 
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران با حمله به دو پایگاه هوایی 
شعیبیه در استان بصره و کوت در استان العماره اجرا و فرماندهان ارتش 
بعث را در حیرت فرو برد و در بامداد یکم مهرماه س��ال59 بزرگترین 
حمله  ی هوایی خود را با نام کمان 99 با به کارگیری بیش از 200فروند 
هواپیمای شکاری، بمب افکن، رهگیر، سوخترسان و شناسایی به انجام 
می رساند. در چند مرحله از این حمله  ی غرور آفرین، پایگاه های هوایی 
کرکوک، موصل، الرشید، حبانیه، ناصریه، شعیبه، کوت و المثنی آماج 
حمالت ویرانگر عقابان تیز پرواز نیروی هوایی قرار می گیرد و عمالً نیروی 
هوایی عراق از چرخه  ی عملیاتی خارج می شود و با آغاز جنگ و گسترش 
تهدیدات س��طحی و هوایي دشمن، یگان هاي تفنگدار دریایی و شناور 

نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اس��المی ایران با اس��تقرار در 
مناطق حیاتی و حساس کشور 
ش��امل جزایر )الوان- سیری- 
تنب- ابوموسی- فارسی و...( و 
سکوهاي نفتي)نوروز، فروزان، 
ابوذر، نصر، س��لمان، رشادت و 
بهرگانسر و...( مأموریت تأمین 
پدافند سطحي و هوایي ارتفاع 
پست را با اهداف جلوگیری از 
هر گونه عملی��ات غافلگیرانه 
و تخریب��ی دش��من عهده دار 
شدند. یگان هاي پدافند هوایي 

و سطحی نیروی دریایی به طور مداوم با هواپیماهاي متجاوز که قصد 
حمله به پایانه های نفتي و جزایر را داشتند، درگیر و از نزدیك شدن آنها 
به مناطق مذکور ممانعت بعمل آوردند. رزمندگان ایثارگر نیروی دریایی 
با حضور مستمر و هوشیارانه در جزایر، سکوهاي نفتي و مناطق انحصاري 
اقتص��ادي هیچ گاه اجازه ندادند ت��ا نیروهاي متخاصم از صدور نفت از 
پایانه هاي نفتي جمهوري اسالمي ایران جلوگیري نمایند. نیروی رزمی 
421 نیروی دریایی از همان روزهای اول جنگ پس از بررسي منطقه 
و تحت نظر گرفتن کلیة فعالیت ها و تحرکات دشمن با اجراي مأموریت 
گشت و شناسایي توسط یگان هاي شناور، پروازي، اطالعاتي و ویژه خود 

با نابودي و محبوس نمودن نیروي دریایي دشمن در بندر ام القصر، بصره 
و فاو، کار او را در همان دوماه اول جنگ یکسره نمودند. ساده اندیشی 
است اگر باور داشته باشیم که توقف نیروهای عراقی ناشی از وصول به 
اهداف خود و برابر طرح ریزی قبلی بوده است، زیرا یك تجزیه و تحلیل 
نظامی نش��ان می دهد که عراق به جز تصرف ناتمام خرمشهر، به هیچ 
یك از اهداف تاکتیکی خود دست نیافت و قاعدتاً می بایستی پیشروی 
خود به ویژه در شمال خوزستان و شرق رودخانه کرخه را ادامه می داد 
ولی در اثر پایداری و ایثار رزمندگان اسالم به ناچار در میان بیابان های 
وس��یع خوزستان و مناطق کوهس��تانی ایالم و کرمانشاهان زمینگیر و 
سنگر نشین گردید و رؤیای شیرین صدام معدوم را برای ابراز قدرت در 
منطق��ه به کابوس هولناکی تبدیل کرد، به طوری که رژیم بعثی هرگز 

