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مرحوم شهریار)شاعر(

صفحه ۷
یک شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ 

۱۷ محرم ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۷۴۰

و جگرگاه ستم را بدرم يادت هست
خواهر كوچك من تند قدم برمي داشت
گريه مي كرد كه او را ببرم يادت هست

گريه مي كرد در آن لحظه، عروسك مي خواست
قول دادم كه برايش بخرم، يادت هست

راستي شاعر همسنگرمان اسمش بود...؟ 
اسم او رفته چه حيف از نظرم! يادت هست

 شعرهايش همه از جنس كبوتر، باران
ديرگاهي است از او بي خبرم يادت هست
آن شب شوم، شب مرده، شب دردانگيز

آن شب شوم كه خون شد جگرم يادت هست
توي اروند، در آن نيمه شب، با قايق

چارده ساله علي، همسفرم، يادت هست
ناله اي كرد و به يك باره به اروند افتاد

بعد از آن واقعه، خم شد كمرم يادت هست
سرخ شد چهره اروند و تالطم مي كرد

جست وجوهاي غم انگيزترم يادت هست
مادرش تا كمر كوچه به دنبالم بود

بسته اي داد برايش ببرم يادت هست
بعد يك ماه، همان كوچه، همان مادر بود
ضّجه هاي پسرم، هي پسرم يادت هست

چارده سال از آن حادثه ها مي گذرد
چارده سال! چه آمد به سرم يادت هست

توي اين صفحه به اين عكس كمي دّقت كن
توي صف از همه دنبال ترم يادت هست

لحظه اي بود كه از دسته جدا افتادم
لحظه بعد كه بي بال و پرم يادت هست

اتّفاقي كه مرا خانه نشين كرد افتاد
و نشد مثل كبوتر بپرم يادت هست )1(

اين وادی می گذارند و همچون حافظ و ســعدي 
مرتكب غزل مي شوند.

  بدون هيچ ترديــدي راز ماندگاري »غزل« 
حتي پس از رنسانس ادبي نيما – وجود شاعري 
معاصر و رويين تن به نام »حافظ« است. حافظ با 
نبوغ ادبي شگفت خويش به غزل رنگ جاودانگي 
زده و باعث شده است كه اين قالب ادبي - با وجود 
همه چالش هايي كه بين نوسرايان و سنتي سرايان 
وجود دارد - به عنوان محوري ترين قالب ادبي تا به 
امروز به حيات باشكوه خويش ادامه بدهد. دقيقاً 
به خاطر همين جاذبه رازگونه است كه حتي بعد 
از ظهور نيما و شــكل گيري جريان شعر نو، غزل 
نه تنها از نََفــس نمي افتد، بلكه به خاطر قدرت 
انطباق با مؤلفه هاي شعر نيمايي )انطباق مضموني 
و محتوايي( و همراهي غزل سرايان با جريان شعر 
نو، شاهد ظهور پديده اي به نام »غزل نيمايي« در 
ادبيات معاصر هستيم، و اولين كسي كه درصدد 
اين انعطاف و انطباق برمي آيد، سرآمد غزل سرايان 
عصر نيما، يعني »شــهريار تبريزي« است كه با 
دميدن روح »تجــدد و نوآوري« در كالبد غزل، 
باعث پوســت اندازي غزل مي شود و غزل »لهجة 

نيمايي« پيدا مي كند. 
در ظاهــر، تركيــب »غــزل نيمايي« يك 
پارادوكس بــه نظر مي آيد. زيرا معموالً ما عادت 
كرده ايم كه سنت و تجدد را در تقابل با يكديگر 
مورد تحليل و بررسي قرار دهيم. در واقع نيز جمع 
اضداد امري غيرمعقول و محال است، ولي ما اين 
تركيب را تعمداً و از آن جهت به كار برده ايم كه 
بگوييم در اين مورد »تقابلي« در كار نيســت و 

معاصر ارتباط برقرار كند اين شباهت نه شايسته، 
كه بايسته است.«

)محمــد علی بهمني، گاهی دلــم...،1377، 
ص9.(

و اما ذكــر اين مقدمه كوتــاه بهانه ای برای 
خوانش شــعری با موضوع دفاع مقدس از شاعر 
صميمی و دوست داشتنی خراسانی »خدابخش 

صفادل« بود. 
   خدابخش صفادل عليرغم اينكه شاعری از 
خطه خراسان بزرگ - نيشابور - است، در شعر و 
شاعری تمايل آشكاری به پيروی از اسالف ادبی 
خويش – شــاعران سبك خراســانی با آن زبان 
درشــت و آركائيك - نشان نمی دهد، و بيش تر 
دوست دارد ظرافت های ديرياب غزل را در زبانی 
معاصر و امروزين به نمايش بگذارد، فرزند زمان 

