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مرحوم شهریار)شاعر(

يكي از خاطرات شــيريني كــه از دوران تحصيل در 
مدرســه در ذهن من نقش بسته است، خاطره  خوب و به 

يادماندنی زنگ های انشاست. 
در دوران مدرســه زنــگ انشــا براي بســياري از 
دانش آمــوزان، زنــگ مالل و كســالت بود، زيــرا اكثر 
دانش آموزان در نگارش مشكل داشتند و اين كار براي آنان 
جز اعمال شاقه محسوب مي شد! با اين حال ناگريز بودند 
براي رفع تكليف و در امان ماندن از عتاب و خطاب معلم، 
در دفتر خود چند سطري را با هزار رنج و مشّقت به هم 
ببافند و به نام »انشــا« در كالس بخوانند كه انشاهايي از 
اين دست معموالً با اين جملۀ معروف كه: »براي همه  ما 
واضح و ُمبرهن است كه...« آغاز و به اين جمله: »... و اين 
بود انشاي امروز من« ختم مي شد! با موضوعاتي كليشه اي 
و تكراري از قبيل: تابستان خود را چگونه گذرانديد، فصل 
بهــار را توصيف كنيد، و يا »علم بهتر اســت يا ثروت؟«. 
بديهي است نوشتن انشاهايي با اين موضوعات و خواندن 
آنها در كالس، هيچ چنگي به دل نمي  زد و جز گرم كردن 

»بازار خميازه« به هيچ كاري نمي آمد. 
من ولي بــه خاطر عالقه  ذاتي به ادبيات ـ بخصوص 
زنگ انشــا - با نارضايتي از اين وضع، به دنبال راهكاري 
براي عالقه  مند كردن دانش آموزان به زنگ انشــا و بيرون 
آوردن كالس از اين رخوت و ركود مالل آور بودم. به همين 
خاطر با انتخاب موضوعات اجتماعي و افزودن چاشني طنز 
به آنها، ســرانجام موفق شدم كالس را از پيلۀ بي تفاوتي، 
مالل و كسالت بيرون بياورم و آنها را به اين درس عالقه مند 
ســازم، به گونه اي كه هنگام خواندن انشاهاي طنز خود، 
دانش آموزان سراپا گوش مي شدند و با  اشتياق به انشاي 

من دل مي سپردند و يك شكم سير مي خنديدند. 
از آن زمان به بعد من به قدرت شگفت  »طنز« در نقِد 
مقبول مسايل اجتماعي و نفوذ در دل ها پي  بردم و دانستم 
كه با »معجزه  طنز« مي  توان بر بسياري از دردها مرهم نهاد، 
بسياري از گره ها را باز كرد، و بسياري از پيام هاي انساني 
و اخالقي را در قالبي جذاب و دلپذير به جامعه ابالغ كرد. 
در روز و روزگار مــا نيــز بدون هيــچ  گونه ترديدي 
ادبيات طنز يكي از مقبول ترين و محبوب ترين گونه هاي 
ادبي  ســت كه از بيشــترين و باالترين قــدرت نفوذ در 
مردم برخوردار اســت و به وســيلۀ آن مي توان به اصالح 
بســياري از امور جامعه پرداخت. استقبال گسترده  مردم 
از فيلم ها و سريال هاي ُكمدي سينما و تلويزيون از قبيل 
»دور همی« و »خندوانــه« و برنامه هاي طنزی همچون 
شب هاي شعر »شكرخند« و »در حلقه رندان« ُمهر تأييدي 

بر اين ادعاست. 
واقعيت اين اســت كــه مردم به صــورت فطري از 
چهره هاي طلبكار، عبوس و »ُعنق« بيزارند و معموالً ِگرد 
كساني حلقه مي  زنند كه نشست و برخاست با آنان باعث 
انبساط خاطر و بهجت روحي آنان گردد. بي  دليل نيست 
كه ائمه معصومين )عليهم الســالم( در روايات و احاديثي 
كه از آنان به يادگار مانده است، اين همه به ُحسن خلق، 
گشاده رويي و ُمدارا با مردم  سفارش كرده اند و خوش   رويي 
و تبسم در برخورد با بندگان خدا را از بهترين و باالترين 

طنز 
مقبول ترین و محبوب ترین شیوه اصالح

رضا اسماعيلي

صدقات دانســته اند. علت آن اســت كه براي راه بردن به 
دل هــاي مردم و »امر به معــروف و نهي از منكر« آنان، 
هيچ شيوه اي كارآمدتر از استفاده از »زبان طنز« و شوخ 
 طبعي نيست. مردم به صورت فطري دل به نصايِح شيرين 
چهره هاي ُمتبســم و طّناز مي ســپارند و نصايح آنان را 

همچون باقلوا و حلوا شكري روي دست مي برند. 
توجه به اين اصل در حكومت داري نيز كار را بر دولت  
مردان در ادارۀ امور جامعه آســان  تر مي كند. مصداق بارز 
اين امر، برنامه های تلويزيونی حجت االسالم قرائتی است 
كه با بهره گيری از همين شيوه مردم را پاي منبر خويش 
مي نشاند و آنان را با بياني آميخته به طنز و شوخ طبعي به 
مشاركت در اداره  امور جامعه و اصالح امور دعوت می كند. 
امروز وقتي منبرهاي پر رونق حاج آقا قرائتي را به عنوان 
يك واعظ و گوينده  مذهبي مي بينيم و علت اين استقبال 
مردمي را بررسي مي كنيم، به اين نتيجه مي رسيم كه رمز 
موفقيت اين روحاني فرهيخته چيزي جز اين نيست كه 
آموزه هــای قرآنی و نكته های اخالقی را در قالب طنز و با 
لهجه ای شوخ طبعانه به مخاطبان خويش عرضه می كند. 
به راســتي زبان طنز چه ويژگي هايي دارد كه مي توان با 
اين زبان ُمعجزه كرد و دل ها را به تصرف خود درآورد؟ و 

