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چگونه وزیرخارجه دولت موقت
 از لبخند دشمن فریب خورد؟

شکست  و  خرمشهر  آزادى  به محض  اینکه  با  خامنه اى:[  ]آیت اهلل 
و  داد  ماهيت  تغيير  ناگهان  عراق  رژیم  اشغالگر،  نيروهاى  مفتضحانة 
که  مى دهد  نشان  جنگ  اسناد  مالحظة  شد،  صلح دوست  یک شبه 
آن  از  پس  انسانى،  اصول  ابتدایى ترین  نقض  و  بشرى  ضد  جنایات 
نيز همچنان ادامه یافته، بلکه تشدید شده است. برخى از اسناِد آن 
جنایات در بيمارستان هاى اروپا موجود است که به عقيدة بسيارى از 

مراجع بين المللى، براى هيتلر و چنگيز آبرو خریده است!

باالخره چند ماه قبل از اين اجالس، ابتداي سال 1365، صداي مظلوميت 
جانبازان شيميايي آن قدر بلند شد که خواب زدگاِن عالم را هم بيدار کرد، تا 
اين  اثر  کنند.  محکوم  جنايات  اين  دليل  به  را  عراق  رژيم  سال،  پنج  از  بعد 
قطعنامة ضعيف، چند ماه توقف حمالت شيميايي بود؛ آرامشي قبل از توفاني 
سر  بر  شيميايي  دنيا، سالح  کل  سابقة  برابر  چند  هم  همين جا  تا  وحشيانه. 
در  عادي  مردم  بمباران هاي شيميايِي  اما  بود،  ريخته شده  اسالم  رزمندگان 

سردشت و حلبچه هنوز اتفاق نيفتاده بود و آيندة دردناک تري در راه بود.
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اينجا هم؟ در ميان اين جمِع مثاًل هم پيمان؟ اگر از اينجا نتوان حرف خود را 
به دنيا رساند، پس از کجا مي شود حرف زد؟ باز هم چشم ها نبايد ببينند و 
گوش ها نبايد بشنوند؟! و ياد حرف امام افتادم: »مظلومان با ما موافقند، اگر 

ظالمان بگذارند حرف ما به گوش آنها برسد.«
سخنراني، که به صورت زنده از تلويزيون زيمبابوه پخش مي شد، حاال قطع 
شده بود. يک آن نگران شدم که در سالن هم اتفاقي افتاده باشد، بلند شدم 
و به سمِت سالن رفتم. از روز قبل، با چند نخ سيگار و گپ زدن، با چند نفر از 
مأموران سياه پوست رفيق شده بودم، خوشبختانه يکي از آن خوش هيکل هاي 
مهربانشان دم در سالن بود و با چشمک و خوش وبِشي گذاشت داخل شوم. 
همه چيز زير سر نجواي چند نفر از هيئت رئيسه بود و يادداشتي که داده شد. 
داخل سالن کمي آرام تر شدم. هنوز آقاي خامنه اي، با صالبت پشت تريبون 

ايستاده بود و سخنراني مي کرد...«

از هراره تا تهران - ۲۹
*یعنــى ایــران حقيقتا 
مى خواســت هر طور شده از 

بروز جنگ جلوگيرى کند...
]نماينــده وقت رژيم بعث در 
ســازمان ملل[ بلــه، من حقيقتا 
برداشت خودم را می گويم، ممکن 
اســت غلط باشــد ممکن است 

درست باشد.
*االن یک روایت تاریخى 

است...
- مــن صريحــا می گويــم، 
برداشــت من از خــالل صحبت 
مســتمر با دکتــر ابراهيم يزدی 
اين بود که او باالترين حد تالش 
را صورت مــی داد که بحران بين 
عراق و ايران خاتمــه يابد. البته 
اگر بخواهم منصفانه بگويم صدام 
حسين هم در آن جلسه صحبتش 
مثبت بود، و با ديپلماســِی عالی 
بحث می کرد و عکس العمل مثبت 
به حرف های ابراهيم يزدی نشان 
می داد تا جايی که پيش از خاتمه  
جلســه توافق کردنــد که تبادل 
هيئت هــای ديپلماتيــک را آغاز 
کنند. راستش پيشنهاد هم از طرف 
ابراهيــم يزدی بود که گفت »اگر 
شما مايل باشيد هيئتی به ايران 

کنم. فلــذا حــس می کنم االن 
شده ام يک فرد ملی و وطن دوست 
صحيح و يک شهروند صحيح. حاال 
روی چه حسابی به من می گويی 
ديپلماســی خرابت کرده است؟« 
گفت: »انتظار داری بگويم خراب 
نيســتی؟ درحالی که داری اين 
طور ]درباره ايران[ حرف می زنی.« 
اينجا بود که حس ســرخوردگی 
کردم. گفــت: »کدام صلح؟ کدام 
حل مشکل بين ما و ايران؟ صالح، 
اين فرصت شايد در هر قرن يک بار 
هم پيش نيايد. آنهــا ]ايرانی ها[ 
اهواز را از ما ]امت عرب![ گرفتند، 
شــط العرب را از ما گرفتند، به ما 
تعدی کردند، تهديدمان می کنند، 
انقالبشــان را به کشــور ما صادر 
می کنند. االن ما فرصت مناسب 
داريم. آنها فروپاشيده اند، ارتششان 
تکه پاره است، نيروهايشان پراکنده 
شــده، بين خودشــان درگيرند، 
برخی ها برخی ديگر را می کشند، 
فلذا مــا االن فرصتی تاريخی در 
اختيار داريم که همه  حقوقمان را 
بازگردانيم. و اين را به تو می گويم، 
خودت را به عنوان نماينده  عراق 
در ســازمان ملل آماده کن. من 
می خواهــم بروم و به آنها ضربتی 
بزنم که همه  کره   زمين صدايش 
را بشــنوند و همه  حقوقمان را به 

صورت کامل بازپس بگيرم.«
*ایــن حرف ها تنها چند 
از ســيطره  صدام  بعد  هفته 
]و  به صورت مطلق  بر قدرت 
البکر  حسن  احمد  زدن  کنار 
و نشستن به جاى او به عنوان 
در ســپتامبر  رئيس جمهور[ 

1۹7۹ بود.
-اين چيزی بود که رخ داد. اين 
حرف ها در هفته  سوم سپتامبر بود.