خود باشد و به زبان خود سخن بگويد.
   غــزل آلبوم كه با انتخــاب رديف »يادت 
هست« لهجه ای نوســتالژيك پيدا كرده است، 
نمونه خوبی برای اثبات اين ادعاست. غزلی نسبتا 
مدرن )از نوع معتدلش( بــا ارجاعات متنی - و 
فرامتنی - قابل تامل كه با نگاه استقرايی )جزيی 
نگر( و بر بستر روايتی حماسی - ملی، شاعرانه و 
تصويری شكل گرفته است. شاعر به اعتبار اينكه 
موضوع دفاع مقدس را دستمايه كار خود قرار داده، 
ناگزير از توجه به ارجاعات فرامتنی بوده اســت، 
ولی در بيشــتر غزل هايی كه از شاعر خوانده ام، 
وی به نقش شعری زبان ادبی واقف است و زبانی 

غير ارجاعی دارد.
   شــاعر در ايــن غزل با پيرنگــی روايی و 

را تنها نه خلق تصاوير، بلكه بيشتر در ايجــــاد 
انسجام و پيوند بين تصاوير می داند:

توي اين عكس به جا مانده عصا دستم نيست 
پيش از آن حادثه پاي دگرم يادت هست

*
رنگ و رو رفته ترين تاقچه خانه مان

مهر و تسبيح و كتاب پدرم يادت هست
*

توي اين صفحه به اين عكس كمي دّقت كن
توي صف از همه دنبال ترم يادت هست

   تشــخص عنصــر احســاس و گزاره های 
عاطفی در غزل، همســانی و همذات پنداری را 
برای مخاطب آسان می كند، و اين خود امتيازی 
بزرگ برای شاعر محسوب می شود. اينكه مخاطب 
به روايت شــاعر دل بسپارد و صدايش را بشنود. 
چنانكه فيلسوف فرانسوی سارتر مي گويد: »اثر 
هنري وجود ندارد مگر آنكه نگريسته شود، و اين 
به آن معني است كه بدون فهم و برقراري ارتباط با 
مخاطب، »شاعري« اصوال فعاليت و تالشي ناموفق 

خواهد بود و بس.«
   هرچند ســادگی و صراحت لهجه شاعر به 
غزل نوعی آيينه گونگی بخشيده و آن را از اليه های 
معنايی متكثر و تاويل پذيری محروم كرده است، 
ولی خوانش شــعر احساس خوبی در خواننده ای 
كه با شــاعر، هم روزگار است ايجاد می كند كه 
اين رضايتمندی به صميميت و برخورد صادقانه 
شاعر برمی گردد. صميميت سيالی كه در جان و 
جهان شعر ريشه دارد به خاطر آن است كه روايت 
شاعر در اين غزل صرفا روايتی سورئال و نمادين 

غزل اســت كه يكی از مولفه های غزل مدرن يا 
پيشروست. 

به نظر می رسد كه اگر اين غزل برای تمرين 
چندصدايــی )پلی فونی( راوی متكثر داشــت، 
روايت جذاب تر و تاثيرگذارتر می شد. برای مثال 
خــوب بود كه بيت هايی نيز از زبان همســنگر 
راوی گفته می شد. اخوان در اين مورد می گويد: 
»وقتي من در اين شــعرهاي روايتي، كالمي را 
از قول گوينده نقل مي كنم، اين تفاوت دارد با 
آنجا كه از قول نقال حرف مي زنم. اين آدم بايد 
يك جور حرف بزند، نقال يك طور، گوينده شعر 

هم طور ديگر.«
   و حرف آخر... از آنجا كه غزل فوق در شمار 
غزل های مدرن و پيشرو قابل تقسيم بندی است، 
من در اين نوشتار به جای آشكار ساختن مناسبات 
اثر با مؤلف كه شيوه نقد سنتی است، سعی خود را 
بيشتر بر خوانش و نقد عينی اثر گذاشتم. چرا كه 
در »نقد عينی« اثر ادبی به عنوان پديده ای قائم به 
ذات و مستقل مورد بررسی و تحليل قرار می گيرد. 
  با آرزوی موفقيت ها و درخشش های بيشتر 
برای شاعر ارجمند و دوست داشتنی خدابخش 

صفادل.
_______________________________

پانوشت :
1. سال 87 كه شــاعر اين غزل را در حضور 
مقام معظم رهبری خواند، امين شعر انقالب بعد 

از شنيدن اين غزل فرمودند:
 »با اينكه موی ســر و صورت تان را ســپيد 

كرده ايد،  اما شعرتان جوان است.« 

قصد كردم كه بگيرم 
نفس دشمن را

خوانش غزلی با موضوع دفاع مقدس و پایداری از »خدابخش صفادل«

)خدابخش صفادل، شاعر نبودم، چشم هايت 
شاعرم كرد، سخن گستر، مشهد،1382.(

  علي رغــم اين كه نيما مي گويد: »امروز نه با 
غزل هاي عاشقانه، نه با  اشعار صوفيانه، نه با قصايد و 
حكايات اخالقي، نه با شكل بيان و هنر قديسي ها... 
مسايل امروزين را نمي توان مجسم ساخت«؛ غزل 
به عنوان يكي از اصلي ترين قالب هاي شعر پارسي 
همچنان با قدرت و قوت به راه خود ادامه مي دهد 
و حتي شاعران نيمايي سرا نيز هر از گاهي گام در 

شــعر نيمايي، ادامه روند طبيعي و سير تكاملي 
ادبيات پارسي است. چنانكه محمد علی بهمنی 
نيز در مقدمه مجموعه شعرش به اين دقيقه  اشاره 