راز و رمز »جاذبه  طنز« در چيست؟ 
به زعم من، اين جاذبه، قدرت و توانمندي را بايد در 

ويژگي هاي زير جست وجو كرد: 
1ـ سادگي و مفهومي بودن 

ادبيات طنز، ادبياتي  ســاده، مفهومي و بي اّدعاست. 
فضل فروشــي نمي كند. اهل تفاخر نيست، و از تجمل و 
تفنن به دور اســت. در اين گونه  ادبي، آرايه هاي كالمي 
)لفظي و معنوي( تا جايي كه ُمخِل معنا نباشــند، كاربرد 
دارند. در اين عرصه، شــاعر به زبان مردم حرف مي زند، 
صراحت لهجه دارد و صادق است، و با زبان طنز به واگويه  

دردهاي اجتماعي مي پردازد: 
گفتمش: چلوار خواهم، گفت: صادر كرده ايم
گفتمش: سيگار خواهم، گفت: صادر كرده ايم

گفتم: آغاز زمستان است و نتوان لخت زيست
من كت و شلوار خواهم، گفت: صادر كرده ايم

گفتمش: از بهر درس و مشق فرزندان خود
من نوشت افزار خواهم، گفت: صادر كرده ايم

گفتمش: كپسول و ُقرص و شربت و آمپول و گرد
بهر يك بيمار خواهم، گفت: صادر كرده ايم

...
گفتمش: ما را بَرد آب و شما را برده خواب

ديده  بيدار خواهم، گفت: صادر كرده ايم )1(
2ـ غير انتزاعي و عيني بودن: 

در ادبيات طنز، ما با زبان انتزاعي و ذهني ســروكار 
نداريم. زبان طنز، زباني غيرانتزاعي و كاماًل عيني اســت. 
از هميــن  رو در اين گونه  ادبي، مضامين و مفاهيم براي 
ما كاماًل محسوس و ملموس اند. دايره  واژگاني شاعر نيز، 
همان واژگاني است كه در زبان محاورۀ مردم كوچه و بازار 
كاربرد دارد. زبان طنز، زباني براي همدلي و به هم رسيدن 
است و شاعر نيز از اين منظر به گزينش كلمات مي پردازد: 

من همان شاعري هستم 
كه در دربار يعقوب ليث 

از كمبود ممدوح، خود را ُكشت 
من همان عارفي هستم كه در حمله  مغول 

از بس كه تيرخورد جوجه تيغي شد
من همان روشنفكري هستم كه در كابينه  نادر 

دسته  تبر مي ساخت 
ـ الو 118؟....

ببخشيد؟ ُكد ملي من چند است؟ )2( 
3ـ آموزش »خنده« با قلقلِك كلمات: 

طنزپــردازان »هنر خنديدن« را با قلقلِك كلمات به 
مردم مي آموزنــد، و اين  كه: »خنده  بر هر درد بي  درمان 
دواست«. امروز اكثر روانپزشكان براين نكته متفق القولند 
كه بهترين نســخه براي مبارزه با اســترس و افسردگي، 

خنده  درماني است:
به سر كن آن ُكله گيس سياهت، شانه اش با من

بده دندان مصنوعي تو كادو، چانه اش با من
بپر روي االغم تا كه گرديم از واليت جيم

مخور تو غصه  جا و مكانش، خانه اش با من
برايت مي خرم كفشي، به رويش چند منگوله
فروشنده اگر قيمت گران زد، چانه اش با من
اگر كه ُشستن َرخت و لباسم مشكلت باشد

خريد يك روبات برقي و يارانه اش با من
تو چون ليلي مزن خيلي ز پول و مهريه حرفي

اداي نقش مجنون و دل ديوانه اش با من
ُدكان كوچكي دارم، ولي بي كسب پروانه 

به جان من اگر شمعم شوي، پروانه اش با من
تو را هرگز نخواهم زد، ولي فرضاً چو دعوا شد

جلوآور ُرخت را، سيلي جانانه اش با من
اگر خواهي شود غم هاي ما تبديل بر شادي
ز تو جوك هاي تازه، خنده  مردانه اش با من
بگفتا عاقدي: گر سر بگيرد وصلت اين دو

تمام خرج محضر يا كه دفترخانه اش با من! )3(
4ـ ترجمه  حكمت ها به لهجه  طنز 

طنزپردازان براي ايجاد انبساط خاطر و دميدن روح 
نشاط در كالبد جامعه، گاهي با حاضر جوابي شگفت آوري، 
حكمت هــا را بــه لهجه  طنز ترجمه مي كننــد تا از اين 
رهگذر- و به طور غير مستقيم- خواننده را به برداشت و 

فهم درست از »حكمت «ها هدايت كنند. 
براي مثال در شــعر زير، شاعر با هنرمندي و حضور 
ذهني قابل ســتايش، بيتي حكمت آميز از فردوسي را به 
زبــان طنز ترجمه كرده و در نهايــت خواننده را به فهم 
مغز اين حكمت هدايت نموده است. اين مؤلفه به خاطر 
»پارادوكســي« كه در خود جاي داده است، خود به خود 

در زبان طنز ايجاد جاذبه مي كند: 
شنيدم كه توي يكي از بالد

 زني، بچه اي عينهو شير، زاد
سرش ُگنده و صاحب يال بود

ز وضع زمان فارغ البال بود
چو در گوش من خيمه زد اين خبر

مرا زود بيتي گذشت از نظر
كه فرمود فردوسي پاك زاد

»كه رحمت بر آن تربت پاك  باد« 
»زنان را بَُود بس همين يك هنر
نشينند و زايند، شيران نر«! )4( 

