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مرحوم شهریار)شاعر(

صفحه ۷
یک شنبه ۱۴ مرداد  ۱۳۹۷

۲۲ ذی القعده ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۹۷۰

شهید عالمه سید اسماعیل بلخی بنیانگذار ادبیات انقالبی افغانستان و از 
علمای شهیر این کشور بود که در دوران سیاه اختناق و خفقان ستم شاهی، 

فریاد آزادی خواهی سر داد.
سید اسماعیل بلخی در قریه »سرپل بلخاب« استان »جوزجان« افغانستان 
در یک خانواده روحانی زاده شد. برخی والدت ایشان را در سال 1295شمسی 
و برخی 1299 گفته اند. بلخاب سرزمینی خوش آب و هوا و کوهستانی است 
که در قســمت جنوبی استان بلخ »مزار شــریف« و در مسیر رودخانه »بلخ 
آب« قرار گرفته است که از »بامیان« سرچشمه می گیرد. این خطه از دیرباز 
مرکز تشــیع و پایگاه ستارگان علم و ادب بوده و امروز پس از گذشت قرنها، 

ستارگانش چشم و چراغ ملت مسلمان به حساب می آیند.
بلخی در ســال های کودکی مادرش را از دست داد و به همراه پدر، برادر 
و خواهرش آهنگ دیار خراســان و زیارت خورشید مشرق زمین نمود؛ پس 
از مدتها پیاده روی و مواجهه با هزاران خطر از مسیر بلخ، فاریاب و هرات در 
دوازدهمین بهار عمر خود وارد مشهد مقدس گردید و در حوزه علمیه مشهد 

مقدس مشغول تحصیل شد.
در ســال های حضور در مشهد عالوه بر تحصیالت علوم دینی از کتابخانه 
آســتان قدس رضوی)ع( نیز نهایت اســتفاده را کرد و با آثار اندیشمندان و 
عالمان جهان آشــنا شــد. تا قبل از هفت ســالگی قرآن را آموخت و با زبان 
فارسی آشنایی پیدا کرد؛ استعداد و حافظه ای عجیب داشت و از ذوق سرشار 
و طبع بلندی برخوردار بود؛ از همان آغاز کودکی و سنین نوجوانی در مراسم 
محرم مرثیه می خواند و برای کودکان سخن از کربال و قیام امام حسین)ع( 

و شجاعت یاران ایشان می گفت.
طلبه ای وارســته و بی آالیش و محبوب همگان بود. درگیر کفش و کاله 
نبود و با کهنه ترین عبا و عمامه می ساخت و به خوراکی اندک قناعت می کرد. 
با این حال، سخاوتی بلند داشت. تا آخر عمرش برای خود نیاندوخت و هیچ 
گاه کیسه و جیبی برای نگهداری پول درست نکرد. مقدار شهریه و در آمدی 
را که داشت، میان عمامه می گذاشت و این سیره را تا آخر عمرش مراعات کرد.
همیشه در جمع طالب مشهد سخن تازه داشت و در همان آغازین روزهای 

ورودش به حوزه، دم از آزادی ، استقالل و نبرد با استعمار می زد.
در ســال 1314 با شــیخ »محمدتقی بهلول« از رهبران مبارزه با کشف 
حجاب، آشنا شد و در همین سال در نهضت معروف مسجد گوهرشاد مشهد 

مشارکت کرد.
وی در قیام خونین 1314 مردم مشهد حاضر بود و سهمی عمده داشت 
و آن روزگار شوم و خونین ملت ایران را درک کرد.در رمضان 1315 پس از 
هشت سال تحصیل در حوزه خراسان، همراه پدر پیر خود، به وطن مراجعت 
نمــود. حکومت وقت افغانســتان که از فعالیت های بلخی احســاس نگرانی 
می کرد، اجازه خروج از هرات را به او نداد و او ناچار شد که هشت سال را در 
همین شــهر سپری کند و تحصیالت حوزوی خود را نزد »شیخ محمدطاهر 