می كند و می گويد:
»غزل نوشتن در اين روزگار نه لجبازي كردن 
بــا نيما ، كــه نوعي قدم زدن در راه نيماســت. 
محتــواي غزل امروز بيش از آن  كه به گذشــتة 
غزل فارســي شبيه باشــد به امروز شعر معاصر 
شبيه است؛ و براي شعري كه قرار است با انسان 

ساختاری سينمايی )فالش بك به گذشته و ارائه 
نماهای نزديك، درشت و دور( و با تشريح جز به 
جز صحنه و اشياء، به بازسازی تجربه حسی خود 
از جنگ پرداخته است. در واقع می توان به گونه ای 
اين غزل را يك فيلمنامه شاعرانه خواند. تجربه ای 
درونی و سيال كه به مدد پيوند منسجم تصاوير 
برای مخاطب عينی و باورپذير می شود. چنانكه 
»شكلوفســكي « نظريه پرداز و منتقد برجسته 
روسی نيز بر اين دقيقه تاكيد می كند و هنر شاعر 

و مبتنی بر »كهن الگو« ها نيســت، بلكه ملهم از 
واقعيتی تلخ به نام جنگ است. واقعيتی عينی و 
باورپذير كه شاعر در طول سال های دفاع مقدس 

از نزديك شاهدش بوده است. 
   امتياز ديگر اين غزل تبعيت از دكلماسيون 
طبيعــي كالم و نزديكی زبان غزل به زبان گفتار 
است. پرهيز از »بيت محوری« و توجه به محور 
عمودي خيال و كليت غزل به عنوان يك پيكره 
واحد و ارگانيك )اندام وار( از ديگر محاســن اين 

رفته بوديم شبي سمت حرم يادت هست
خواستم مثل كبوتر بپرم يادت هست

توي اين عكس به جا مانده عصا دستم نيست 
پيش از آن حادثه پاي دگرم يادت هست

رنگ و رو رفته ترين تاقچه خانه مان
مهر و تسبيح و كتاب پدرم يادت هست

خانه كوچك مان كاهگلي بود، جنون 
در همان خانه شبي زد به سرم يادت هست 

قصد كردم كه بگيرم نفس دشمن را

 * يكــی از خوانندگان نه چندان معروف متعلق 
به »زمان« ماضی، چندی پيش در گفت وگو با يكی از 
روزنامه ها در جواب اينكه چرا ديگر نمی خوانيد، گفته 

بود »ممنوع الكار«م ...                          
حضور محترم اين آقای خواننده كه البته خيلی 
هم مدعی داشتن سواد و فرهنگ است، بايد گفت شما 
همان بهتر كه )به قول خودتان( ممنوع الكار باشــيد، 
نخواندن شما بيشتر به سود سواد و فرهنگ و خودتان 
اســت تا اينكه اصرار بر خواندن داشته باشيد، چون 
يــك خواننده به جز خيلی چيز های ديگر، اين را هم 
بايد بداند كه »كار« كه يك واژۀ پارسی است هرگز با 
كلمة »ممنوع« كه عربی است تركيب نمی شود و اگر 
هم به زور تركيبش كنيم، نتيجه اش می شود همين 
وضع بلبشوی موجود در موسيقی ما كه تركيبی ناساز 
دارد كه نه رومی روم است و نه زنگی زنگ... بهتر بود 
می فرموديد: به داليــل غيرهنری، از كار كردن منع 

شده ام يا ممنوع الفعاليت هستم. 
* روزنامة كم شمارگان بهار كه در كنار محاسن 
بی شــمارش، تا دلتان بخواهد كشته مردۀ خارجی ها 
هم هست، ضمن افسوس خوردن بسيار از اينكه مبلغ 
ناقابل شانزده ميليارد تومان هزينه نكرده ايم تا فاتح تريم 
تركيه ای سرمربی تيم استقالل شود، از وی با عنوان 
»امپراطور« ياد كرده است.... »شهريار« و »سلطان« را 
خودمان داشتيم، حاال بعضی ها برای جور كردن جنس 
خرده شيشه دارشان، در فكر وارد كردن »امپراطور«ند.

* در فضــای رســانه ای ما، اعم از ســايت ها و 
مطبوعات موســوم به اصالح طلب )!(، عده ای از روی 
جهل و بی سوادی، عده ای هم بر اساس مأموريت محوله 
و به طور حساب شده، مدام در حال تغيير دادن مفاهيم 
به سود ضدانقالب و بيگانگان هستند...  اشاره وار اينكه 
روزنامه هايی چون شرق، اعتماد و بهار، پس از شش 
سال حضور تروريست هايی از اطراف و اكناف عالم در 
سوريه و طرفداری آمريكا، اسراييل، آل سعود، تركيه 
و كشورهای اروپايی از اين تروريست های بين المللی، 
هنوز هم كه هنوز اســت اتفاقات ويرانگر ســوريه را 
»جنگ داخلی« می نامند و برای بدنام كردن اسالم و 
مسلمانان، در بسياری از اوقات، از داعش خون آشام با 
عنوان »دولت اسالمی« ياد می كنند همچنانكه هجوم 
آل سعود و وابستگانش به يمن و بمباران شبانه روزی 