نتوانست از آن خالصی یابد.
همدلی و وحدت بین رزمندگان اسالم

 بین هفت  تا 10 روز اولیه جنگ، ارتش جمهوري اس��المي ایران 
با وجود تمام محدودیت ها و کاستي هاي خود و درگیر بودن در جبهه 
داخلي، با کس��ب روحیه از حمایت های ب��ی دریغ حضرت امام)ره( و 
نماینده ایش��ان حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی( و مردم رشید و 
شهیدپرور ایران، موفق شد نیروهاي متجاوز دشمن را در سرتاسر جبهه ها 
ناگزیر به اتخاذ حالت پدافندي کرده و پیشروي او را سد نمایند. به طوري 
که در پایان شش روز اول جنگ،  صدام  با اظهار اینکه ما به اهداف نظامي 
خود دست یافته ایم و آمادگي خود را براي ترک مخاصمه، مشروط به 
پذیرش شرایط عراق از سوي ایران اعالم کرد)نشانه هاي شکست حمله 
برق آساي عراق هویدا گردید(. 
سرهنگ رضا فیروزیان از افسران 
ارتش جمهوری  نیروی زمینی 
اس��المی ای��ران از روزهای اول 
جنگ این چنی��ن می گوید: ما 
وقت��ی به این طرف خرمش��هر 
آمدی��م، نگران س��قوط آبادان 
بودی��م، عراق هم می خواس��ت 
از پل رد ش��ود، اگر عراقی ها به 
این س��مت می آمدند، س��قوط 
آبادان حتمی بود. ما نه مهمات 
کافی داش��تیم نه پرسنل کافی 
چرا ک��ه نیروه��ای موجود در 
منطقه اعم از س��پاهی، ارتش��ی، ژاندارمری و بسیجی حدود 500 نفر 
بود و ما آنها را در اطراف پل و در داخل نخل ها سازمان دادیم که مانع 
عبور عراقی ها از روی پل ش��وند، روز بعد به ما خبر دادند که عراق پل 
شناوری در کوی ذوالفقاریه و ایستگاه هفت زده و با 20 دستگاه تانك 
از پل رد ش��ده و به این سمت رودخانه آمده است همه از شنیدن این 
خبر به گریه افتادند، چرا که با این حرکت سقوط آبادان حتمی بود، از 
طرفی عراق تعدادی از تکاوران نیروی دریایی ارتش را در خرمشهر سر 
بریده بود و جنگ خونینی جریان داشت، در هفتم آبان ماه فرماندهی 
لش��کر 77 خراس��ان به کوت شیخ آمد و اعالم نمود که خط را تحویل 

یگان های او بدهیم و از ما خواس��ت به موقعیت هتل کاروانس��را برویم 
و وقتی توپ های کاتیوشای گروه 22 توپخانه شهرضای اصفهان، یکی 
از واحدهای توپخانه ارتش را در آنجا دیدیم اشك شوق از چشمان ما 
سرازیر شد و زمین را بوسیدیم. روز بعد فرمانده ی لشکر 77 سرهنگ 
ش��هاب الدین جوادی نیروهای موجود ارتش و بسیج را سازماندهی و 
به کوی ذوالفقاری فرستاد و با یگان های خود در کوی ذوالفقاری وارد 
عمل ش��د و عراقی ها را پس زدیم و احتمال س��قوط آبادان به حداقل 
رس��ید و این اولین فرماندهی واحد بود که نتیجه آن پیروزی در کوی 
ذوالفقاری بود. پایان سال اول جنگ، با اجرای عملیات ثامن االئمه)ع( 
و شکس��ت حصر آبادان در 60/7/5 آغاز ش��د. پس از عزل بنی صدر از 
فرمانده��ی کل ق��وا، رویکرد جدیدی بر جبهه ها حاکم ش��د که باعث 
انسجام و وحدت بین نیروهای مسلح گردید و در این فضا عملیات های 
مشترک ارتش و سپاه شکل گرفت. در این دوره 154 عملیات مشترک 
از س��وی ارتش و سپاه انجام که 23 عملیات پدافندی و 131 عملیات 
آفندی بوده است. عملیات های بزرگی نظیر طریق القدس، ثامن االئمه)ع(، 
فتح المبین و بیت المقدس حاصل همین دیدگاه بوده است. مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( و ش��هید سپهبد علی صیاد شیرازی در ایجاد و 
استمرار چنین دیدگاهی نقشی محوری ایفا نموده اند و اکثرعملیات های 

پیروز زمان جنگ در این مقطع شکل گرفته است.
وحشت استکبار جهانی

روند پیروزی های ایران در یکسال و نیمی که از جنگ می گذشت 
آمریکا را که شکست عراق را قطعی می دید، وادار نمود به جنگ ورود 
مستقیم پیدا کند، اهمیت اتخاذ چنین سیاستی از سوی آمریکا زمانی 

روش��ن می شود که ضمن اجرای عملیات انس��داد که اکنون به اعمال 
تحریم ها معروف اس��ت، از دس��تیابی ایران به تجهیزات و تس��لیحات 
نظامی با هدف تضعیف اقتصادی و نظامی جلوگیری و کمك مستقیم 
و ف��روش تجهیزات به عراق را آغاز نماید، اعطای پنج میلیارد دالر وام 
بانك ه��ای ایتالیایی و  بانك های آتالنتا برای خرید تجهیزات نظامی و 
سالح های ش��یمیایی، فروش شش فروند هواپیمای ترابری غیرنظامی 
الکهی��د100 به عراق، فروش 45 فروند بالگرد با قابلیت اس��تفاده های 
نظامی به عراق توسط یك شرکت سازنده بالگرد در فوریه 1983 میالدی 
از جمله کمك های مستقیم نظامی به عراق است  آمریکا  در مقابله با 
ایران تالش نمود با منع خرید نفت ایران و منع هرگونه مبادله تجاری 
ب��ا ای��ران در 26 اکتبر یعنی 20 روز پس از آن و تحریم 14 نوع کاالی 
دارای کاربرد نظامی بالقوه سیاست های خصمانه خود را در قبال ایران 
و حمایت از عراق به صورت علنی نشان دهد. کنت »تیمرمن« محقق 
و نویسنده امریکایی می نویسد: »پیوند ماهواره ای در صدر موافقت های 
عراق و امریکا بود.« در مورد تحرکات نیروی هوایی ایران نیز اطالعات با 
ارزشی در اختیار ارتش عراق قرار می گرفت این اطالعات را آواکس های 
امریکایی مس��تقر در ریاض به کمك نیروهای امریکایی از منطقه نبرد 
جمع آوری می کردند. در همین راس��تا مجتمع پیشرفته و پر هزینه ای 
در بغداد س��اخته شد تا اطالعات مس��تقیماً از ماهواره دریافت شده و 
پ��ردازش بهت��ری از اطالعات روی عکس ها صورت پذی��رد. ماهواره ها 
نتایج حمالت هوایی و موش��کی را نیز گزارش می دادند و یا رادیوهای 
کدگذاری شده ای در اختیار خلبانان عراقی قرار داده شد تا آنها امکان 
ارتباط با افسران مستقر در کشتی های امریکایی در خلیج فارس را داشته 