قندهاری« ادامه دهد.
در سال 1317 و به دنبال اقامت اجباری در هرات ازدواج کرد و یک سال 
بعد اولین فرزندش به دنیا آمد. علیرضا مشهور به »علی آقا« تنها پسر شهید 
بلخی بود که بعد از کودتای هفت اردیبهشــت توســط حکومت کمونیستی 
دســتگیر و شهید شد. سید اســماعیل با وجود محصور بودن در هرات عازم 
شمال کشور شد، سپس به کابل و قندهار سفر کرد و به هرات باز می گردد. او 
با برداشتن هر گام دهها یار و شیفته پیدا کرد و عماًل در راه تشویق مردمش به 
طرف احکام و دستورات اسالمی گام برداشت. طی دو ماه، نزدیک به دو هزار و 
500 نفر را جذب کرد و فعالیت  تشکیالتی را در سال 1322 پایه گذاری نمود.

او و همفکرانــش بــه تدریج در ادارات و نهادهــای دولتی نفوذ کردند و 
برخی از کارمندان دولتی و شخصیت های فکری و فرهنگی را به سوی خود 

جذب نمودند.

با آمدن وی، کابل پر از شــور و هیجان گردید فضای تاریک شــهر رو به 
روشــنایی و امید رفت و شــیعیان جان تازه ای گرفتند. زمزمه و نفس گرم و 
حالوت کالم ســید بلخی، شهر را نور باران کرده بود؛ طنین فریاد کوبنده او 
بر کوچه پس کوچه های شهر شنیده می شد و زنگ کوچ ظلمت و تباهی از 

سرزمین شیران، در بناگوش کاخ سلطه به صدا درآمد.
 با اختناق سیاســی که در افغانســتان صورت گرفت بلخی و یارانش به 
فکر فعالیت مسلحانه علیه حکومت افتادند و اولین حرکت گسترده مسلحانه 
خود را در فروردین ســال 1329 که قصد ســرنگونی رژیم مستبد شاهی را 

داشتند، آغاز کردند.
قیام مســلحانه اما با خیانت یکی از یاران سیاسی نافرجام ماند و شهید 
بلخی توسط حکومت دستگیر و بدون سند و محاکمه، به زندان »دهمزنگ« 
کابل منتقل شد و برای مدت 14سال در زندان ماند. در سال 1343 با روی 
کار آمدن دولت دکتر محّمد یوسف و تصویب قانون اساسی جدید که به نام 
دهه دموکراســی شــهرت یافت، عالمه، بر اثر وجود همین فضای نسبتا باز 
سیاسی، از زندان آزاد شد و فعالیت های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود را 

با اّولین منبر خود، یک ماه پس از آزادی، از سر گرفت. بعد از آزادی از زندان، 
ارتباط مستقیم با مردم شهرهای مختلف افغانستان، ایران، عراق، عربستان، 
مصر، سوریه، اردن و شوروی برقرار کرد و با درک مشکالت روزافزون آنها به 
سفری تاریخی پرداخت که نقطه عطفی در تاریخ مبارزات فکری و فرهنگی 

او محسوب می شود.
در ســفر به سوریه با امام موســی صدر)ره( رهبر شیعیان لبنان دیدار و 
مذاکره کرد؛ در عراق هیئت عزاداری و ســینه زنی از افغانهای مقیم عراق و 
زایرین افغان در کربال، تشکیل داد. از مهم ترین مالقات های بلخی در نجف، 
دیدار با حضرت امام خمینی)ره( بود. در منزل امام)ره(، جلسه مفصل خصوصی 

برگزار شد و درددل های گذشته و طرح های آینده مطرح گردید.
در کتاب »یادواره عالمه بلخی« که در تهران منتشر شده، نقل شده است 
که مالقات دیگری نیز میان امام خمینی)ره( و شــهید بلخی در شهر کربال 
صورت گرفته است و بلخی شعر »شب دیجور« را در محضر امام )ره( می خواند.
یکی ازویژگی های عالمه وسعت نظر و نگاه بزرگ او بود؛ او به همه جهان 
اسالم نظرداشت. جهان اسالم را سرزمین خود می دید و از آن دفاع می کرد. 