5- باال بردن ظرفيت نقدپذیري در جامعه 
يكي از مولفه هاي ذاتي طنز »نقد« اســت. دايره  اين 
نقد نيز به »من« و »تو« و »ما« محدود نمي شــود، بلكه 
همه  حوزه هاي سياســي، فرهنگي، اجتماعــي و... را در 
برمي گيرد. در واقع رســالت اصلي طنز باال بردن ظرفيت 
نقدپذيري جامعه است: نقد قدرت و حكومت، نقد حاكمان 
و سياست مداران، نقد سرمايه داران و زراندوزان، نقد منافقان 
و چاپلوســان، نقد آداب و رســوم و ُسنت هاي غلط، نقد 

خرافات، نقد زشتي ها و پلشتي ها و... 
هنرمندان طنزپرداز، با شــاخك هاي حّساس خود، 
قبل از وقوع واقعه و آوار فاجعه، با دست گذاشتن بر روي 
ناهنجاري ها و دردهاي ُمزمن اجتماعي، در گوش اهل درد، 
زنــگ خطر را به صدا در مي آورند تا متوليان امور جامعه 
و اصحاب فكر و فرهنگ براي ُمقابله با آسيب ها و درمان 

دردها چاره اي بيانديشند. 
برخورداري طنز از اين مؤلفه، آســتانه  تحمل جامعه 
را در مقابل »نقد« باال مي برد و به مسئولين و دولتمردان 

و همــه  آحاد جامعه »نقدپذيــري« را مي آموزد. در واقع 
طنز مي خواهد اين فرهنگ را در جامعه نهادينه كند كه 
هيچ انساني در جامعه به طور مطلق مصونيت ندارد و هر 
انساني - در جايگاه حقيقي و حقوقي خويش - هنگامي كه 
دچار لغزش و خطا مي گردد، بايد از سوي وجدان عمومي 
مــورد مؤاخذه قرار گيرد و عالوه بر تحمل كيفر قضايي و 
قانوني، به  اشتباه و خطاي خويش اعتراف نمايد و فروتنانه 

از مردم عذرخواهي كند: 
وقتی كه ابر بر تو ببارد نخاله را

جدی بگير مشكل و بحث زباله را
اين خانه نيست، مدرسه و شهرموش هاست

ما داده ايم فرصِت اين استحاله را
در ذهن برگ، آهن و سيمان زباله اند

آتش زدند جنگِل درهم مچاله را
تب كرده شهر در نفِس گنِد جوی ها
دكتر كجاست تا بنويسد رساله را؟!

دارد اسيد می چكد از پلك های شهر
تُف كرده ابر بر سِر عالم تُفاله را

گل های شهر كاغذی و واژگونه اند
باران كجاست تا بدمد دشِت الله را
قمری به دود خو نگرفته، شنيده ام

ديگر نخوانْد نغمه پر كن پياله را
با يك نگاه گرچه شدم متهم ولی

از ما گرفت چشم تو حق الوكاله را
شاعر، زكاِت شعر تو وقتی سرودن است

بايد نوشت مطلب و شعر و مقاله را
ماليدنيست ماست به هر جا و هر چه هست

بايد كشيد يكسره انواِع ماله را
گاهی كالم، كوه و تلی از زباله است

بر من ببخش بار دگر اين اِطاله را )5(
6ـ ابالغ پيام هاي اخالقي با شكرخنِد طنز

آيا تا به حال شده است كه هنرمند كاريكاتوريستي 
چهره  نيم ُرخ يا تمام ُرخ شما را به صورت كاريكاتور نقاشي 
كند و شما از او آرزده خاطر گرديد؟ فكر مي كنم در اكثر 
موارد جواب منفي است. يعني هيچ كس از ديدن كاريكاتور 
چهره  خويش بدش نمي آيد و در مقابل كاريكاتوريســت 

گارد نمي گيرد. 
انسان موجودي است در اكثر موارد نقدناپذير كه به 
صورت فطري از »پندشــنوي« گريزان و بيشتر به دنبال 
تأييد و تشويق ديگران است. ولي وقتي زشتي هاي اخالقي 
همين انسان به ظاهر سرسخت و نقدناپذير در آيينه  طنز به 
تصوير كشيده مي شود، او در اين موضع نه تنها پا به فرار 
نمي گذارد، بلكه با تبّسمي بر لب، عيب خود را مي بيند و 

در صدد اصالح آن برمي آيد. 
به نظر شــما فرق اين دو روش در چيست؟ در شيوه  
اّول، ما به زباني جّدي و مســتقيم به نصيحت متوســل 
مي شويم و در شيوه  دوم، به زباني غيرمستقيم و طنزآميز، 
از همين رو حرف ما به دل مخاطب مي نشــيند و بي هيچ 
كدورتي، درصدد اصالح عيوب اخالقي خويش برمي آيد. 
روح آموزه هــاي دينــي نيز داللت بــر نصيحت و تذكر 

غيرمستقيم دارد. تذكري كه در شنونده اثر كند و باعث 
تحول روحي او گردد. 