*و صدام در ۲۲ سپتامبر 
]1۹80[ جنگ را آغاز کرد.

-دقيقا.

با من معانقه و خداحافظی و بسيار 
از من تشــکر کرد. شــديدا ممنون 
بود. برگشــتم پيش صدام و ديدم 
که منتظر من بــوده. مرا با خود به 

بيرون سالن برد.
*به باغ.

-بله به باغ. در باغ يک اســتخر 
بود. از همراهان خواســت صندلی 
بياورند. آنها هم صندلی را آوردند و 
نزديک استخر گذاشتند. من و صدام 

کــرد و هيچ چيز نگفت. ابدا حرفی 
نزد. بعد از چنــد لحظه رو کرد به 
مــن و گفت: »صالح، چند ســال 
است در زمينه  ديپلماتيک فعاليت 
می کنی؟« گفتم حدود ده سال. بعد 
چيزی گفت که غافلگيرم کرد. گفت: 
»صالح، اين ديپلماسی خرابت نکرده  
است؟« گفتم: »اجازه می دهی جواب 
اين سؤال را بدهم؟« گفت: »بفرما« 
گفتم: »می خواهم راستش را بگويم. 

*صدام پس از رفتن ابراهيم یزدى گفت: »کدام صلح؟ کدام حل مشکل بين ما و ایران؟ 
صالح، این فرصت شاید در هر قرن یکبار هم پيش نياید. االن ما فرصت مناسب داریم. آنها 
فروپاشيده اند، ارتششان تکه پاره است، نيروهایشان پراکنده شده، بين خودشان درگيرند، 

برخى ها برخى دیگر را مى کشند، فلذا ما االن فرصتى تاریخى در اختيار داریم.

* شيوخ که چيزي به جز دالرهاي نفتي نداشتند، به يک 
ملت وعدة رشوه مي دادند که تو از حق بگذر، ما پول 

مي دهيم. سريال آمدن واسطه هاي رنگارنگ به ايران، از همه 
جاي دنيا شروع شد، براي اينکه صدام را از چاهِ خودکنده 
نجات دهند، و هر چشم بينا و شامة تيزي حس مي کرد که 

اين وعده ها و البه ها دروغي اند.

آنها که عکس هايشان را پنهان کرده بودم و سعي مي کردم از تصويرشان فرار 
کنم، اما هر شب نزديک تر و شفاف تر و دردناک تر مقابل چشمم مي آمدند؛ حاال 
با خندة تلخي،  بارداري که  به يک باره جلوه مي کردند. تصوير زن جوان  همه 
حرام زادة  کودک  اين  که  بود  خوشحال  و  مي داد  جان  ترکش  از  پر  بدن  با 

نيمه بعثي به دنيا نيامده است...
در همين افکار بودم که از پشت اشک هاي جمع شده در چشمم، متوجه 
تاريکي صفحة تلويزيون ها شدم، ماتم برد! صداي آقاي خامنه اي هنوز پخش 
مي شد و من خيره به صفحة مقابل نگاه مي کردم. دقيقه اي بعد صدا هم قطع 
شد و من بهت زده، به اطراف نگاه مي کردم، به اين اميد که اشکال فني است 

و االن برطرف مي شود. 
اما نشد، و حاال، همة اين خبرنگاران خارجي هم به ما نگاه مي کنند. آنها 
توضيح مي خواهند، اما وضع خودم از آنها بدتر است. متوجه شدم که روي يک 

آن قدر پُرش کرده بودند که به اشغال خوزستان راضي نبود، مصاحبه را 
اول  مرحلة  در  تهران!  در  ادامه اش  گفت:  خبرنگاران  به  و  کرد  رها  نيمه کاره 
جنگ که بعثي ها مرتب جلو مي آمدند، هيچ صدايي از هيچ کجا درنمي آمد. 
نهايِت حرفي که زده مي شد، نگراني از بحران بين دو کشور بود. خرمشهر را 
اشغال کردند و آمدند سمت آبادان، صدام َعلِم قهرمانِي عرب را بلند کرده بود 
و اغلب اعراب هم از سادگي و ترس، پاي َعلمش سينه مي زدند و پول و آبرو 
خرج مي کردند. آبادان ولي سقوط نکرد و ماشين جنگي بعث، همان جا به ِگل 
نشست، از آنجا به بعد، صدام از پيشنهاد آتش بس استقبال مي کرد. به همين 

غنيمت ها راضي شده بود، چون فهميده بود بعد از آن خبري نيست. 
مرحلة سوم که رسيد، صدام به التماس افتاد. ثامن االئمه و طريق القدس 
را شکست و »محمره« دوباره  ارتشش  الي بيت المقدس، کمر  و  فتح المبين  و 