باشند. یك افس��ر بازنشسته امریکایی در این زمینه گفته است: هدف 
این بود که هواپیما های عراقی برفراز خلیج فارس بتوانند با افس��ران ما 
تماس بگیرند. این روابط روزانه باعث شد تا هواپیماهای عراقی بتوانند 
نفت کشها وکشتی های تجاری به مقصد ایران را شناسایی کنند و این 

امر کمك زیادی به عراقی ها در انتخاب اهدافشان می کرد.
و باالخره امریکا با اعزام و حضور ناوگان جنگی خود در خلیج فارس 
اعالم نمود، آماده استفاده از نیروی نظامی در صورت نیاز به جلوگیری 
از اشغال خلیج فارس است و وقتی در می یابیم درسال 1985 به تنهایی 
هزینه ه��ای نظامی خلیج فارس برای مالیات دهن��دگان امریکایی 47 
میلیارد دالر بوده است و حجم اندک نیروهای امریکایی در اوایل جنگ 
در نوامبر 1987 به حدود 35 ناو جنگی و 12 ناوچه پشتیبانی و 20هزار 
نفر تفنگدار دریایی می رس��د )این میزان تجمع قوای دریایی امریکا از 
زمان جنگ ویتنام به بعد بی س��ابقه بوده است( مطمئن می شویم که 
امریکا در اس��تراتژی اعالم شده اش که از هر اقدامی برای جلوگیری از 
تبدیل کشورهای منطقه به یك ایران دیگر پشتیبانی و حمایت خواهد 

نمود، چقدر مصمم است.
حمله به مناطق مس��کونی خوزستان، ایالم، کرمانشاه و کردستان 
در جنگ ش��هرها با پشتیبانی تس��لیحاتی و حمایت سیاسی استکبار 
جهانی با هدف جلوگیری از ادامه فتوحات درخش��ان رزمندگان اسالم 
در آستانه شهرهای حلبچه، خورمال و دربندیخان صورت گرفت. هنوز 
داغ یاد اجساد قطعه قطعه شده کودکان میانه و مراغه و زنان و مردان 
دزفول بر دل های ما چنگ می اندازد. هنوز حمله موشکی ناو وینسنس 
امریکا به هواپیمای بی دفاع ایرباس با 290 نفر مسافر که در بین آنان 

زنان و کودکان بسیاری وجود داشت، قلب ما را جریحه دار می نماید.
حمالت شیمیایی عراق با تسلیحات اهدایی امریکا و متحدان غربی 
و ش��وروی علیه شهرهای حلبچه، خرمال و دوجیله و سایر روستاهای 
مجاور منطقه عملیاتی والفجر 10 باعث ش��د بیش از پنج هزار  نفر از 
ساکنین این مناطق کشته و هزاران نفر از جمله زنان و کودکان مجروح 
ش��وند که توس��ط ایران به بیمارستان های خطوط پشت جبهه منتقل 
ش��دند. حاال رژیم بعث با حمایت این کشورها، بزرگترین تولید کننده 
س��الح های شیمیایی شده است.)به نقل از شبکه تلویزیون ای،بی،سی 
امریکا: صدام حس��ین از یك ش��رکت امریکایی به نام"آل کوالک" در 
بالتیمور بیش از 500 تن ماده شیمیایی فیودی گلیکوک خریداری نمود 
که این ماده در ترکیب با اسیدکلریدریك به گاز خردل تبدیل می شد. 
بنا بر گزارشی، شرکت های خصوصی امریکا در دهه 80 با گرفتن مجوز 
از وزارت بازرگانی امریکا نمونه هایی از مواد بیولوژیکی و میکروبی را به 
عراق صادر کرده اند که این مواد از نوع ضعیف شده نبوده و قادر به تولید 
مثل بوده اند. در میان آنها میکروب س��یاه زخم، طاعون و یك باکتری 