مسجد پل خشتی رفتم وخطابه ســوزناک دادم. همه همدردی کردند ولی 
درد آن وقت اثر می کند که واقعا وحدت نظر باشد.«

ســید شهید، در ســال 1327 به نمایندگی از ملت افغانستان، اقدام به 
جمع آوری کمک برای مجاهدین فلســطینی نمود و با مجاهدان فلسطینی 

ابراز همدردی کرد.
وی، روحانی روشن اندیش و شاعر مبارزی بود که اکثر سروده های خود را 
در زندان دهمزنگ کابل سرود و در یکی از مقاطع تاریک و پر خفقان تاریخ 
افغانســتان زیست و علمدار مبارزه فرهنگی و سیاسی علیه نظام حاکم بود.
مــرد فکر و عمل و قیام و منبر بود و آثارش که در دخمه های تاریک زندان 
ســروده شده از مفاهیم مترقی روز سرشار است و هم از تعالیم نجات بخش 

دین برخوردار.
آثار سید اسماعیل بلخی در شعر معاصر افغانستان و بلکه در شعر فارسی 
عصر خویش، دارای مفاهیمی رفیع اســت و آثارش به ســبب سر زندگی و 

برخورداری از حس و تفکری پویا مشمول گذر زمان نشده است:
در بســم اهلل وحــدت با نقطۀ خــون باید

نــا محــرم این معنــی از خانه بــرون باید
چون شــاهد هر مقصد بی عشق به کف ناید

یک پــردۀ دانش را صد پــرده جنون باید
در دفتــر حریــت خط حلقۀ زنجیر اســت

شــاگرد چنین مکتب بر گوی که چون باید
بعد از سفرهای تاریخی، شهید بلخی به افغانستان بازگشت و مورد استقبال 
بی نظیری قرار گرفت، استقبال بی نظیر و گرم مردم افغانستان موجب گردید 
جاسوسان رژیم، نفوذ روز افزون عالمه بلخی در میان مردم شیعه و سّنی را 
گزارش کنند. پس از سفری که سید اسماعیل بلخی به »هزاره جات« داشت 
و حسینیه ای را در »بهسود« تأسیس کرد، به علت بیماری، به کابل بازگشت 
و در بیمارستان »علی آباد« کابل بستری شد و سرانجام توسط عوامل رژیم، 

مسموم و روز یکشنبه 24 تیر 1347 به شهادت رسید.
 در تشییع جنازه او درکابل، محشری بر پا گردید. یکی ازفضالی افغانستان 
آن صحنه راچنین گزارش کرده است: »آنجا شیعه وسنی، پشتون وتاجیک، 
هزاره وترکمن، سید و عامی، وزرا و وکال، سناتورها، افسران، جوانان معارف، 
علما و فضال و تمام گروه های مختلف به یاد عالمه بلخی اشــک ریختند. نه 
تنها شــیعه وسنی که سیک ها نیز به دنبال جنازه ایشان اشک می ریختند و 

به سر و صورت خود می زدند. علما و رهبران همه اقوام و مذاهب موجود در 
کشــور، سخنرانی کرده، بلخی را پیشوای خود می خواندند و در غم از دست 

دادن او حسرت می بردند.«
پیکر مطهر عالمه شــهید سید اسماعیل بلخی، پس از تشییع جنازه، در 

دامنۀ کوه »افشار«، مدفون شد.
در سال 1367 یک قطعه تمبر یادگاری با تیراژ سه میلیون و با تصویری 
از شــهید بلخی با عنوان »بنیانگذار ادبیات انقالبی افغانستان« توسط پست 
جمهوری اســالمی ایران منتشر شد. این تنها شخصیت افغانستانی است که 