»خرمشهر« شد و آبرويش را ريخت. 
زمان  و  بود  سخت  شدنش  بلند  ديگر  که  خورد  زمين  طوري  صدام 
از  مأيوس  اعراِب  و  عدم تعهد  و  سازمان ملل  افتاد،  جلو  خودش  مي خواست. 
اول  از  ما  اصاًل  به دنبالش، که ما صلح مي خواهيم و آتش بس، و  پيروزي هم 
ايراني ها جنگ طلب هستند! شيوخ که چيزي به جز  دنبال صلح بوديم و اين 
دالرهاي نفتي نداشتند، به يک ملت وعدة رشوه مي دادند که تو از حق بگذر، 
ما پول مي دهيم. سريال آمدن واسطه هاي رنگارنگ به ايران، از همه جاي دنيا 
شروع شد، براي اينکه صدام را از چاِه خودکنده نجات دهند. و هر چشم بينا و 
شامة تيزي حس مي کرد که اين وعده ها و البه ها دروغي اند، گرچه صاحبانشان 
را نمي دانستند. صدام دنبال  اين  از سر کوري و گيجي، گاهي خودشان هم 
وقت استراحتي بود تا نفس بگيرد، ِعّده و ُعّده اش را دوباره جمع کند، براي 
حمله اي دوباره؛ حمله اي با چشمي باز، با شناخِت حريف، و با کمک مستقيم 
و تمام عيار ياران. اما امام چشم بسته همة اينها را ديده بودند و تصميم گرفته 

بودند که اين ديِو خسته شده و زخمي را از پاي در بياورند.
خسارات  ميليارد  صدها  اگر  رئيس!  آقاى  خامنه اى:[  ]آیت اهلل 

صفحه ۶
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۶ محرم ۱4۳۹ - شماره ۲۱۷۳۳

تکان دهنده اى مى رسيم که هيچ انسان آزاده اى نمى تواند در مواجهة با 
آن بى طرف بماند. ظلمى عظيم در معيار تاریخى واقع شده است. تاریخ 
مى گوید: هرگاه جنگ افروزى و تجاوزات بين المللى مورد مجازات قرار 
لحظة  به انتظار  ریشه هاى جنگ  باشد،  نشده  تأمين  عدالت  و  نگرفته 
مساعد، براى بروز مجدد زنده مى ماند. بدون تأمين عدالت، بدون رفع 
ظلم و بدون نابود کردن ذهنيت هاى تجاوزگر، دعوت از ظالم و مظلوم 
براى همزیستى مسالمت آميز، معنایى جز به رسميت شناختن ظلم و 

کمک به استمرار آن ندارد.
اين ملت حتي براي خودش نمي جنگد، براي حق مي جنگد، حقي که از 
مردم عراق هم زائل  شده است. اين جنگ در ارتفاعي از معنويت اسالمي است 
که اين مخاطبان، آن را نمي فهمند. آقاي خامنه اي از جانب هر دو ملت حرف 

مي زنند و هر دو ملت اين را خوب مي فهمند. 

نشستيم روی صندلی. چند لحظه ای 
به سکوت گذشت. من چشم دوخته 
بودم به آب استخر و او هم، نمی دانم 
به چه فکر می کرد. بعد رو کرد به من 
و گفت: »به چه فکر می کنی صالح؟ 
خيلی رفتــه ای در فکــر.« گفتم: 
»راستش من هنوز در جو ديدارم و 
خيلی خيلی خوشحال و خرسندم. 
راستش من االن خيلی خوشبينم که 
اين بحران بين دو کشور ان شاءاهلل 
به زودی تمام خواهد شد. خصوصا 

من اهميت اينکه ملی و وطن دوست 
باشــم را فقط وقتی حقيقتا درک 
کــردم که از عراق بيــرون آمدم و 
وارد کار ديپلماتيک شدم. من وقتی 
داخل عراق بودم )حتی اين تعبير را 
به کاربردم( ملی بودنم بی حساب و 
کتاب بود. نمی دانم چرا ملی شدم، 
شايد تصادفا، شايد به خاطر شرايط 

محلی. 
ولی وقتی از عراق بيرون آمدم و 
وارد کار ديپلماتيک شدم و با افراد و 

دعوت از ظالم و مظلوم برای همزیستی، به رسمیت شناختن ظلم است
آیت اهلل خامنه اي در اجالس عدم تعهد در سال 1۳۶۵:

* راستش پيشنهاد هم از طرف ابراهيم یزدى بود که 
گفت »اگر شما مایل باشيد هيئتى به ایران بفرستيد، 

چيزى که مهم است این است که بحران بين دو 
کشور باال نگيرد.« صدام حسين هم بى نهایت مثبت 

برخورد مى کرد. جلسه در این حد تمام شد.

]ادامه سخنرانى آیت اهلل خامنه اى در اجالس هراره:[  آقاى رئيس! 
نه داستان اسف انگيز جنگ در این چند جمله قابل خالصه شدن 
اندازه گيرى.  قابل  عراق  رژیم  تجاوزات  و  جنایات  عمق  نه  و  است 
تجاوز و جنایت کّمي نيستند، هيچ اصل و معيار بين المللى یا بررسى 
کارشناسى و هيچ زبان و قلم آشنا به احساسات بشرى، قادر نيست، 
لحظه هاى  آخرین  در  که  را  مادرانى  اندوه  ميزان  مورد،  یک  در  حتى 
را  گرفته شان  قرار  تجاوز  مورد  بچه هاى  دختر  درحالي که  حيات، 
در آغوش  به گور شدن دسته جمعى،  زنده  از  قبل  وداع،  براى آخرین 

مى کشيدند، بيان کند.
فقط مي شود دوباره اين فراز را خواند: 

»نه داستان اسف انگيز جنگ در اين چند جمله قابل خالصه شدن است و 
نه عمق جنايات و تجاوزات رژيم عراق قابل اندازه گيری. تجاوز و جنايت کّمي 
نيستند، هيچ اصل و معيار بين المللی يا بررسی کارشناسی و هيچ زبان و قلم 
آشنا به احساسات بشری، قادر نيست، حتی در يک مورد، ميزان اندوه مادرانی 
را که در آخرين لحظه های حيات، درحالي که دختر بچه های مورد تجاوز قرار 
در  دسته جمعی،  شدن  به گور  زنده  از  قبل  وداع،  آخرين  برای  را  گرفته شان 