سمی به نام ستریدیوم باتولینی به چشم می خورد.(
رژیم بعث حاال عالوه بر تولید گاز خردل، لویسیت و تابون )عراقی ها 
توانایی تولید 60 تن گاز خردل در ماه را داش��تند(، توانایی تولید گاز 
مرگ آور اعصاب سارین در مقیاس چهار  تن که ظرف مدت دو دقیقه 
پس از اثر به مرگ منجر می شود را دارا بودند. وقتی که عراق در اطراف 
منطقه نبرد با ایران در گودال های مرگ آور از سالح شیمیایی با پایداری 
روغن دیزل که برخالف اغلب گازهای اعصاب که س��بکتر هس��تند و 
ماندگاری کمتری دارند، اس��تفاده نمود و مش��خص ش��د این گاز در 
فهرست جنگ افزارهای شیمیایی امریکا قرار دارد، کینه  ی امریکایی ها 
را از ملت ایران بیشتر برمال ساخت. تمامی این جنایات یك نکته را به 
ما یادآوری می نماید که امریکا و متحدان غربی اش دستش��ان به خون 
بیش از 300هزار ش��هید واالمقام و درد جراحت جس��م و روح بیش از 
398  هزار و 500 جانباز و 42 هزار و 175  آزاده آغشته است، هرگز 

خصومت او را با ملت ایران فراموش نمی کنیم. 
n ارتش جمهوری اسالمی ایران
سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
 انتشارات و رسانه

نقش جنایت بار آمریکا
 در هشت سال دفاع مقدس

 سرهنگ ستاد محمد رضا تقی زاده

* روند پیروزی های ایران در یکسال و نیمی که از جنگ 
می گذشت آمریکا را که شکست عراق را قطعی می دید، وادار 
نمود به جنگ ورود مستقیم پیدا کند، اهمیت اتخاذ چنین 

سیاستی از سوی آمریکا زمانی روشن می شود که ضمن اجرای 
عملیات انسداد که اکنون به اعمال تحریم ها معروف است، از 

دستیابی ایران به تجهیزات و تسلیحات نظامی با هدف تضعیف 
اقتصادی و نظامی جلوگیری و کمک مستقیم و فروش تجهیزات 

به عراق را آغاز نماید.

شش��دانگ یکباب آپارتمان مس��کونی واقع در طبقه س��وم به مس��احت 121/20 مترمربع قطعه سوم 
تفکیکی که مقدار 1/94 مترمربع آن بصورت تراس مس��قف جنوبی مش��رف به فضای حیاط اشتراکی 
می باش��د بانضمام شش��دانگ یکباب انباری ش��ماره یك قطعه چهارم تفکیکی واقع در طبقه همکف 
بمس��احت 7/80 مترمربع و پیوس��ت شش��دانگ یکواحد پارکینگ ش��ماره 3 قطعه 9 تفکیکی واقع 
در محوطه مس��قف اش��تراکی بمس��احت 12/5 مترمربع بش��ماره پالک 295 فرع��ی از 98 فرعی از 
1و4و5و7و8و9و11و12 فرع��ی از 3190 و 3188- اصل��ی واق��ع در بخش 4 قزوین مورد ثبت س��ند 
مالکیت ثبت شده ذیل ثبت شماره 89989 دفتر جلد 273 صفحه 173 به ثبت رسیده است محدود 

به حدود ذیل:
ش��ماال: اول دیواریس��ت به فضای قطعه 101 تفکیکی دوم در سه قسمت که اول به وضعیت شرقی و 
س��وم به وضعیت غربی می باشد دیوار و پنجره ای اس��ت به نورگیر اشتراکی سوم دیواریست به فضای 

قطعه 100 قطعه تفکیکی
ش��رقا: اول دیواریس��ت به فضای قطعه 99 تفکیکی دوم در سه قسمت که اول به وضعیت جنوبی دوم 
درب ورودی واحد س��وم به وضعیت شمالی می باشد دیواریست به راه پله اشتراکی سوم دیواریست به 

فضای قطعه 99 تفکیکی مزبور
جنوبا: اول دیوار و پنجره ای اس��ت به فضای حیاط و دوم در س��ه قس��مت که اول به وضعیت ش��رقی 
و دوم به وضعیت جنوب ش��رق می باش��د دیوار و نرده ای اس��ت به فضای حیاط سوم در چهار قسمت 
که دوم به وضعیت جنوب غربی و س��وم تمایل به وضعیت غربی می باش��د دیوار و پنجره ای اس��ت به 

فضای حیاط مزبور
غربا: دیواری است به انباری احداثی در قطعه 97 تفکیکی

حدود انباری: 
شماال: دیواریست به محوطه سونا و جکوزی اشتراکی

شرقا: دیواریست به پی قطعه 99 تفکیکی
جنوبا: دیواریست اشتراکی با انباری شماره 2

غربا: اول دیوار و دربی اس��ت به محوطه س��قف اش��تراکی دوم دیواریس��ت به محوطه سونا و جکوزی 
اشتراکی

ح��دود پارکینگ: ش��ماال و ش��رقا و جنوبا غربا: با خط فرضی به محوطه س��قف اش��تراکی حق عبور 
پارکینگ شماره یك از این پارکینگ مورد صدق می باشد.