اين كشور را هم، »جنگ داخلی« می نامند.
 از ديگــر نمونه های تغيير مفهــوم در جرايد و 
سايت های اين قبيل  اشغالگران عرصة فرهنگ اينكه 
وقتی می خواهند خبری مثال از بی بی سی نقل كنند، 
در مقدمــه يــا در متن آن، به جای اينكه از شــبكة 

بی بی ســی با صفت »معروف« يا »مشهور« نام ببرند 
آن را با عنوان »معتبر« معرفی می كنند كه اين از دو 
حالت خارج نيست، يا معنی اعتبار و معتبر را نمی دانند 
و يا می خواهند برای بی آبرويی و بی اعتباری آن، آبرو 
و اعتبار جعل كنند. چرا كه عاقالن دانند بی بی ســی 
به داليل مختلف، معروف و مشهور است و نه معتبر؟!

* وقتی از يك طرف امتياز نشريات قابل خريد و 
فروش و اجاره دادن و واگذاری باشد و از طرف ديگر، 
در صدا و سيما هم نظارت كافی وجود نداشته باشد، 
آن وقت وضع می شــود اينكه هســت، مديرمسئول 
فــالن روزنامه كه می خواهد چند هزارمين شــمارۀ 
انتشارش را جشــن بگيرد، پس از مدت ها كه اجبارا 
دست به قلم می شــود، در سرمقاله اش تركيب آشنا 
و رايج »درد دل« را »درد و دل« می نويســد و دريغا 
كه بعضی از گويندگان رسانة ملی يعنی جايی كه به 
تعبير امام خمينی»ره« بايد دانشگاه عمومی باشد نيز 
از اين عيب بزرگی كه شــايد به چشم عده ای خرد و 

كوچك بيايد، مبرا نيستند.
* روزنامة شــرق چندی پيش بــا هدف تحقير 
فعاليت های مخصوصا سينمايی حوزه هنری مطلبی 
چاپ كــرده بود كــه ضمن مــروری در تحوالت و 
خط مشــی اين مركز فرهنگی - هنــری، تمركز آن 
مطلب، بيشتر روی تغيير موضع و جنجال آفرينی های 
فيلم سازی فراموش شده، يعنی محسن مخملباف بود. 
در خالل اين مطلب اما نويســندۀ محترم، گويا برای 
حفظ آبروی طيف فيلمســازان جشنواره ای، به عمد 
نــكات مهمی را در بارۀ مخملباف از قلم انداخته بود 
كــه دو نمونه از مهم ترين آنها عبارت بودند از حضور 
بسيار فعال اين فيلمساز در حمايت از فتنة سال 88 
و نيز ســفر وی به اسراييل و حمايت بی كم و كاست 

از بهاييان.
پرسشــی كه در اين ميان مطرح است اينكه اگر 
كسی مثل مخملباف، در ابتدا به تعبير نويسندۀ شرق 
در شــروع فعاليت های حوزۀ انديشه و هنر اسالمی 
آن روز و حــوزۀ هنری امروز، »كارگردان بعد از اين« 
بود و مســتوجب تحقير و به قول عده ای مهملباف، 
پس از آنچه اتفاقی افتاد كه جناب ايشــان به محض 
پوشــيدن لباس روشــنفكری، عزيز و محبوب شد و 
طرف داری هايش از جنبش كذايی ســبز و بهاييان، 
در بوق تبليغات صدای آمريكا و بی بی ســی و همين 

مدعيان روشنفكری دميده شد؟ 
 و راستی از مخملباف و فرزندان فيلمسازش چه 
خبر ؟... آقايان روشــنفكر احتمــاال بايد بدانند  آنها 

كجايند و چكار می كنند؟... 

اشارات
  علیرضا چخماقی

رضا اسماعیلیخدابخش صفادل

آگهی حصر وراثت
آقای محســن شهرت ابن قاسم نام پدر ابوالقاســم به شناسنامه 570 صادره از اهواز 
درخواســتی 86/38/96 ح به خواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح 
داده که مادرم مرحوم ســکینه شهرت عوض  پور  شاه زیدی به شناسنامه 348 صادره 
اهواز در تاریخ 1396/3/14 در اهــواز اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند از: 
1- متقاضی محســن ابن قاسم نام پدر ابوالقاسم به ش.ش 570 صادره از اهواز )پسر 
متوفی( 2- مســعود ابن قاســم نام پدر ابوالقاسم به ش.ش 28 صادره از آبادان )پسر 
متوفی( 3- رویا ابن قاســم نام پدر ابوالقاسم به ش.ش 1531 صادره از آبادان )دختر 
متوفی( 4- افسانه ابن قاســم نام پدر ابوالقاسم به ش.ش 41 صادره از آبادان )دختر 

متوفی( والغیر.
اینــک  با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یــک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یــک ماه بــه دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه به جز ســری و 

رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف
مجتمع شماره 4 اهواز - سیروس خورشیدی