آغوش می کشيدند، بيان کند.«
گورهاى  از  کشف شده  استخوان هاى  انبوه  خامنه اى:[  ]آیت اهلل 
دسته جمعى در هویزه و بستان و نالة هزاران کودکى که بعد از حمالت 
هوایى و موشکى، بر بالين اجساد پدران و مادران خود، در ویرانه هاى 
دزفول و بهبهان و مریوان و ده ها شهر دیگر خون گریسته اند، همه از 

عمق فاجعه حکایت مى کند.
خبرنگاران در يکي از سالن هاي جنبي، مقابل چند تلويزيون بزرگ جمع 
ايراني هم که در  بيشتر خبرنگاران  برمي دارند.  يادداشت  به سرعت  و  شده اند 
را  گلويشان  بغضي  ندارند.  يادداشت برداري  توان  ديگر  هستند،  سالن  همين 
گريستن  اجازة  آنها  به  خارجي،  همکاراِن  گاه به گاه  نگاِه  سنگيني  و  گرفته 

بفرستيد، ما حاضريم چه علنی چه 
مخفيانه، چه در همين سطح چه 
در سطحی ديگر، ما هم حاضريم 
به هر شــکل و به هــر طريقه ای 
حاضريم يک هفته، ده روز ديگر، 
ســری يا علنی هيئتی بفرستيم. 
چيزی که مهم است اين است که 
بحران بين دو کشور باال نگيرد.« 
صدام حسين هم بی نهايت مثبت 
برخورد می کرد. جلسه در اين حد 
تمام شد. من هم ابراهيم يزدی را 
تــا درب خروجی همراهی و با او 
خداحافظی کــردم. هنوز خاطرم 
هست که او نوعی قدردانی بزرگ 
نسبت به نقشی که من ايفا کرده 
بودم حس می کرد. با گرمی تمام 

که اين مسئله االن در اختيار خود 
تو بــه عنــوان رئيس حکومت قرار 
گرفتــه نه در اختيــار يک کارمند 
يــا کس ديگر يا يــک وزير و اينها. 
ايــن صحبت هايی که بين شــما 
بــا روح مثبــت و ســازنده صورت 
گرفت را ديدم و خيلی خوشــبين 
و خوشحالم و....« می خواستم با اين 
حرف ها اين جهت گيری و برداشت 
را در صــدام هم تقويت کنم. من به 
عنوان يک عراقی احساس خوشحالی 
می کردم چون حس می کردم دارم 
کار بســيار مهمــی خصوصا برای 
کشــورم و برای يک کشور همسايه 
می کنم. فلذا در اين چارچوب با او 
صحبت کردم. صدام حسين سکوت 

هيئت های ديپلماتيک ديدار داشتم، 
خصوصا در ســازمان ملــل، وقتی 
ديدم نمايندگان برخی کشورها که 
مساحت کشورشان کال نيم کيلومتر 
مربع اســت ]يعنی خيلی کوچک[ 
چطور برای دفاع از منافع کشورشان 
می جنگند، آن وقت بود که فهميدم 
چطور بايد ملی و وطن دوست باشم 
و چطور از وطنم دفاع کنم و چطور 
بايــد شــرايطم را در داخل اصالح 

 آیت اهلل خامنه اى در اجالس هراره: بدون تأمين عدالت، بدون رفع ظلم
 و بدون نابود کردن ذهنيت هاى تجاوزگر، دعوت از ظالم و مظلوم
 براى همزیستى مسالمت آميز، معنایى جز به رسميت شناختن

 ظلم و کمک به استمرار آن ندارد.

*درست همين جا که سخن به جنايات صدام و مظلوميت ملت ما رسيده بود؟ حاال بايد صدا را قطع مي کردند؟ يعني اينجا هم؟ در 
ميان اين جمِع مثالً هم پيمان؟ اگر از اينجا نتوان حرف خود را به دنيا رساند، پس از کجا مي شود حرف زد؟ باز هم چشم ها نبايد 
ببينند و گوش ها نبايد بشنوند؟! و ياد حرف امام افتادم: »مظلومان با ما موافقند، اگر ظالمان بگذارند حرف ما به گوش آنها برسد.«

نمي دهد. يکي از آنها بعد از جلسه، 
ادامة وقايع را اين طور نوشته:

جلوي  نمي توانستم  »ديگر 
اشک هايم را بگيرم، تمام صحنه هايي 
بودم؛  ديده  بستان  و  دزفول  در  که 

این فجایع  بر  را  مادى دو کشور 
ناشى  ضرر  اگر  کنيم،  اضافه 
سازندگى،  فرصت هاى  فوت  از 
این  بر  را  ملت  دو  هر  براى 
نتيجة  به  بيفزایيم،  مجموعه 

مبل چرمي راحت نشسته ام، ظاهراً وقتي حالم به هم ريخته بود، يک نفر بلند 
شده بود و من را نشانده بود و من متوجه نشده بودم. مي خواستم بلند شوم، 

اما نه توان داشتم، نه نگاه هاي سنگين اجازه مي داد. 
چند دقيقه اي در سکوت و حيرت گذشت و ديگر از اتصال صدا و تصوير 
نااميد شديم. گرچه باورش سخت بود؛ درست همين جا که سخن به جنايات 
صدام و مظلوميت ملت ما رسيده بود؟ حاال بايد صدا را قطع مي کردند؟ يعني 

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 شماره 139660317007002940 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم رضوان برهانی فر فرزند عباس بشناسنامه 
شــماره 5612 صادره از بهبهان به شــماره ملی 1861683170 در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مســاحت 178/06 مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک 5664/660 
اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رسمی آقای قربانعلی رحیمی محرز 
گردیده اســت. لذا مراتب به منظور اطالع عمــوم 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 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 بــه مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/6/21                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/7/5