ملک��ی آقای ابوالفضل ماهر مدیون پرونده اجرایی کالس��ه 9100162 که طبق صورتمجلس مورخه 
1391/11/12 کارش��ناس رسمی دادگستری )آپارتمان در طبقه سوم به مساحت 121/20 مترمربع 
دارای انب��اری و پارکینگ س��ازه از نوع اس��کلت فل��زی دارای امتیازات آب و ب��رق و گاز. به آدرس: 
قزوین- خیابان ش��هرک والیت پردیس 11 پالک 3 میباش��د( پالک فوق طبق س��ند رهنی ش��ماره 
160676 مورخ��ه 1386/6/15 تنظیم��ی دفترخانه ش��ماره یك قزوین در رهن بان��ك اقتصاد نوین 
میباش��د همچنین مازاد پالک مذکور برابر نامه ش��ماره 14303582 مورخه 1391/12/8 ش��عبه 3 
دادیاری دادسرای قزوین به نام ابوالفضل ماهر در قید بازداشت است. در قبال طلب توسط کارشناس، 
ارزیابی ش��ده از س��اعت 9صبح الی 12ظهر روز یکش��نبه مورخه 1392/8/26 در محل اجرای ثبت 
قزوین از طریق مزایده به فروش می رس��د مزایده از مبلغ 2581560000 ریال ش��روع و به باالترین 
قیمت پیش��نهاد شده از طرف خریدار فروخته می شود فروش کال نقدی میباشد بدهی های مربوط به 
آب و برق و گاز اعم از حق انش��عاب یا اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
و نی��ز بدهی مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزای��ده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم 
ش��ده یا نشده باش��د به عهده برنده مزایده است و چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد 
در روز بعد از تعطیل جلس��ه مزایده در همان س��اعت و مکان تشکیل خواهد شد طالبین میتوانند در 
س��اعات اداری جهت اطالعات بیش��تر به اجرای ثبت قزوین واقع در خیابان پادگان اداره ثبت اسناد 

و امالک مراجعه نمایند.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
)اسناد رهنی(

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی قزوین
حسن غالمحسینی و آذردخت اسماعیلی

تاریخ انتشار: 92/8/5

مش��خصات محکوم ل��ه: نام : عباس نام خانوادگی: مقدم نش��انی محل اقام��ت: کرج حصارخط 2 
عباس آباد خ طباطبائی کوچه دوم پ 27

محکوم به: بموجب دادنامه ش��ماره 9209972696200049  ش��ورای ح��ل اختالف کرج حوزه 
16 قطعیت حاصل کرده اس��ت محکوم علیه محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال 
به عنوان اصل خواس��ته و س��ه هزار تومان به عنوان هزینه دادرس��ی در حق محکوم له و پرداخت 

نیم عشردولتی
مشخصات محکوم علیه: نام:ملکعلی نام خانوادگی: عابدینی نشانی: مجهول المکان

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد.

2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
3-مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارائی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی 

از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6ماه محکوم خواهید شد.
4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی میباشد به مواردی از قانون 
اجرای احکام و قانون آئین دادرس��ی مدنی مص��وب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده اس��ت توجه نموده 

و به آن عمل نماید.

برگ اجرائیه کالسه پرونده دادرسی 910959116

رئیس حوزه 16 شورای حل اختالف کرج

کالس��ه پرونده دادرس��ی 745/311/91 ح کالس��ه پرون��ده اجرایی 
705/92

مشخصات محکوم له: نام:حشمت اهلل نام خانوادگی: شهبازیان 
نام پدر: نعمت اله شغل: آزاد

نشانی محل اقامت: اهواز- کیانپارس خیابان 6 غربی پالک 163
مشخصات محکوم علیه: نام زینب نام خانوادگی: بخشیان

 نام پدر: خدارحم شغل:-
نشانی محل اقامت: مجهول المکان

محکوم به: به موجب دادنامه شماره 45 مورخ 92/1/26 شورای حل 
اختالف کیانپارس حوزه یك محکوم علیه زینب بخش��یان محکوم 
ب��ه پرداخ��ت پنجاه میلی��ون ریال در حق محکوم له حش��مت اهلل 

شهبازیان + نیم عشر دولتی
به اس��تناد ماده 33 قانون شوراهای حل اختالف محکوم علیه مکلف 
است پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد 
و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد 
در غیر اینصورت طبق قانون اجرای احکام مدنی اقدام قانونی از سوی 

اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.

برگ اجرائیه

قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره یک
 شهرستان اهواز

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران محترم دعوت به عمل می آید که در جلس��ه مجمع عمومی عادی 
س��الیانه نوبت اول که در راس س��اعت 10 صبح روز دوش��نبه مورخ 1392/7/15 در محل شرکت 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1-بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به 1391/12/29 

2- انتخاب اعضاء هیئت مدیره - مدیرعامل و انتخاب بازرس
3-در خصوص تغییر سهام بین سهامداران و نقل و انتقال

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
سالیانه نوبت اول شرکت حمل و نقل آق قال بار به شماره ثبت 35 

هیئت مدیره شرکت حمل و نقل آق قال بار

پروانه فعالیت ش��رکت حمل و نقل هوجستان به 
ش��ماره 36/16483 مورخ��ه 91/8/1 به مدیریت 
عامل آقای مرتضی بابادی فرزند ابراهیم به شماره 
ملی 1755451271 مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