آگهی مفقودی شناسنامه 
خودرو سواری پراید 

سازمان جهاد کشاورزی 
استان کرمان

یف
رد

نوع 

خودرو

شماره 

انتظامی

شماره 

موتور

شماره 

شاسی
مدل

کد 

سازمان

1
سواری 

پراید

134الف15-

ایران45
00133441S1412278614027137836-345

ســند کمپانی خودرو ســواری پژو 405GLX-XU7 به 
شــماره پالک 676 ق61- ایران14 به رنگ خاکستری- 
متالیک مدل 1396 و شــماره موتور 124K1105061 و 
شماره شاســی NAAM01CE4HK263731 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

علی شهسواری- رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه ۲ قزوین

کالســه   96/6/30 مــورخ   139660309068001264 شــماره  رای  برابــر 
1395114409001000313 هیئــت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه 
دو قزوین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســن کلهرزاده فرزند سلطان 
حسین بشــماره شناسنامه 898 صادره از سیردان در ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ســاختمان به مساحت 160 متر مربع پالک ثبتی 53 اصلی واقع در قزوین 
بخش 5 از مالک رســمی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/7/16              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/8/2

آگهی احضار متهم  مجهول المکان

مهدی زرقانی - مدیر دفتر شعبه ۱۰۲ دادگاه 
کیفری ۲ دادگستری شهرستان سبزوار

احترامًا بدینوسیله به آقای علی خسروی فعال مجهول المکان ابالغ می گردد 
حسب شکایت آقای محمدتقی و محمدرضا کیقبادی و خانم معصومه دادگر 
با وکالت خانم ســمیه ســلمانی بر علیه شــما مبنی بر توهین، قدرت نمایی 
بــا چاقو و ایــراد ضرب عمدی کــه پرونده پس از ارجاع به این شــعبه به 
کالسه 102/960740 ثبت گردیده اســت و مقید به وقت رسیدگی مورخه 
1396/8/24 ساعت 8:30 صبح می باشد مراتب بنا به دستور دادگاه در اجرای 
ماده 344 قانون آیین دادرسی امور کیفری یک نوبت از طریق درج آگهی در 
روزنامه کثیراالنتشــار به شما ابالغ می گردد تا برای دفاع از اتهام منتسبه در 
وقــت مقرر فوق با مراجعه به این دادگاه و ارائه آدرس جدید خود و دریافت 
نسخه ثانی کیفرخواست در جلســه رسیدگی دادگاه حاضر شوید در صورت 

عدم حضور غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اخذ خواهد شد.

شناسنامه مالکیت )برگ سبز( خودروی سواری سایپا تیپ 
131SL به رنگ مشــکی - روغنی مدل 390 1 به شماره 
انتظامی 213 د 26 - ایران 62 به شماره موتور 4044167 
و شــماره شاســی  S1412290741394 مربوط به آقای 
روح اله مراد مند پایین رودپشــتی مفقــود گردیده از درجه 

اعتبار ساقط است.
شماره نامه: 9610116111904256
شماره پرونده: 9609986111500131
شماره بایگانی شعبه: 960242

به موجب دادنامه شــماره 9509976111500276 مورخ 1396/3/2 صادره 
از شــعبه 125 دادگاه تجدیدنظر که به کالســه 960242 اجرای احکام ثبت 
شده اســت محکوم علیه آقای قیس محاسن پور فرزند یعقوب محکوم است 
به پرداخت 80 ســکه طالی تمام بهار آزادی بابت مهریه در حق خانم مریم 
خنافره فرزند کریم و نیم عشر اجرائی. در راستای مفاد اجرائیه موصوف ملک 
پالک ثبتی 3161/8 تا 12 بخش یک اهواز به نشــانی اهواز خ شــریعتی خ 
لیاقت و پل ســیاه کــه مقدار 1/5 دانگ در ملکیت آقای قیس محاســن پور 
می باشد توقیف و اجرائیه در قبال تمام محکوم به و هزینه اجرائی صادر شده 
و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده 
اســت. ملک با مشــخصات فوق 1/5 دانگ از یک مجتمع تجاری تک طبقه 
8 واحدی با اســکلت فلزی با سقف به ارتفاع 5 متر با مساحت 179/75 متر 
مربع می باشــد. براساس تحقیقات محلی ارزش روز ســهم محکوم علیه از 
مجتمع تجاری 2/600/000/000 ریال برابر با دویســت و شــصت میلیون 
تومان )دویست و شصت میلیون تومان( 1396/8/15 ساعت 11 ظهر تعیین 
شــده است. از شخص و اشخاصی که قصد شــرکت در مزایده دارند دعوت 
می شــود که در تاریخ فوق در محل اجرای احکام دادگاه خانواده حضور بهم 
رسانند قیمت پایه از مبلغ 2/600/000/000 ریال دومیلیارد و ششصد میلیون 
ریال برابر با دویست و شــصت میلیون تومان می باشد و برنده مزایده کسی 
اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. لذا اشخاصی که تمایل به شرکت 
در مزایده دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده از ملک موصوف بازدید نمایند.
علی جانلو- مدیر دفتر اجرای احکام خانواده دادگستری اهواز