                                   کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

دادنامه

عباسعلی رجبی - قاضی شورای حل اختالف 
شماره ۳ زاهدان
نشانی: استان سیستان و بلوچستان - شهرستان زاهدان - خیابان مصطفی خمینی - 
جنب تعزیرات حکومتی - مجتمع شوراهای حل اختالف استان سیستان و بلوچستان

پرونده کالســه 9609985507100166 شــورای حل اختالف شــماره 3 مجتمع مرکزی شورای حل 
اختالف شهرستان زاهدان تصمیم نهایی شماره

خواهان: آقای احمد مبگون فرزند خدارحم به نشانی استان سیستان و بلوچستان - شهرستان زاهدان - 
شهر زاهدان - خ بابائیان - هیرمند 38

خواندگان:
1. آقای حمید جهانشاهی فرزند غالمرضا 2. خانم زینب لکزائیان مفرد فرزند گل احمد همگی به نشانی 

مجهول المکان 
خواسته:

الزام: به تنظیم سند خودرو به شماره 857 ب 85 ایران 95 به انضمام کلیه خسارات قانونی
رای شورا

در خصوص دادخواســت آقای احمــد مبگون فرزند خدارحم بطرفیت خانم زینــب لکزائیان مفرد فرزند 
گل احمد و حمید جهانشــاهی فرزند غالمرضا بخواســته الزام به تنظیم ســند رسمی سواری پراید مدل 
89 مقوم به پنج میلیون تومان بانضمام کلیه خســارات قانونی و هزینه های دادرســی با عنایت به اینکه 
خواهان بیان داشته خوانده خانم زینب لکزائیان مفرد مالک ماشین فوق الذکر می باشد و از ایشان ماشین 
را خریداری نمودم و از خوانده ردیف دوم آقای حمید جهانشاهی بشرح صورتمجلس مورخ 96/6/22 رد 
دعــوی نموده و با توجه به اینکه خوانده به علت مجهول المکان بودن از طریق درج موضوع در روزنامه 
کثیراالنتشــار به جلسه دادرسی دعوت گردیده اما وی حاضر نشده و نیز الیحه ای ارسال ننموده است با 
عنایت به اسناد و مدارک خواهان و عدم حضور خوانده برای دفاع از خود و اصل صحت عقد و نیز قاعره 
حقوقی اوفو بالعقود و نیز به استناد شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه که مالک را خانم زینب لکزائیان مفرد 
فرزند گل احمد معرفی می نماید لذا شورا دادخواهی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 237 
و 362 قانون مدنی رای بر محکومیت خوانده به الزام حضور در یکی از دفاتر رسمی و انتقال سند رسمی 
 s1412289533346 اتومبیل پراید مدل 1389 رنگ ســفید به شماره موتور 3610255 و شماره شاسی
به شــماره انتظامی 857 ب 82 ایران 95 بنام خواهان و پرداخت مبلغ یک میلیون و چهارصد و ســی و 
پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و نسبت به خوانده ردیف دوم 
آقای حمید جهانشــاهی فرزند غالمرضا باستناد بند الف ماده 107 قانون آئین دادرسی محکوم بر ابطال 
دادخواســت خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره در قسمت محکومیت غیابی و بمدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی بمدت بیســت روز قابل 

تجدیدنظر در محاکم عمومی و حقوقی زاهدان می باشد.

م الف ۲1۶۹

پروانه بهره برداری دامداری روســتائی بشماره 
16029 مــورخ 91/10/12 متعلق به اینجانب 
یوســفعلی صفــری تیجــی به شــماره ملی 
2061993184 مفقود و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

آگهی فقدان اسناد فروش )نوبت اول(
اینجانب محمدعلی صفرپور فلیان فرزند حســینعلی شماره شناسنامه 6152 صادره از 
مشــهد مالک اتوبوس اسکانیا مدل 1392 به شــماره انتظامی 576 ع 43 ایران 59 
و شــماره موتور 6731223 و شماره شاسیNC0CB13A0D1380313  به علت 
فقدان اســناد فروش تقاضای رونوشت المثنی ســند خودروی مذکور را نموده ام. لذا 
هرکســی ادعایی در خصوص خودروی فوق را دارد ظرف مدت ده )10( روز به دفتر 
فروش واقع در سمنان گروه صنعتی عقاب افشان مراجعه نمایند. بدیهی است پس از 

مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

برابر با پرونده کالسه 960204 شعبه دوازدهم دادگاه حقوقی سنندج موضوع دعوی 
شــرکت کارتن گســتر زاگرس به طرفیت آقای مهدی اعتمادپور و غیره به خواسته 
مطالبه وجه چک و غیره طرح دعوی نموده و با توجه به اینکه حسب اعالم خواهان 
نامبرده مجهول المکان می باشــد بنابراین وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی 
مراتب یک بار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا مشــارالیه که 
فعال مجهول المکان می باشــد از تاریخ نشــر آگهی تا قبل از جلسه رسیدگی به دفتر 
شــعبه دوازدهم دادگاه حقوقی سنندج مراجعه نموده و با اخذ نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم آن در وقت رســیدگی روز شنبه مورخ 1396/08/06 ساعت 10/30 جهت 
رسیدگی پرونده مربوطه در این شعبه دادگاه حضور بهم رسانند درغیر اینصورت وفق 
مقررات اقدام خواهد شــد. چنانچه بعدا نیازی به آگهی باشد فقط یک بار در روزنامه 
چاپ و مدت آن ده روز خواهد بود و به خوانده موصوف یادآوری می شــود به محض 
اطالع از وقت رســیدگی نشــانی دقیق و کامل خود را جهت اقدامات بعدی به این 

شعبه دادگاه اعالم دارند.
مدیر دفتر شعبه دوازدهم دادگاه حقوقی
 شهرستان سنندج - نظری

 1600i سند کمپانی و برگ ســبز خودرو وانت پیکان
به شــماره پالک 655 ن 47- ایران14 به رنگ سفید 
روغنی مدل 1387 و شماره موتور 11487058920 و 
شماره شاسی NAAA36AA39G806147 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کوشــا ابراهیم پور بروجنی فرزند 
بهمــن از تاریخ 95/12/17 به قصد تهران 
عزیمــت و هنوز بازنگشــته از کســانی 
که اطــالع از ایشــان دارند بــا تلفنهای 
09304440571 و 03834224389 تماس 

و خانواده ای را از نگرانی برهانید.