آقای مرتضی شیردس��ت دارای شناسنامه شماره 1222 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 920239 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان محمد شیردس��ت به شناسنامه 72183 در 
تاری��خ 90/4/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- مرتض��ی شیردس��ت ش ش 1222 پس��ر 2-میث��م شیردس��ت ش ش 
4310014364 پسر 3-مریم شیردست ش ش 1121 دختر 4-بتول همایونی 

صادقی ش ش 1953 همسر 5-زهرا خانم شیردست ش ش 46660 مادر
اینك با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یك نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
تاریخ نش��ر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت

رئیس شعبه 26 شورای حل اختالف شهر قزوین

باس��تناد صورت جلسه مجمع عمومی س��الیانه مورخ 92/2/22 و 92/2/23 
و مجمع عمومی فوق العاده م��ورخ 92/2/21 و هیئت مدیره مورخ 92/2/22 

رسول سواری به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شد.
یاس��مین سواری به س��مت رئیس هیئت مدیره و عضو و سعید سواری نائب 
رئیس و عضو و رس��ول سواری منشی و س��میه سواری عضو علی البدل برای 

مدت سه سال انتخاب شدند.
کلیه قراردادها و اس��ناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چك، سفته، برات و 
اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره در غیاب رئیس هیئت 

مدیره با امضای نائب رئیس و مهر شرکت معتبر می باشد.
کلیه نامه های عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.

اساس��نامه جدید مش��تمل ب��ر 52 م��اده و 33 تبصره تصوی��ب و جایگزین 
اساسنامه قبلی گردید.

بازرسین برای یکسال انتخاب شدند:
علی سواری بازرس اصلی و میثم سواری بازرس علی البدل

آدرس ش��رکت: اه��واز- زیتون کارمندی خ فیاض بی��ن زیتون و زمزم پالک 
86 واحد 3

آگهی تغییرات شرکت تعاونی 
پرواربندی عماد گوشت خوزستان

ثبت 10564 کالسه 10825
 شناسه ملی 10860766723

شماره: 4287
تاریخ: 92/5/22

رئیس ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری اهواز
گلزاده

باس��تناد صورت جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/4/29 شرکت سهامی خاص 
آب و فاضالب روستایی استان آذربایجان غربی که در تاریخ 1392/7/29 به این اداره واصل 

گردیده، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
1-س��رمایه شرکت از مبلغ دویست و بیست و هش��ت میلیارد و پانصد میلیون ریال منقسم 
به بیس��ت و دومیلیون و هش��تصد و پنجاه هزار س��هم ده هزار ریالی با نام به مبلغ یکهزار و 
هشتصد و پنجاه و شش میلیارد ریال منقسم به یکصد و هشتاد و پنج میلیون و ششصدهزار 
سهم ده هزار ریالی با نام از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت موضوع قانون 

بودجه سال 1391 و طرحهای غیرانتفاعی انتقالی افزایش یافت.
2-با قطعیت افزایش سرمایه ماده 6 اساسنامه بشرح زیر تغییر و اصالح شد:

ماده 6- س��رمایه ش��رکت مبلغ یکهزار و هشتصد و پنجاه و ش��ش میلیارد ریال میباشد که 
از یکصد و هش��تاد و پنج میلیون و شش��صدهزار س��هم ده هزار ریالی با نام تشکیل یافته و 

صددرصد آن پرداخت شده است.
3- امضای ذیل دفتر ثبت مربوطه در تاریخ 1392/7/30 تکمیل شد

آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص
 آب و فاضالب روستایی استان آذربایجان غربی 

بشماره ثبت 4118 و شناسه ملی 10220078020

مسئول ثبت شرکتهای ارومیه- مریم حسین دوستی

بانو معصومه ش��هرت محمد رضائی نام پدر موس��ی بشناسنامه 
432 صادره از امیدیه درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر 
وراثت تقدیم و توضیح داده که همسرم مرحوم علی رضا شهرت 
محمد رضائی بشناس��نامه 9 صادره رامهرمز در تاریخ 92/7/9 
در اه��واز اقامت��گاه دائمی خویش ف��وت ورث��ه اش عبارتند از 
1-معصومه محمد رضائی فرزند موسی بشماره شناسنامه 432 
صادره از امیدیه )همس��ر متوفی( 2-میثم محمد رضائی فرزند 
علی رضا بش��ماره شناسنامه 485 صادره از اهواز )پسر متوفی( 
3-مس��لم محمد رضائی فرزند علی رضا بش��ماره شناس��نامه 
3536 صادره از اهواز )پس��ر متوفی( 4-مس��عود محمد رضائی 
فرزند علی رضا بش��ماره شناس��نامه 7-050863-174 صادره 
از اه��واز 5-جان افروز مرادی لرکی فرزند ش��یراحمد بش��ماره 
شناس��نامه 536 صادره از لردگان )م��ادر متوفی( والغیر ورثه 

دیگری ندارد.
اینك با انجام تش��ریفات قانونی مراتب مزب��ور را در یك نوبت 
آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یك ماه بدادگاه تقدیم 
دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز س��ری و رسمی که 

بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی حصر وراثت

قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 شهرستان اهواز
داودی

آگهی تغییرات شرکت آب و فاضالب استان لرستان سهامی خاص 
بشماره ثبت 1314 و شناسه ملی 1086125308 

برابر صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی مورخ 1391/10/24 ش��رکت 
فوق الذکر تغییرات ذیل بعمل آمد.