اين ويژگي و برتري منحصر به »زبان طنز« اســت و 
هيــچ ُهنر ديگري از چنين كارآمدي و قابليتي برخوردار 
نيســت. تنها با زبان طنز مي توان پيام هاي اخالقي را به 
شيوه اي غيرمستقيم، دلنشين و تأثيرگذار به مخاطب ابالغ 

كرد و نتيجه گرفت. 
بنابراين شايسته است كه براي ابالغ پيام هاي اخالقي 
به انسان ها و اصالح ناهنجاري هاي اخالقي در جامعه، از 
اين شيوه مدد بگيريم و از ظرفيت ها و ظرافت هاي رسانه اي 
به نام »طنز« براي تحقق اين مهم، نهايت اســتفاده را به 

عمل آوريم:
ُمخَتلِسی پند به فرزند داد

»كای پسر، اين پيشه پس از من توراست!«
ما به جهان كيف بسی كرده ايم
جاِن پدر! نوبِت كيف شماست!

بهر خوراِك شكمت فكر كن
روز و شب اين خيك به نشو و نماست! 

خود به خود اَر قفِل خزانه شكست
هيچ مخور غّصه، قضا و بالست!

زود برو هر چه توانی بچاپ!
غفلت و تاخير در آن نابجاست!
گر بِد تو گفت حسودی، مرنج

رو سِر خود گير كه باِد هواست
دزدت اگر گفت، بگو: تهمت است!

مفسدت اَر خواند، بگو: افتراست!
غّصۀ پروندۀ خود را مخور

»مرِد غنی با همه كس آشناست!«
علِم ُمدرنيست كنون اختالس

نيك بياموز كه چون كيمياست
هر كه در اين علم شود اوستاد
اليق احسنت و ِزه و مرحباست

 وان كه از آن غافل و بی  بهره شد
از من و تو پاك حسابش جداست

 گير بيفتد ز پِس چند ماه
طفلِك بی علم، »اوين«ش سراست!

 بار خودت را كه ببستی، برو!
)خاوری( الّساعه نبينی كجاست؟! )6(

 پانوشت ها:
1ـ ابوالقاسم حالت، روزنامه اطالعات، ویژه ادب 
و هنر، شــمارۀ 10، ص7، پنجشنبه 19 اردیبهشت 

 .1387
2ـ اكبر اكسير، روزنامه اطالعات، پنجشنبه 30 

خرداد 1387، ویژۀ ادب و هنر، شمارۀ 15، ص7.
3ـ رضا رفيع، خندۀ جــام، روزنامۀ جام جم، 
یكشنبه 3 آذر 1387، صفحۀ آخر )شمارۀ 2436(. 
4ـ عمران صالحي، روزنامۀ اطالعات، پنجشنبه 
9 خرداد 1387، ویژۀ ادب و هنر، شمارۀ 13، ص7. 

5ـ راشد انصاری )خالو راشد(
6ـ سعيد سليمان پور ارومی

* زبان طنز، زباني غيرانتزاعي و كاماًل 
عيني است. از همين  رو در این گونه  
ادبي، مضامين و مفاهيم براي ما كاماًل 

محسوس و ملموس اند.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
بدینوســیله باستناد تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد ســند رسمی مصوب سال 1390 عملیات تحدید حدود 
امالک مشــروحه ذیل مفروزا از پالک 84- اصلی بخش ده قزوین واقع در 
قریه دشــتک که در اجرای قانون یاد شده متقاضیان درخواست سند مالکیت 
نموده اســت برابر این آگهی در روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم بهمن ماه 

سال 96 در محل وقوع ملک بعمل خواهد آمد:
قریه دشتک پالک 84- اصلی بخش ده قزوین

1- ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی مفروزا از پالک 84- اصلی به 
مساحت 88428/63 مترمربع بنام اســداله علی وردی فرزند نعمت اله کالسه 

 1396114409008000008
2- ششــدانگ یک قطعــه زمین مزروعی آبی مفــروزا از پالک 84- اصلی 
به مســاحت 50011 مترمربع بنام اســداله علی وردی فرزند نعمت اله کالسه 

1396114409008000007
مراتب باســتناد ماده 14 قانون ثبت مصوب 26 اســفند 1310 به متقاضی و 
مجاوریــن و صاحبان حقــوق ارتفاقی اعالم تا بمنظــور حفظ رعایت حقوق 
خود در محل حضور بهم رســانند، بدیهی است عدم حضور مانع تحدید ملک 
نخواهــد بود لذا در صورت عدم حضور می توانند از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیــدی بمدت 30 روز اعتراض خود را طبق مــاده 20 قانون ثبت به این 

اداره تسلیم نمایند. 
تاریخ انتشار 24 دیماه سال 96 روز یکشنبه.

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان آوج
صمد قدیم آبادی

آگهی مزایده مجدد اموال توقیفی
نظر به اینکه به موجب پرونده کالسه 960607 اجرایی خواندگان فاطمه و زینب و نجات و خلیل 
شهرت همگی اسدی پور و وســیله موسی زاده مبنی بر فروش ملک مرحوم عبداالمام اسدی پور 
و حســب گواهی حصر وراثت و تقسیم سهم االرث بین وراث در محکوم له جلیل اسدی پور 

فرزند عبداالمام و نیز پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت لذا ملک شامل:
ششــدانگ یک باب خانه مسکونی با پالک ثبتی 40/4097/9998 واقع در بخش 9 خرمشهر به 
مساحت عرصه 104/30 مترمربع و اعیان احداثی ملک بصورت دورساز قدیمی ساخت شامل دو 
اتاق جمعا بمســاحت 50 مترمربع و آشپزخانه و حمام و سرویس بهداشتی جمعا 9/85 مترمربع و 
یک اتاق به مســاحت 5/50 مترمربع در ورودی حیاط بعنوان انبار و مشخصات اعیان قدیمی ساز 
دیوارها از نوع بلوک ســیمانی با پوشش ســقف طاق ضریب و فاقد نماسازی و بصورت سیمانی 
می باشد و ملک دارای انشعاب آب و برق تک فاز می باشد که بمبلغ 817/550/000 ریال توسط 
کارشناس رسمی دادگســتری ارزیابی و مقرر گردید که از طریق مزایده در مورخ 96/11/17 از 
ســاعت 12 الی یک بعدازظهر در محل اجرای احکام دادگاه بندر امام)ره( به اجرا گذاشته خواهد 
شد و مزایده از قیمت کارشناسی تعیین شده شروع و مال متعلق به کسی خواهد شد که بیشترین 
قیمت پیشــنهادی را ارائه نماید و خریداران می توانند ظرف پنج روز قبل از موعد جهت کســب 