سند کمپانی و برگ سبز و قولنامه خودرو سواری سمند 
ال ایکس به شــماره پــالک 136 س 22 - ایران 14 
به رنگ ســفید - روغنی مدل 1387 و شماره موتور 
 12486243808و شماره شاسی  73296705 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

چــون نیما نقیبی مالــک خودرو ســواری پژو PARSXU7 به شــماره 
انتظامی 283ه83 ایران 63 شــماره موتور  124K0017132شماره شاسی 
NAAN01CAXCH604109 به علت فقدان ســند کمپانی تقاضای 
رونوشــت المثنی نموده اســت لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودرو 
مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران 
خودرو واقع در پیکان شــهر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی است پس 
از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. مدت اعتبار این 

آگهی یک سال است.

کارت هوشمند خودرو به شماره 2370990 مربوط به  خودرو 
کامیون کشنده ولوو N12 مدل 1983 به رنگ زرد - روغنی 
و به شماره شهربانی 123 ع 21 - ایران 24 و شماره موتور 
076152 و شــماره شاسی  010056 مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

اینجانــب آرش کیانی مالک خودرو پژو پارس تیو فایو مدل 1395 بشــماره 
انتظامی 685ه16 - ایران 29، شماره موتور 164BO126550 و شماره بدنه 
NAAN11FEXGH744897 بعلت فقدان برگ کمپانی اســناد فروش 
تقاضای رونوشــت / المثنی اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هرکس 
ادعائی در مــورد خودرو مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی شــرکت 
ایران خودرو واقع در کیلومتر 14جاده مخصوص کرج شــهرک پیکانشهر - 
ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

ســند کمپانــی و برگ ســبز خــودرو ســواری پراید 
جی تی ایکس آی به شماره پالک 912 ل 35 - ایران 24  
به رنگ ســفید - روغنی مدل 1388 و شماره موتور 
 S1412288358678 3168156 و شــماره شاســی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت مهدی خوش خلق فرزند محمدرضا دارای شناسنامه شماره 1025 
صادره از زاهدان به شــرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9609985500200290 از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کبری پاکدل 
فرزند محمدحســین به شناسنامه 16 صادره از زاهدان در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحومه منحصر اســت به: 1- متقاضی با مشخصات فوق فرزند متوفی 
2- مرتضی خوش خلق فرزند محمدرضا به شــماره شناسنامه 3610214796 صادره از زاهدان 
فرزند متوفی 3- غالمرضا خوش خلق فرزند محمدرضا به شــماره شناســنامه 1185 صادره از 
زاهدان فرزند متوفی 4- جواد خوش خلق فرزند محمدرضا به شــماره شناســنامه 8561 صادره 
از زاهدان فرزند متوفی 5- حمیدرضا خوش خلق فرزند محمدرضا به شــماره شناسنامه 15177 

صادره از زاهدان فرزند متوفی و الغیر.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک 

ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
محمدرضا طاهری نسب 
قاضی شورای حل اختالف شماره یک زاهدان

زاهدان - خیابان مصطفی خمینی - جنب سازمان تعزیرات حکومتی
 مجتمع شوراهای حل اختالف استان سیستان و بلوچستان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن کارکنان اتکا به شماره ثبت ۳8048

از اعضــای محترم این شــرکت دعوت به عمل می آید در مجمع عمومی عــادی به طور فوق العاده در نوبت 
اول در ســاعت 15 روز سه شــنبه مورخه 1396/7/18 که در محل پروژه واقع در بزرگراه شــهید اشــرفی 
اصفهانی - بعد از پل همت - خیابان شهید غروی شرقی - پالک 27 تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.

دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2- تصویب بودجه سال جاری
3- تصمیم گیری درمورد اعضایی که به تعهدات مالی خود عمل نمی نمایند.

هیئت مدیره

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای اکبر میرزایی دارای شناســنامه شماره 51060 بشــرح دادخواست به کالسه 701009/ش67 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محرم میرزایی حضی کندی بشناسنامه 
93 در تاریخ 84/12/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به 4 فرزند ذکور 
و یک همسر بنام های ذیل: 1- محمد میرزایی، فرزند محرم، پسر متوفی 2- احمد میرزایی، فرزند محرم، پسر 
متوفی 3- عســگر میرزایی حضی کندی، پسر متوفی 4- اکبر میرزایی حضی کندی، پسر متوفی 5- خرده خانم 
کریم پور کالن، فرزند جعفرقلی، همســر متوفی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد 
ماده 362 قانون امور حذفی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی 