1-مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام بعنوان بازرس اصلی و علی رحمانی 
بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1392 انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری-واحد ثبتی خرم آباد

ش�رکت آبفا اس�تان فارس در نظر دارد از طریق مناقص��ه عمومی و به صورت یك 
مرحله ای نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت عملیات بهره برداری، تعمیر 
و نگهداری و آبرسانی به منطقه الرستان در نقاط شهری و روستایی متصل به 
خط انتقال ش�امل تصفیه خانه آب قیر، ایستگاه های پمپاژ و مخازن بین راهی 
و خطوط انتقال اقدام نماید. لذا کلیه ش��رکتها یا مش��اورین دارای رتبه 5 یا باالتر در 
رش��ته تاسیس��ات و تجهیزات یا آب و تاسیسات آب با سابقه حداقل یك سال عملیات 
بهره برداری از تصفیه خانه های آب دعوت می گردد نس��بت به اخذ اس��ناد به شرح زیر 

اقدام نمایند.
1( مح�ل پروژه: خط انتقال آب رس��انی به الرس��تان از تصفیه خانه قیر طبق نقش��ه 

پیوست اسناد مناقصه
2( مدت اجرا پروژه: یك سال و در صورت رضایت و براساس شرایط سه سال

3( محل اخذ اس�ناد مناقصه و تسلیم پیش�نهادات: خیابان قدوسی غربی، نبش 
خیابان سبحانی، شرکت آبفا استان فارس، طبقه 2، دفتر قراردادها

4( برآورد اولیه: 5250 میلیون ریال
5( تاریخ نهایی اخذ اسناد: 92/8/8

6( تاریخ نهایی قبول پیشنهادات: 92/8/25
7( تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات: 92/8/26

به پیش��نهادهای فاقد امضا، مش��روط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت 
مقرر در مناقصه ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود

8(مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 210/000/000 )دویست و ده میلیون( ریال
9( نوع تضمین شرکت در مناقصه:

الف- ضمانتنامه بانکی به نفع شرکت آبفا استان فارس با سه ماه اعتبار از تاریخ صدور.
ب- چك تضمین شده بانکی به نفع کارفرما

10( قیم�ت اس�ناد مناقص�ه: 200/000 )دویس��ت ه��زار( ریال )واریز به حس��اب 
1528936404 بانك ملت با شناس��ه 240008037112 به نام ش��رکت آبفا اس��تان 

فارس(.
11( تامین اعتبار: از محل اعتبارات جاری شرکت می باشد.

12( ش��رکت الزامی ب��ه قبول هیچ یك از پیش��نهادات از جمله پیش��نهاد با کمترین 
قیمت ندارد.

13( هزینه دو نوبت آگهی در روزنامه خبر و یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به عهده 
برنده مناقصه می باشد.

14( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در مناقصه درج شده است.
وب سایت جهت بازبینی آگهی مناقصه www.abfa-fars.ir می باشد.

ش��رکتهایی که مایل به اخذ اسناد مناقصه می باشند می بایست با اعالم آمادگی کتبی 
نس��بت به دریافت آن اق��دام نمایند. با توجه ب��ه الزام ثبت اطالع��ات مناقصات کلیه 
 http://iets.mporg.irش��رکت کنندگان در مناقصه میبایس��ت در پایگاه اینترنتی
ثبت نام و کد کاربری دریافت و همراه با پاکتهای پیش��نهاد خود کد کاربری را تحویل 

نمایند.
تاریخ آگهی نوبت اول: 92/8/1 و نوبت دوم: 92/8/5

فراخوان مناقصه 
عمومی و ارزیابی کیفی

شرکت آبفا استان فارس

خودمان را به مصرف منطقی آب شرب و فرزندانمان را
 به نحوه صحیح استفاده از آب عادت دهیم

شرکت آبفا فارس 

وزارت نیرو

کالس��ه  پرون��ده  اول  هیئ��ت   139260309001004254 ش��ماره  رأی  براب��ر 
1391114409001000533 موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك قزوین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای مس��یح  اله یاوری فرزند عباداله بش��ماره شناس��نامه 447 کد ملی 4321024382 صادره از 
قزوین در شش��دانگ اعیانی و س��ه دانگ و س��ه چهارم دانگ از عرصه یك باب خانه به مس��احت 
202/48 مترمربع از مالکیت آقای فرهاد ماله میرپالک 50 اصلی واقع در بخش 5 قزوین که مقدار 
دو دانگ و یك چهارم دانگ مش��اع از عرصه آن موقوفه میرزا بزرگ شیخ االس��المی می باشد که به 
موجب اجاره نامه ش��ماره 593015 مورخ 1392/7/2 به صورت اجاره به متقاضی واگذار شده است 
محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود 
در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یك ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1392/8/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1392/8/21