نشانی: اهواز- امانیه- دادگستری کل استان خوزستان

مزایده

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

کالســه   96/6/30 مــورخ   1396603090680012643 شــماره  رای  برابــر 
1395114409001000312 هیئــت اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو 
قزوین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمیدرضا عبدالهی فرزند اکبر بشماره 
شناسنامه 3797 صادره از قزوین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مســاحت 160 مترمربع پالک شماره 53 اصلی واقع در قزوین بخش 5 از مالک رسمی 
متقاضی محرز گردیده اســت. لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 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 است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1396/7/16                                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/8/2
علی شهسواری - رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه ۲ قزوین

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای علی اشــرف دوستی فرزند خســروخان و صاحب دارای شناسنامه شماره 10 به 
شرح دادخواست به کالســه 569/96/5 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان صاحب دوســتی فرزند فتاح بگ  و صنم به 
شناســنامه شــماره 989 در تاریخ 1375/6/5 در اقامتگاه دائمی خود بدورد زندگی 
گفته و ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- علی اشرف دوستی فرزند خسروخان و 
صاحب به شناسنامه شماره 10 متولد 1330 فرزند متوفی، 2- براخاص دوستی فرزند 
خســرو و صاحب به شناسنامه شــماره 2680 متولد 1319 فرزند متوفی، 3- ریحان 
دوستی فرزند خسرو و صاحب به شناسنامه شماره 1624 متولد 1325 فرزند متوفی، 
4- صیدمحمد دوســتی فرزند خسرو و صاحب به  شناسنامه شماره 990 متولد 1309 
فرزند متوفی، 5- علی قمردوســتی فرزند خســرو و صاحب شناسنامه شماره 2098 

متولد 1333 فرزند متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم

آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نظــر به اینکه در اجــرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رســمی برابر رأی شــماره 1612-1396 مــورخ 96/5/10 تصرفات خانم 
مژگان شیرویه شماره شناســنامه 652 صادره از اهواز فرزند رضا دارای کدملی شماره 
1754244149 نسبت به یک باب ساختمان به مساحت 45/83 مترمربع در قسمتی از 
ششدانگ پالک 2279 واقع در بخش 2 اهواز اخبار خروجی به نام خانم مژگان شیرویه 
منجــر به صــدور رأی گردیده برابر ماده 3 قانون مزبور مراتــب در دو نوبت به فاصله 
پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد تا هر کس نســبت به تصرفات مفروزه و 
مالکیت ایشــان اعتراض داشته باشــد از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را مســتقیمًا به اداره ثبت اسناد و امالک اهواز تسلیم و رسید دریافت 
نمایند و معترض مکلف اســت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت اخذ و به اداره ثبت محل تحویل 
نماینــد. بدیهی اســت در صورت عدم وصول اعتراض در موعــد مقرر اداره ثبت برابر 

مقررات اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/7/16                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/8/2

5/2046 م/الف
نصرت اهلل- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان خانم پروانه ملکی پاکزاد دادخواســتی بــه طرفیت خوانده منصور- 
مسعود- افشین- سوسن- پریسا- فاطمه- نسرین- یاسر علیخانی خسرو و 
اداره ثبت احوال اسدآباد به خواسته تغییر یافته به اثبات رابطه زوجیت و درج 
نام زوج در سند سجلی زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالســه 9509988120100699 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرســتان اسدآباد ثبت وقت رسیدگی مورخ 1396/8/15 ساعت 1 1 تعیین 
که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشــار 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.
دادگاه شعبه ۱ دادگاه عمومی )حقوقی( 
شهرستان اسدآباد- نوربخش مصطفی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نظــر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رسمی برابر رای شماره 1974-1396 مورخ 96/6/1 تصرفات آقای/خانم 
خســرو اسدی شماره شناسنامه 5757 صادره از دشت آزادگان فرزند جاسم دارای کد 
ملی شماره 1988191378 نسبت به یک باب ساختمان به مساحت 289/71 مترمربع 
در قسمتی از ششدانگ پالک 2692 تا 2694 واقع در بخش 2 اهواز اخبار خروجی به 
نام ســیدکمال احمدزاده منجر به صدور رای گردیده برابر ماده 3 قانون مزبور مراتب 
در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد تا هر کس نسبت 
به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشــان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول 
این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک اهواز 
تســلیم و رســید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ 
و به اداره ثبت محل تحویل نماید. بدیهی اســت درصورت عدم وصول اعتراض در 

موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/7/16                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/8/2
نصرت اهلل - کفیل اداره ثبت اسناد و امالک
5/2032 م/الف ناحیه دو اهواز

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
کالســه   96/6/30 مــورخ   139660309068001262 شــماره  رأی  برابــر 
1395114409001000202 هیئــت اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه 
2 قزوین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســن کلهرزاده فرزند ســلطان 
حســین به شماره شناسنامه 898 صادره از ســیردان در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مســاحت 160 متر مربع پالک ثبتی 53 اصلی واقع در قزوین بخش 5 خریداری از 
مالک مشــاعی متقاضی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/7/16          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/8/2