نزد او باشد 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

آگهی مزایده نوبت اول
آگهــی مزایده مال منقول نوبت اول به موجب پرونده اجرایی کالســه 961374 آقای 
ســیدحمید پرویزی فرزند مهدی محکوم اســت به پرداخت مبلغ 224/666/569 ریال 
در حق آقای اســماعیل صفری با وکالت آقای محمداحسان مرادی و همچنین پرداخت 
مبلغ 11/233/328 ریال نیم عشــر دولتــی در حق صندوق دولت نظر به عدم پرداخت 
وجوه مذکور توســط محکوم علیه اموال مشــروحه ذیل که به نظر کارشــناس به مبلغ 
203/200/000 ریال قیمت گذاری گردیده در روز یکشنبه مورخ 1396/7/16 از ساعت 
9 الی 10 و در محل اجرای احکام شــوراهای حل اختالف واقع در میدان آزادی سنندج 
با حضور نماینده محترم دادسرا عمومی و انقالب سنندج و دادورز محترم اجرای احکام 
شوراها به مزایده گذاشته می شود. طالبین می توانند پنج روز قبل از روز مزایده با کسب 
مجوز از اجرای احکام از مال مورد مزایده بازدید به عمل آورند و پیشنهادات خود را کتبا 
در روز مزایده تســلیم نمایند. برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت را اعالم 
و پرداخت نماید و بالفاصله مبلغ 10٪ از قیمت پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری 
واریز نمایید و حداکثر ظرف یک ماه آتی ترتیب پرداخت مابقی ارزش پیشــنهادی را به 
حساب دادگستری فراهم نمایید. بدیهی است وفق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی 
در صورتیکــه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد ســپرده او پس از 
کســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شــد. مشخصات مال یا اموال به نشانی 
ســنندج نتله شــهرک اوراز کوچه سوســن یک منزل عباس علی ویسی)انبار اجاره ای 

همسایه( می باشد.
مشخصات مال مورد مزایده به شرح ذیل است

1- ســاعت دیواری چوبی متوســط ایستاده با مارک آســیا چوب 52 عدد قیمت واحد 
3/600/000 ریال به ارزش 187/200/000 ریال

2- ساعت دیواری چوبی بزرگ ایستاده با مارک آسیا چوب 1 عدد 7/000/000 ریال
3- ساعت دیواری چوبی کوچک ایستاده با مارک آسیا چوب 10 عدد 900/000 ریال

ارزش کل به ریال 203/200/000 ریال
هادی اهلل مرادی
 قاضی شعبه دوم اجرای احکام حقوقی شوراهای حل اختالف سنندج

آگهی حصر وراثت
آقای محی الدین یوســفی حلوائی به شــماره شناســنامه 1370 و شماره ملی 
1699877475 و طی کالسه پرونده 960366 درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده توضیح داده مرحوم محمدیوســفی حلوائی به شــماره شناسنامه 140 و 
شــماره ملی 1699297010 صادره از آذرشهر به ســال 96/5/4 فوت نموده 
اســت و وراث حین الفوت وی عبارتند از: 1- فاطمــه میرزائی اخی جهانی به 
ش.ش 1 و ش ملی 1699770182 صادره از آذرشــهر به عنوان زوجه متوفی 
2- محی الدین یوســفی حلوائی بــه ش.ش 1370 و ش ملی 1699877475 
صادره از آذرشــهر به عنوان پســر متوفی 3- زینب یوسفی حلوائی به ش.ش 
18916 و ش ملی 1698659131 صادره از آذرشهر به عنوان دختر متوفی. لذا 
مراتب یک مرتبه آگهی می شــود چنانچه اعتــراض یا وصیت نامه ای از متوفی 
نزد کســی باشد ظرف مدت یک ماه پس از نشر آگهی به این شورا تقدیم و اال 

حصر وراثت صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف واحد چهار آذرشهر 
حسن نجفی

سند کمپانی و برگ سبز و کارت مشخصات خودرو پراید 
SE131 به شماره پالک 998 ن 15- ایران 14 به رنگ 
 M13/5617096 سفید-روغنی مدل 1395 و شماره موتور
و شــماره شاســی NAS411100G3483616 به نام 
مهدی ســپهری نیا مفقود شــده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

شماره مزایده: ۱۳۹۶04۳۲۱۶۵۹0000۲۱

متن آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کالســه 9500081 ششــدانگ یک باب خانه به شماره پالک 1 
فرعی 7465 بخش 21 یزد که در صفحه 376 دفتر 91 امالک ذیل شــماره 8044 به نام 
مجتبی قاســمی فرزند علی به شناسنامه 206 میبد ســند مالکیت صادر و تسلیم گردیده 
اســت که حدود اولیه بدین شــرح شماال مرزیست اشــتراکی به طول 14/90 متر 7445 
شــرقا دیواریســت به طول 21/90 متر به 7465 جنوبا به دیوار به طــول 14/60 متر به 
شــماره 2 فرعی 7465 غربا در دو قســمت اول درب و دیوار به طول 2/60 متر به کوچه 
به عرض هشــت متــر دوم دیوار به دیوار به طول 20/10 بــه 7444 حقوق ارتفاقی ندارد 
به مســاحت ششــدانگ 338 مترمربع که طبق نظر کارشناس رســمی ششدانگ به مبلغ 
10/071/550/000 ریــال )مبلغ ده میلیارد و هفتاد و یــک میلیون و پانصد و پنجاه هزار 
ریال( ارزیابی شــده و پالک فوق دارای امتیازات آب و برق سه فاز و گاز که برابر گزارش 
مامور اجرا و ابالغ ثبت میبد ملک مزبور به صورت ســاختمان مســکونی  که شــامل نیم 
طبقــه زیرزمینی و همکف و طبقه یک می باشــد نمای ســاختمان و دیوارها و کف حیاط 
ســنگ گرانیت و سنگ آنتیک می باشد. پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 
96/8/1 در اداره ثبت اســناد و امالک میبد واقع در خیابان آیت اهلل کاشــانی میبد از طریق 
مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ده میلیارد و هفتاد و یک میلیون و پانصد و پنجاه 
هزار ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز و تلفن اعم از حق انشــعاب و یا اشتراک و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است 
و نیــز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابــت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مســترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر 

برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار: چهارشنبه مورخ 1396/7/5