اطالع بیشتر و مالحظه اموال به این اجرا مراجعه نمایند.
مدیر شعبه یک اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بندر امام خمینی)ره(
سیدهاشم محمدی

منشی شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اهواز - احمدپور

متن آگهی

استان خوزستان - شهرستان اهواز - انتهای عامری - 
اول نیوساید مجتمع قضایی شهید تندگویان )انرژي(

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مرتضی حیدری فرزند غالمحسین
خواهان آقای حیدر عباس زاده فرزند رئیس علی دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای مرتضی 
حیدری فرزند غالمحســین به خواسته مطالبه وجه ســفته مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9609986110400166 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز 
ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1396/12/8 ســاعت 9:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق  
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده )آقای مرتضی 
حیدری( ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود، نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.

شماره ابالغنامه: 9610106110405185
شماره پرونده: 9609986110400166

شماره بایگانی شعبه: 960169

شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( خودروی ســواری مزدا 
تیری مدل 1387 به شــماره انتظامــی 425 ط 44 ایران 66 
و شــماره موتور  LF10521821 و شــماره شاســی 
 NAGBSX7CC11C02406 متعلق به اینجانب 
امیر صدیقی خلفلو شماره کد ملی 0082586128 صادره 

از تهران مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مناقصه عمومی
شــهرداری خرم آباد در نظر دارد نسبت به اجرای ســرویس بهداشتی عمومی و 
تصفیه فاضالب آن از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجدالشرایط 

اقدام نماید.
1- برآورد اولیه انجام کار 2/300/000/000 ریال براســاس فهرســت بهای رشــته 
راه و باند ســال 96، 2- تاریخ خریداری اســناد از تاریخ نشــر آگهی دوم )96/11/5 
لغایت 96/11/17( 3- ســپرده شــرکت در مناقصه: 5٪ مبلغ بــرآورد اولیه به میزان 
115/000/000  ریال اســت. 4- شرکت کنندگان می بایست جهت شرکت در مناقصه 
مبلغ 50/000 ریال بابت خریداری اســناد به حســاب سیبا درآمد شهرداری به شماره 
3100003492009 نزد بانک ملی خرم آباد کد 9871 واریز نمایند. 5- شرکت کنندگان 
می بایست دارای رتبه راه و باند و ابنیه از معاونت برنامه ریزی استانداری و فرم ثبت نام 
مالیــات بر ارزش افزوده باشــد. 6- هزینه های چاپ آگهی بر عهــده برنده مناقصه 
می باشــد 7- شــهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 8- سایر 

اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
انتشار آگهی نوبت اول: روز سه شنبه مورخ 96/10/12
انتشار آگهی نوبت دوم: روزیکشنبه مورخ 96/10/24

تقی جعفرپورـ شهردار خرم آباد تنکابن

کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139660317007004904 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای منوچهر دهدشتیان فرزند حسین بشناسنامه شماره 30603 صادره از 
بهبهان به شــماره ملی 1860301312 در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 203 متر مربع 
مفروز و مجزی شــده از پالک 5846/3 اصلی واقع در بخش یــک بهبهان خریداری از مالک 

رسمی بموجب سند رسمی محرز گردیده است.
لذا مشــخصات متقاضی مورد تقاضا بمنظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود در صورتیکه اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/10/9                                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/10/24

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده۱۳ آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمان های فاقد سند رسمی
قطعه سه  بدره

برابر رای شــماره 139460315001001581 مــورخ 1394/05/25 هیئت اول/ هیئت 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ازاضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کیومرث رحیمی،  فرزند 
اسداله، به کدملی 4500703896 ششدانگ یک باب ساختمان سنگ شکن، به مساحت 
14178/58 مترمربع، پالک  شــماره 891 فرعی از 59  اصلی، واقع در ایالم- روستای 
چشمه کبود، خریداری شده از شــیخ حسن و شیرخان امیدیان پور و منتسب به مالکیت 
علی محمدگلی. لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15 روز آگهی 
می شود. در صورتیکه اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی، اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم 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 آگهی نوبت اول: 96/10/09               تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم:  96/10/24
صفری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

آگهی فقدان سند مالکیت

حسینعلی مالیی
رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان

آقای حسین ریالی )مالک( باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضاء شهود 
و به گواهی دفتر اســناد رسمی شماره 14 زاهدان رسیده مدعی است که سند 
مالکیت 58354 ششــدانگ اعیان یکباب منزل پالک 1756/4 - اصلی واقع 
در بخش یک بلوچستان شــهر زاهدان خیابان امام خمینی ذیل ثبت 26852 
صفحــه 192 دفتر 166 بعلت جابه جایی مفقود گردیده که درخواســت صدور 
ســند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 آئین نامه ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین اداره 
اعالم و رســید دریافت نمایند و اال پس از انقضای مدت مذکور و نرســیدن 
واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1396/10/24

شناسه: 123566
م الف 3251

مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن مهر 
مشاغل آزاد گرمسار )نوبت سوم(

از اعضای این شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
تعاونی مسکن مهر مشــاغل آزاد گرمسار که در راس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 