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قزوین- حسن غالمحسینی

س��ند مالکیت یك دانگ مش��اع از دو دانگ مفروز از شش��دانگ پ��الک یك فرعی از 
4940 -اصل��ی واقع در بخش 2 قزوین ذیل ثبت 6011 صفحه 225 دفتر جلد 39 به 
نام حیدرعلی بهرامی صادر ش��ده است. سپس مع الواس��طه برابر سند شماره 36339 
مورخ 79/6/10 دفتر 36 قزوین به آقای امان اله آشوری منتقل شده است و تمامی آن 
برابر س��ند شماره 36329 مورخ 79/6/10 و متمم شماره 10233 مورخ 91/11/25 و 
11656 مورخ 92/6/2 دفتر 68 قزوین در رهن بانك س��په ش��هید انصاری قزوین قرار 
گرفته اس��ت. س��پس مالك با ارائه دو برگ فرم شهادت ش��هود مدعی شده است که 
س��ند مذکور به علت س��هل انگاری مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی خود را نموده که مراتب به اس��تناد م��اده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت 
اعالم می گردد تا هر کس به هر  نحوی از انحاء نسبت به ملك مذکور حقی داشت و یا 
معامالتی به نفع او شده و یا مدعی وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ت��ا مدت ده روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل س��ند مالکیت 
و س��ند معامله تس��لیم نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض به این اداره نرسد و 
یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت ارائه نش��ود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را 
طبق مقررات صادر و به متقاضی تس��لیم خواهد کرد این آگهی در یك نوبت به ش��رح 

ذیل منتشر خواهد شد.
حسن غالمحسینیتاریخ انتشار 92/8/5

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قزوین

آگهی فقدان سند مالکیت

بدین وسیله به آقای عبدالصاحب سهراب بندی فرزند بارانی ابالغ می گردد 
که دانش��گاه علوم پزش��کی ایالم دادخواس��تی به طرفیت شما بخواسته 
تحویل مبیع، تنفیذ قولنامه عادی و غیره به دادگستری دهلران تقدیم که 
به دادگاه حقوقی شعبه اول ارجاع و به کالسه 9109980866501502 
ثبت و مقید به وقت رسیدگی روز 92/11/26 ساعت 9/15 صبح میباشد 
و چ��ون آدرس ش��ما مجهول المکان اع��الم گردیده مرات��ب به تقاضای 
خواهان و موافقت دادگاه در اجرای ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی 
از طریق جراید ابالغ میگردد. جهت اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
به دفتر دادگاه مراجعه و نیز آدرس دقیق و کامل خود را اعالم و در وقت 
رس��یدگی در دادگاه حاضر شوید در غیر این صورت حکم مقتضی صادر 

خواهد شد.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم

اسداله چابوک
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دهلران

آگهی تغییرات شرکت آب و فاضالب 
استان لرستان سهامی خاص بشماره ثبت 

1314 و شناسه ملی 10861265308 
براب��ر صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی م��ورخ 1391/6/14 

شرکت فوق تغییرات ذیل بعمل آمد:
1-صورته��ای مالی مربوط به س��ال 1390 م��ورد تصویب قرار 

گرفت.
2-مؤسسه حسابرس��ی هوش��یار ممیز به عنوان بازرس اصلی و 
محسن رضایی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1391 

تعیین شدند.
3- روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

انتخاب گردید.
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی خرم آباد

براب��ر رای ش��ماره 2415 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
س��اختمان های فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی بهار تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای علی نعمتی فرزند صفر بش��ماره شناسنامه 21426 صادره از بهار به شماره 
مل��ی 4050215926 در یك ب��اب خانه به مس��احت 144/65 مترمربع پالک -فرعی از 
139 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک- فرعی از- اصلی قطعه-واقع در بهار بخش چهار 

همدان خریداری از مالك رسمی آقای میرزآقا عباسی مع الواسطه محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از 
اخذ رس��ید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت 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 اول 92/7/20 تاریخ انتشار نوبت دوم 92/8/5

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهار

92/7/1

آقای قدرت اله دبیری دارای شناس��نامه به ش��ماره 42 بش��رح دادخواست به  
کالس��ه 503/1/92 ازاین شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان حمید دبیری به ش��ماره شناس��نامه 565 در تاریخ 
92/7/21 در اقامت��گاه دائمی خود فوت نموده و ورث��ه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- امیرحسین دبیری فرزند حمید به شماره شناسنامه 6180146411 صادره 

از زرندیه )پسر(
2- فاطمه احسانی فرزند همراه به ش ش 0590053991 صادره از زرندیه )همسر(

3- کبری صدیق فرزند جانعلی به ش ش 5 صادره از حوزه یك ساوه )مادر(
4- قدرت اله دبیری فرزند کمال به ش ش 42 صادره از حوزه یك زرندیه )پدر(

اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یك مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر  

آگهی ظرف یك ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف مامونیه- قویدل

                      

اولين نشريه مخصوص بانوان
 با مطالب متنوع و خواندني شنبه ها 
بصورت سراسري منتشر مي گردد 