رئیس ثبت  اسناد و امالک میبد- هادی بیکی ده آبادی

بــرگ ســبز و کارت مشــخصات خــودرو وانت دو 
 کابیــن D-4WD پیکاپ ریــچ به شــماره پالک
 589 س 88 - ایران 25 به رنگ نوک مدادی روشن صدفی 
متالیک مدل 1396 و شماره موتور ZG24499646 و 
شماره شاسی NAPDB4P27H1006754 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 139660326006001112-  1396/6/25 هیئت  اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســین بیگی فرزند 
محمدحســین به شماره شناســنامه 11 صادره از مالیر در ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 105/59 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی اراضی دولت آباد واقع در بخش 
چهار مالیر خریداری از مالک رسمی آقای اسماعیل غالمی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 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 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: 1396/7/5                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/7/20

م الف 1۵8۵
محمدرضا امینی
 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان مالیر

دادنامه
پرونده کالســه 9609985255200304 شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سبزوار تصمیم نهایی 

شماره 9609975255200496
خواهان: آقای علی رازقی فرزند محمد به نشانی استان خراسان رضوی- شهرستان سبزوار- شهر سبزوار- 

طالقانی 28 درب 7
خواندگان: 1- آقای محمدعلی نودهی فرزند محمدابراهیم 2- آقای ســیدمحمد جعفری فرزند میرزاحسن 
3- آقای عبدالغفور نودهی فرزند علی اصغر 4- آقای برات شــهرآبادی فرزند حسن 5- آقای حسن دوروکی 
فرزنــد علیرضا 6- آقای احمد قنبری فرزند عباســعلی 7- آقای محمد شــهرآبادی فرزند عباس 8- آقای 

محمود طالب زاده فرزند محمدحسین 9- آقای محمد شهرآبادی فرزند عباس همگی به نشانی
 10- آقای رازقی به نشانی خراسان رضوی- سبزوار- خ طالقانی 28- درب 7 جنوبی- پ 15

خواسته ها: 1- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2- مطالبه خسارات دادرسی
رای دادگاه

در خصــوص دعوی آقای علی رازقی فرزند محمد مقیم ســبزوار خیابان طالقانــی 28 به طرفیت آقایان: 
1- محمد رازقی فرزند عبدل 2- ســیدمحمد جعفری فرزند میرزاحســن 3- حسن دوروکی فرزند علیرضا 
4- محمد شــهرآبادی فرزند عباس 5- محمود طالب زاده فرزند محمدحســین 6- محمد شهرآبادی فرزند 
عباس 7- برات شــهرآبادی فرزند حســن 8- محمدعلی نودهی فرزند محمدابراهیم 9- عبدالغفور نودهی 
فرزند علی اصغر 10- احمد قنبری فرزند عباســعلی،  خواندگان ردیف دوم تا دهم مجهول المکان، با خواسته 
الزام خواندگان به تنظیم ســند رسمی نســبت به 6 دانگ یک قطعه زمین به شماره 1656 از 63 فرعی از 
شش اصلی بخش 3 دهستان قصبه سبزوار و مطالبه خسارات دادرسی، دادگاه با توجه به عدم احراز مالکیت 
خواندگان ردیف اول تا نهم دعوی را متوجه ایشــان ندانســته و با اســتناد به ماده 84 قانون آئین دادرسی 
مدنی، قرار رد دعوی را نســبت به ایشــان صادر می نماید. و راجع به خوانده ردیف دهم احمد قنبری فرزند 
عباســعلی با توجه به مفاد دادخواســت تقدیمی، تصویر مصدق مبایعه نامه های استنادی ابرازی، که داللت 
بــر انتقال ملک موضوع دعوی به خواهان دارد و مفاد گواهی ثبتی شــماره 0008178 مورخ 96/5/16 که 
طی آن اداره ثبت اســناد و امالک، مالک رســمی را آقای احمد قنبری اعالم نموده و اینکه دفاعی از سوی 
خواندگان بعمل نیامده دعوی را ثابت دانســته و با استناد به مواد 10-219-220 قانون مدنی و 515-198 
قانون آئین دادرســی مدنی، خوانده موصوف را به تنظیم ســند رسمی نسبت به 6 دانگ قطعه زمین شماره 
1656 از 62 فرعی از 6 اصلی بخش 3 ســبزوار به نام خواهان و پرداخت خســارات دادرســی در حق وی 
محکوم می نماید. این رای غیابی و ظرف بیســت روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز 

دیگر قابل تجدیدنظرخواهی از دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی است.
دادرس دادگاه شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سبزوار
 محمود وثوقی

آگهی اعالن نظر افراز:

کامران متقی 
 رئیس ثبت اسدآباد

پیــرو آگهــی افــراز بشــماره 95/1/7520-95/12/26  چون براســاس 
صورت مجلــس افــراز بشــماره، 11591493630 مورخ 96/7/2 و نقشــه 
پیوســتی و بر طبق ماده 5 آئین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع رای 
برافراز: ششــدانگ چهار قطعه زمین بمساحت های 25693/42 متر مربع و 
25165/61 متــر مربع و 299377/85 متر مربــع  و 11200/12 متر مربع 
تحت پالک های شــماره 384 فرعی الی 387 فرعی افراز و مجزی شده از 
50 واقع در اسدآباد روستای بهراز )موضوع 42 فقره اسناد مشاعی خریداری 
شده( بنام شرکت شهرک های صنعتی استان همدان شهرستان اسدآباد صادر 
گردیده اســت. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی اســناد الزم االجراء جهت 
اطالع مالکین مشاعی و اشــخاص ذوی الحقوق آگهی تا با مراجعه به اداره 
ثبت اسناد و امالک اسدآباد و مالحظه نقشه و صورت مجلس افرازی چنانچه 
به نظریه افرازی صادره اعتراضی داشــته باشند ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
انتشــار آگهی اعتراض خود را بدفتر دادگاه های عمومی شهرســتان اسدآباد 
تســلیم نمایند. بدیهی است در صورت عدم تسلیم اعتراض نسبت به صدور 

سند مالکیت قطعه افرازی بنام مالک فوق اقدام خواهد شد.
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