96/11/15 در محل سینما ابریشم گرمسار تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه: 1- تمدید مهلت فعالیت شرکت تعاونی 2- تفویض اختیار به هیئت 

مدیره جهت ثبت تصمیمات متخذه.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر مشاغل آزاد گرمسار

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب عیســی اژفنداک فرزند ابراهیم شــماره شناســنامه 13874 صادره از کردکوی مالک 
خــودروی ســواری پراید مدل 1385 به شــماره انتظامی پالک جدیــد 546ج 58 ایران 59 و 
)قدیم 242م46 ایران69( شماره موتور 1661521 و شماره شاسی S1412285920641  بعلت 
فقدان اســناد فروش)سند کمپانی( و شناسنامه مالکیت)برگ سبز( تقاضای رونوشت المثنی سند 
خودروی مذکور را نموده ام. لذا هر کســی ادعایی در خصوص خودروی فوق را دارد ظرف مدت 
ده)10( روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت سایپا واقع در تهران جاده قدیم مراجعه نمایند. 

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

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر مشاغل آزاد 
شهرستان گرمسار

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه 
شرکت تعاونی مسکن مهر مشاغل آزاد گرمسار 

به شماره ثبت ۱5۳۹ )نوبت دوم(
از اعضای این شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عادی سالیانه شرکت تعاونی مسکن مهر 
مشــاغل آزاد گرمسار که راس ساعت 15 روز یکشــنبه مورخ 96/11/15 در محل سینما ابریشم 

گرمسار تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.
دســتور جلســه: 1- گزارش هیئت مدیره و بازرس از عملکرد تعاونی 2- تصویب تراز مالی 
منتهی به ســال 1392-1393-1394 و  1395 3- تصویب گزارش حسابرســی منتهی به سال 
1392-1393 و 1394 4- انتخــاب اعضای اصلی و علی البدل هیئــت مدیره و بازرس اصلی و 
علی البدل 5- تصمیم گیری در خصوص افزایش تســهیالت از منابــع بانکها 6- تصویب بودجه 
پیشــنهادی ســالهای 1394-1395-1396 و  1397 7- تفویض اختیــار به هیئت مدیره جهت 

ثبت تصمیمات متخذه
با اســتناد به کمیســیون ماده 5 نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتــاق تعاون افرادی که متقاضی 
کاندیدای ســمت هیئت مدیره و بازرس تعاونی می باشــند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از 
انتشــار آگهی دعوت نســبت به تهیه مدارک مورد نیاز اعم از گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر، 
سوءپیشــینه، کپی شناســنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی برابر اصل و فرم 

کاندیداتوری و ارائه آن به دفتر تعاونی اقدام نمایند.

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم سمیه چراغی شمس حاجیان دارای شناسنامه شماره 1499 به شرح دادخواست به 
کالسه 701599/ش96/67 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان ابراهیم چراغی شمس حاجیان به شناسنامه 1014 در تاریخ 
96/5/2 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه آن مرحوم/مرحومه منحصر 
اســت به 1- علی چراغی شــمس حاجیان فرزند ابراهیم پسر متوفی 2- مجید چراغی 
شمس حاجیان فرزند ابراهیم پسر متوفی 3- رقیه چراغی شمس حاجیان فرزند ابراهیم 
دختر متوفی 4- ســمیه چراغی شمس حاجیان فرزند ابراهیم دختر متوفی 5- شمسی 
سهرابی ساری بیگلوی آرالوق فرزند پنجعلی همسر متوفی 6- سریه نوروزی جمال آباد 

فرزند محمد مادر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور به اســتناد ماده 362 قانون امور 
حذفــی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه ۶۷ شورای حل اختالف ارومیه 
تاج الدین شاه مرادی

کارت هوشــمند فعالیــت حرفه ای راننده به شــماره 
کارت 2455633 و شماره پرونده 972130113 تاریخ 
صدور 1391/8/17 صادره از گرگان متعلق به مسعود 
داداشــی فرزند نعمت اله و به شــماره شناسنامه 702 
کدملی 2121328289 صادره از گرگان ساکن گرگان 

مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

مجوز حمل سالح شــکاری 2 لول ساچمه زنی ته پر کالیبر 
12 مدل کوسه به شماره سالح 161660 ساخت ترکیه به 
شماره سریال 1822217 و شماره شناسه 013215333957 
به تاریخ صدور 1392/10/14  به نام محمد کردونی فرزند 
حامد کد ملی 1752588053 مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

آگهی ابالغ اجرای قرار کارشناسی به آقای 
احمدرضا محمودی و محمدحسن زاده چایجان- 
رضا نبی- احمدرضا محمودی- رضا محمودی- 

نسرین  گل محمدی
خواهان آقای ســیدمحمد کاظم  یــزدی  زاده دادخواســتی به طرفیت خوانده آقــای احمدرضا 
محمودی و محمد حسن زاده چایجان- رضا نبی- احمدرضا محمودی- رضا محمودی- نسرین 
گل محمدی به خواسته اعالم بطالن معامله- اثبات مالکیت )مالی(- مطالبه خسارات دادرسی- 
مطالبه خسارت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983751400112 
شــعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان برخوار ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/11/25 
ساعت 11:30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
بــه علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه دوم
دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان برخوار

استان اصفهان- شهرستان برخوار- بلوار جانبازان- دادگستری شهرستان برخوار- 
کد پستی: 83417-75641