علی شهسواری- رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه ۲ قزوین

آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نظر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 880-1396 مورخ 96/3/10 تصرفات آقای محمودرضا 
نقیبی شماره شناســنامه 695 صادره از اهواز فرزند محمدرضا دارای کد ملی شماره 
1755394462 نســبت به یک باب ساختمان به مساحت 3992 مترمربع در قسمتی 
از ششدانگ پالک 54 واقع در بخش 6 اهواز اخبار خروجی به نام محمودرضا نقیبی 
منجــر به صدور رای گردیده برابر مــاده 3 قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله 
پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد تا هر کس نســبت به تصرفات مفروزه 
و مالکیت ایشــان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را مســتقیما به اداره ثبت اســناد و امالک اهواز تسلیم و رسید 
دریافت نمایند و معترض مکلف اســت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت 
محل تحویل نماید. بدیهی اســت درصورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر اداره 

ثبت برابر مقررات اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/7/16                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/8/2
نصرت اهلل
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز

5/1994 م/الف

به استناد مجمع عمومی سالیانه این تعاونی در سال 1396 مبنی بر فروش اموال منقول و غیرمنقول شرکت، 
این شرکت در نظر دارد تا کلیه اموال منقول خود را )شامل تجهیزات پزشکی، سرمایشی، گرمایشی، اداری و 
خدماتی( از طریق مزایده غیرحضوری به فروش برساند. متقاضیان از تاریخ نشر این آگهی لغایت روز 96/8/1 
جهت بازدید و دریافت لیســت اموال با شــماره تلفن 09163056987 از ساعت 12 لغایت 16 تماس حاصل 
فرمایند. پس از بازدید قیمت پیشــنهادی خود را کتبًا به آدرس کیان پارس نبش خیابان 6 شــرقی درمانگاه 

سحر )مرکز معاینات رانندگان( آقای زیالبی- طهماسبی تحویل نمایند.
ضمنًا متقاضیان باید 5٪ مبلغ پیشــنهادی را بصورت چک تضمین شــده بانکی به همراه پاکت قیمت گذاری 

هیئت مدیرهتحویل نمایند. زمان بازگشایی پاکات ساعت 6 بعداز ظهر روز 96/8/2 خواهد بود.

آگهی مزایده غیرحضوری )نوبت اول(
شرکت خدمات بهداشتی درمانی درمان گستر بزرگمهر

آگهی مناقصه عمومیتاریخ انتشار: ۹۶/۷/۱۶
 )نوبت دوم(

قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص(- موسســه فاطر 
در نظــر دارد عملیات اجرایی ســاخت 23000 قطعه 
سبد آرماتور ســگمنت را از طریق مناقصه عمومی به 

پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید.
تحویل اســناد مناقصه: از تاریــخ 1396/7/16 لغایت 
1396/7/20 در ساعات اداری و مهلت ارائه پیشنهادات 

قیمت تا تاریخ 1396/7/30 معتبر می باشد.
ضمانت نامه شرکت در مناقصه از نوع بانکی و به مبلغ 

پانصد و چهل میلیون ریال می باشد.
مناقصه گزار در رد یا قبولی کلیه پیشنهادها مختار است.

آدرس تحویل اســناد مناقصه: تهران- بلوار مرزداران 
شرقی- بلوار آریافر- کوچه نیلوفر- پالک 9- موسسه 

فاطر- تلفن 021-44292956
مشاوره فنی- مهندس شیرازی )09132301325(

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
 نوبت دوم ۹۶۰۰۶۹

بموجب اجرائیه شــماره 9510428710300149 مورخه 95/10/29 شعبه دوم دادگاه حقوقی دادگستری 
سنندج که منتهی به پرونده اجرایی کالسه 960069 گردیده است حکم به فروش ماترک مرحوم ابراهیم 
حکیمی که شــامل ششدانگ منزل مسکونی واقع در سنندج محله زورآباد غفور جاده دو بانده شریف آباد 
کوچه ناهید یک پالک 6 که طبق نظر کارشناســی مبلغ 900/000/000 ریال برآورد گردیده است و ده 
قطعه زمین موضوع زارعانه شــماره 24559 جمعا بمســاحت 44586 مترمربع واقع در روستای سوریان 
از توابع شهرســتان سنندج که طبق نظریه کارشناسان جمعا بمبلغ 3/362/320/000 ریال برآورد قیمت 
گردیده اســت به نفع محکوم لها حبابه حکیمی صادر شده اســت لذا اموال مشروح ذیل که طبق نظریه 
کارشــناس رسمی دادگستری قیمت گذاری شده است و در روز یکشــنبه مورخ 96/7/30 در محل دفتر 
اجرای احکام متمرکز شــعبه اول حقوقی با حضور دادورز شــعبه و نماینده دادســرای عمومی به مزایده 
گذاشــته می شــود طالبین می توانند پنج روز قبل از روز مزایده بازدید به عمل آورند. در صورت ممانعت 
غیر با کســب مجوز اقدام و در روز مزایده پیشــنهاد خود را بصورت کتبی و بدون خط خوردگی تســلیم 
نمایند. برنده مزایده کســی خواهد بود که باالترین قیمت را روز برگزاری مزایده پیشــنهاد فی المجلس 
مبلغ 10٪ قیمت پیشــنهادی را بعنوان ســپرده به قسمت اجرا تســلیم و یا طی فیشی به حساب شماره 
2171294356004 ســپرده دادگســتری واریز نموده و حداکثر ظرف یک ماه آینده ترتیب مابقی قیمت 