خواهان/ شــاکی خانم نازنین فاطمه حسن زاده دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم آقای علی پورقربان به 
خواســته طالق زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان شهرستان قزوین نموده که جهت رسیدگی به 
شــعبه 10 دادگاه خانواده قزوین واقع در قزوین - خیابان دانشــگاه - جنب پارک الغدیر - دادگستری کل 
اســتان قزوین ارجاع و به کالسه 9609982811000550 ثبت گردیده است. به علت مجهول ا لمکان بودن 
خوانده/متهم و درخواســت خواهان/شــاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا 
خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت مالحظه نظریه داوری در دادگاه حاضر شود.
دادگاه حقوقی شعبه ۱0 دادگاه خانواده قزوین

آگهی فقدان مدرک تحصیلی موقت
»نوبت اول«

مدرک فارغ التحصیلی موقت اینجانب ســیده سونا حســینی میان آباد فرزند سیدگل به 
شــماره ملی 2110055881 صادره از گرگان در مقطع کارشناسی رشته زیست شناسی 
عمومی صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی گرگان با شماره 1697581 تاریخ صدور 
1393/5/18 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشــد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک 

را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرستان گرگان ارسال نماید.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(
به موجب پرونده اجرائی کالســه9400232 یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک 
باب مغازه به شــماره پالک 2081 و 2082 اصلی واقع در بخش 2 سنندج به مالکیت 
آقای صبحی فرضی فرزند خدامراد، واقع در ســنندج خیابان طالقانی، جنب حسینیه و 
پالســتیک فروشی پژمان پالک 38 با کد پســتی 6614617381 به صورت اسکلت 
بنای قدیمی، کفه و بدنه ســرامیک، درب فلزی، ارتفاع حدود 3/5 متر، بر مغازه 3/7 
و عمق حدود 2/05 متر و یک عدد ســتون به ابعاد 60×60 ســانتیمتر در وسط دهنه 
قرار گرفته اســت، مســاحت مفید حدود 7/9 مترمربع و مســاحت با احتساب دیوارها 
حدود 13/9 مترمربع  اندازه گیری شــده است.  که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 
3/282/350/000 ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای 7/9 مترمربع اعیانی در یک 
طبقه که برابر گزارش مامور اجرا ملک مزبور در تصرف مالک می باشــد و پالک فوق 
از ســاعت 9 الی 12 روز سه شــنبه مورخ 1396/11/17 در محل اداره اجرای اســناد 
رسمی سنندج واقع در سایت اداری از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 
ســه میلیارد و دویست و هشــتاد و دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. 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 
مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشد به عهده برنده مزایده 
اســت و نیز در صورت 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 رســمی گردد، روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 

مکان برگزار خواهد شد. 
تاریخ انتشار آگهی 1396/10/24          تاریخ مزایده: سه شنبه مورخ 1396/11/17  
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی سنندج
 محمد کریمی نسب

شماره دادنامه: 9609976944400795
تاریخ تنظیم:1396/9/26
شماره پرونده:9609986944400606
شماره بایگانی شعبه:960606

پرونده کالســه 9609986944400606 شعبه 14 شــورای حل اختالف اهواز )426 سابق( 
تصمیم نهایی شماره 

خواهان: آقای ســیدرضا حسینی فرزند محمد به نشانی خوزستان- اهواز فرهنگ شهر بین 7 
و 8 رز مجتمع رویایی  خوانده: آقای مهران خداکرمی به نشانی خوزستان- اهواز خ بهارستان 

بین کیان و شیخ بها پالک 37 باشگاه بهارستان ط فوقانی خواسته: مطالبه وجه چک 
رای قاضی شورا

درخصوص دعوی آقای ســیدرضا حســینی فرزند محمد بطرفیت مهران خداکرمی بخواسته 
مطالبه وجه یک فقره چک به شماره سریال 602059 به مبلغ 150000000 ریال و خسارت 
تاخیر تادیه آن و هزینه دادرســی، شــورا با عنایت به اینکه اوال: حسب دادخواست تقدیمی، 
اظهارات مدعی، تصویر سند مســتندیه به امضاء مدعی علیه، اوصاف حاکم بر اسناد تجاری 
از جمله وصف تجریدی و تنجیزی، اصل اســتصحاب بقاء دین سابق و گواهی عدم پرداخت 
از طرف بانک  محل علیه، مدیونیت ذمه مشــارالیه را مدلل گردیده  ثانیا: متعهد براســاس 
همــان قواعد ملزم به ایفای تعهد بوده ولی دلیل اثباتی جهت برائت ذمه خود ارائه نداده لهذا 
دعوی مطروحه را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به بند الف ماده 9 قانون شورای حل 
اختالف مصوب 1394 مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنــی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح 
موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص نظام خواندگان را به صورت تضامنی به 
پرداخت مبلغ 150000000 ریال بابت اصل خواســته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چــک تا زمــان پرداخت اصل وجه به ماخذ شــاخص تورم اعالمی از ســوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران و هزینه دادرســی به مبلغ 2030000 ریال در حق خواهان محکوم 
می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیســت روز پــس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم 

محترم عمومی حقوقی اهواز می باشد.

قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز
نشانی: اهواز- کمپلو- نبش ناصرخسرو شمالی

دادنامه

آگهی حصر وراثت
آقای صمد شهرت آریاتبار نام پدر پرویز بشناسنامه 27 صادره از خرم آباد درخواستی به خواسته 
صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که شــادروان مرحوم شــهریار شهرت آریاتبار 
بشناسنامه 2446 صادره اندیمشــک در تاریخ 96/1/28 در اندیمشک اقامتگاه فوت ورثه اش 
عبارتنــد از 1- متقاضی صمد آریاتبار ش ش 27 صادره از خرم آباد )پدر متوفی( 2- ســروگل 
ســگوند ش ش 1376 صادره از خرم آباد )مادرمتوفی( و الغیر اینک با انجام  تشریفات 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 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.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف اندیمشک - کریم صحرایی

         دادنامه           
پرونده کالسه 9509986195600374 شــعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز 

تصمیم نهایی شماره 9609976195600856
خواهان: آقای سعید شموسی فرزند عبید با وکالت خانم فریده حمیداوی پور فرزند جمعه به 
نشــانی اهواز- 24 متری بین خیابان شریف زاده و شهید مصطفائی- مجتمع سدن- طبقه 

اول واحد 7
خواندگان: 1- آقای کیوان برومندزاده به نشــانی خوزستان- اهواز- زندان سپیدار 2- آقای 
رشــید پاپائی فرزند غالم به نشانی خوزســتان- اهواز- کیان آباد خ 25 سمت کیان پارس 
مجتمع یاس پ 36، 3- آقای سعید خلفی به نشانی خوزستان- اهواز- خ پورداود بین کیان 
و شــیخ بهاء پ 130، 4- آقای آرگام آوانســیان کنارکی به نشانی خوزستان- اصفهان خ 
نظر غربی خ خواجه پطرس خلیفه بلوک 3، 5- آقای مسعود بادامی به نشانی اصفهان- خ 

آپادانا اول خ سجاد نمایشگاه خودرو 
رأی دادگاهخواسته: جلب ثالث )غیرمالی(

درخصوص دعوای خواهان اصلی و جلب ثالث آقای ســعید شموســی با وکالت خانم فریده 
حمیداوی پــور به طرفیت خواندگان  اصلی 1- آقــای کیوان برومند زاده فرزند احمد 2- آقای 
آرگام آوانسیان کنارکی فرزند ماسیس و مجلوبین ثالث 3- رشید بابائی )اصالح نام در پرونده 
از حمید به رشــید( فرزند غالم 4- مســعود بادامی 5- ســعید خلفی مبنی بر الزام به انتقال 
رســمی مالکیت خودرو به شــماره انتظامی 196 ل 24- ایران 53 پژو پارس مدل 1394 به 
شماره شاسی NAANO1CAFH237058 شماره موتور »  K1240632683« مقوم به 
51/000/000 ریال، بدین شــرح که خواهان اعالم نموده است که خودروی فوق الذکر را به 
موجب مبایعه نامه شــماره 0294 مورخ 94/4/15 از خوانده ردیف اول خریداری نموده است 
ولیکن نامبرده اقدامی در انتقال ســند ننموده است. الزم به ذکر است که خوانده ردیف دوم 
که مالک خودرو می باشد، وکالت آن را نیز به خواهان اعطاء نموده است لیکن چون مدت آن 
15 روزه بوده و مدت آن تمام شــده اســت، ناچار به طرح دعوا شده است الزم به ذکر است 
که به دلیل اینکه در روز اعطاء وکالت کارت ملی به همراه نداشته است، با معرفی وی مالک 
مذکور، وکالت را به نام خوانده ردیف پنجم تنظیم نموده است خواهان بر این اساس دعوای 
حاضر را مطرح نموده است. خوانده ردیف اول طی لوایح متعدد اعالم نموده است که خودرو 
را از اصفهان از شخصی به نام مسعود بادامی خریداری نموده و آن را به خواهان فروخته است 
و کل ثمن معامله را از وی دریافت نموده اســت. خوانده ردیف دوم طی الیحه ای به شماره 
941009619501596 مورخ 94/12/1 اعالم نموده است که وی خودرو را به شخصی به نام 
رشــید بابائی فروخته و وکالت در تعویض پالک نیز به ایشان داده است و از نقل و انتقاالت 
بعدی نیز بی اطالع است. خوانده ردیف سوم با وجود ابالغ از طریق نشر آگهی صادر نیافته و 
الیحه ای نیز ارسال ننموده است. خوانده ردیف چهارم آقای مسعود بادامی نیز با وجود ابالغ 
از طریق نشــر آگهی حضور ندارد و الیحه ای نیز ارســال ننموده است. خوانده ردیف پنجم 
در جلســه دادرسی حضور یافت و بیان داشــت، وقتی که مالک اولیه آقای )آرگام آوانسیان( 
اعطاء وکالت را به آقای ســعید شموسی می نمود، نامبرده کارت ملی همراه نداشت و با اجازه 
وی وکالت به نام من تنظیم شــد و بنده جز این حقی در خــودرو ندارم. دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده، اســتعالم از راهنمایی و رانندگی، استعالم از آگاهی که اعالم نموده است 
خودروی مذکور فاقد سابقه اعالم سرقت می باشد و از سوی دیگر، خودرو مدارک آن به مدت 
ســه سال است که در تصرف خواهان می باشد فلذا ترتب ایادی وی در مالکیت خودرو احراز 
می گردد، فلذا به اســتناد مواد 219 و 220 قانون مدنی ضمن احراز انتقاالت مذکور حکم به 
محکومیت خوانده ردیف دوم به انتقال رســمی مالکیت خــودرو فوق الذکر در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد رای صادره در خصوص دعوای خواهان علیه سایر خواندگان با توجه 
به اینکه مالکیت رســمی خودرو متعلق به ایشــان نیست فلذا دعوا به این کیفیت توجهی به 
ایشان ندارد و به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعالم 
می گردد. در خصوص خوانده ردیف اول، دوم و پنجم حضوری محســوب ظرف مدت بیست 
روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اســتان خوزستان است و در خصوص سایر خواندگان 
غیابی محســوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از سپری 
شدن مهلت مذکور ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان است.

رئیس شعبه هجدهم دادگاه حقوقی اهواز- حسن اینانلو گنجی
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