اموال مورد مزایده را بدهد در غیر اینصورت مبلغ 10٪ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
اموال غیرمنقول شامل: 1- یک واحد منزل مسکونی واقع در محله زورآباد جاده دو بانده شریف آباد کوچه 
ناهید یک پالک 6 دارای بافت قدیمی و ســقف چ.بی به مســاحت تقریبــی 80 مترمربع در دو طبقه و 
در ضمن کوچه ماشــین رو نمی باشد که مبلغ 900/000/000 ریال ارزش گذاری شده است. 2- 10قطعه 
زمین اراضی زراعی و باغی مساحی بمیزان 44586 مترمربع واقع در روستای سوریان با نام های پیرحسن 
جمعا به متراژ 27340 مترمربع در تصرف غفار، کمال، جمال، محمدســتار حکیمی، قطعه پشــت مشته 
به متراژ 3376 مترمربع در تصرف یاســین حکیمی، قطعه زیر مشــته به متراژ 3100 مترمربع در تصرف 
یاســین حکیمی، قطعه به رتــوکان به متراژ 3600 مترمربع در تصرف صالح حکیمی، قطعه بر مســجد 
بــه متراژ 1498 مترمربع در تصرف صالــح حکیمی، قطعه برده)زیر جاده( به متــراژ 5672 مترمربع در 
تصــرف مادر وارث که جمعا بمبلغ 3/362/320/000 ریال برآورده و در مجموع ارزش ریالی کل ماترک 

4/262/320/000 ریال برآورد می گردد.
پالیزی- دادورز اجرای احکام متمرکز شعبه اول حقوقی دادگستری 
شهرستان سنندج

آگهی ابالغ اجرائیه

شعبه 8 شورای حل اختالف شهرستان قزوین

محکوم له: بانک اقتصاد  نوین با مدیریت آقایان بهرام فتحعلی و حســن معتمدی، تعویض 
شده به فکر آزاد به نشانی قزوین - خیابان - فردوسی جنب میدان عدل بانک اقتصاد نوین

محکوم علیهم: 1- علیرضا دینی - مجهول مکان 2- غالمرضا دینی - مجهول المکان
نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له: مه نوش پاک نیا نام پدر علی اکبر - به نشانی قزوین 
- خیابان شــهید بابایی - باالتر از کوچه 24 - شــماره 219 - واحد 5 - وکیل - بانک 
اقتصاد نوین با مدیریت آقایان بهرام فتحعلی و حســن معتمدی تعویض شده به علی اکبر 

فکرآزاد
محکوم بــه: بموجب درخواســت اجرای حکم مربــوط به شــماره 9610092821800423 
شــماره دادنامه مربوطه 9509972821800637 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
83721591 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2383040 ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه 
انتشار آگهی وقت رسیدگی در روزنامه کثیراالنتشار طبق تعرفه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
مقرر قانونی از باب رعایت قاعده فقهی تسبیت و النهایه پرداخت وجه التزام قراردادی از تاریخ 
مطالبه 95/6/10 لغایت وصول آن بر اساس روزانه مبلغ 60504 ریال مطابق محاسبه صورت 
گرفته در اجرای احکام در حق محکوم له با انضمام نیم عشــر دولتی در حق اجرا، محکوم علیه 

موظف است پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت 10 روز مفاد آ ن را بموقع اجرا گذارد.

در پرونده کالســه 950634 این شــعبه حســب دادنامه صادره به شــماره 
9609978710300282 آقای محمد جهانگیر گل عنبریان فرزند محمدکریم 
مجهول المکان به انتقال سند رســمی پالک ثبتی 13217 فرعی از 2 اصلی 
بخش ده ســنندج به نسبت ســهم االرث خود به نام محکوم له و نیز پرداخت 
خســارت دادرسی به نسبت ســهم خود از مجموع 1/276/006 ریال در حق 
محکوم لــه آقای مهدی گل عنبریان فرزند محمدکریم و همچنین به پرداخت 
نیم عشر دولتی از کل محکوم به آن هم به نسبت سهم االرث در حق صندوق 
دولت محکوم گردیده اســت با عنایت به اینکه مشارالیه مجهول المکان بوده 
و در طول دادرســی نیز به منظور ایراد در راستای ابالغ اجرائیه از این طریق 
به نامبرده ابالغ می گردد، ظرف ده روز در شــعبه حاضر تا نسبت به استفاده 
از تشریفات قانونی مشــمولین احکام غیابی )انجام واخواهی( اقدام نماید در 
غیر این صورت دادگاه با اجرای مفاد مواد قانونی راجع به نحوه اجرای قانون 
درخصوص محکومین مالی نســبت به اجرای عدالت و احقاق حق محکوم له 

اقدام خواهد نمود.

آگهی ابالغ اجرائیه

مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی سنندج- حسینی