تاکنون تصویر او در تمبرهای جمهوری اسالمی ایران منتشر شده است.
در دیوان وی که از شــهرت خاصی برخوردار است، درباره سرور آزادگان 
حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( اشعار جانسوزی از این شاعر افغان به جا مانده 

است:
در دشــت عراق آمــد چون رهبــر آزادی

آزادی بــر  در  ره  بــردن  تــوان  آزاد 
با رمز تبســم فاش می گفت بــه هر گامی

امضــای من از خونســت در دفتــر آزادی
عباس نجات شــرع از لطمه ی طوفان داد

در شــط فــرات افکند چون لنگــر آزادی
نقل شــده است که سید اســماعیل بلخی بیش از 75 هزار بیت سروده 
که بخش اندکی از آنها به جا مانده و تاکنون توسط ناشران مختلف در ایران 

منتشر شده است.
...

سیاســی رشــد  همــی  خواهــی  اگــر 
طریــق مرشــد و ارشــاد خــون اســت

بــه غفلــت آبــرو از جــوی مــا رفــت
بــه اســتمداد و اســترداد خــون اســت

نیســت شــفا  رمــز  قلــم  در   ! جوانــا 
اســت خــون  اســتبداد  درد  دوای 

ظالــم دیــوار  بــر  بنویــس  خــون  ز 
کــه آخر ســیل ایــن بنیاد خون اســت

بــزن بلخــی تو هــم بــر صنــف رندان
کــه هر چه هســت بــادا باد خون اســت

  دکتر سید وحید ظهوری

شاعر منادی آزادی و وحدت

به مناسبت پنجاهمین سالگرد 
شهادت روحانی مبارز 

عالمه سید اسماعیل بلخی 
بنیانگذار ادبیات انقالبی افغانستان

با فعالیت های گســترده بلخی در هرات، مقامــات دولتی به این نتیجه 
می رســند که وی در هرات قابل کنترل نیســت و ناچار او را به مزار شریف 

تبعید کردند.
فعالیت های شهید بلخی در مزار شریف با آشنایی مردم این شهر از وی 
بسیار زود اوج گرفت و این باعث گسترش فعالیت سیاسی بلخی در مناطق 
شــمال افغانستان شد و برخی از شــخصیت های مهم منطقه مثل »خواجه 
محمد نعیم« فرمانده نظامی و امنیتی مزار شریف جذب شهید بلخی شدند.
عالمه بلخی در ســال 1327 بنا به دعوت جمعی از اهالی کابل وارد این 
شهر شد؛ البته گفته شده، سید اسماعیل به علت فعالیت علیه نظام شاهی، به 
کابل فراخوانده شد تا بتوانند او را مستقیماً تحت کنترل خودشان قرار دهند.

چنانکه وقتی اسرائیل به سرزمین های عربی حمله کرد، به دفاع ازمردم مظلوم 
فلسطین برخاست و مردم افغانستان را ضد صهیونیست ها تحریک کرد و برای 

مردم فلسطین کمک های سیاسی و مالی فراهم کرد.
در یکی ازسخنرانی هایش می گوید: ».... برادران عرب ما خیال نکنند که 
تنها عرب به این درد می ســوزد. روزی که صهیونیستها به ممالک اسالمی و 
فلســطین حمله کردند، افغانستان یک پارچه ماتم شده بود، طالب معارف، 
کسبه و دکاندار و ارباب علم، همه برای مظاهره به بازارها برآمدند، خطابه ها 
و شعارها دادند. من بر فراز بازار سرپل خشتی برآمدم؛ خطابه جذابی خواندم 
که حاکی از معاونت مالی و جانی و خونی ملت مســلمان بود و به ســفارت 
کشورهای عربی فرســتادم. به وزارت خارجه رفتم وخطابه آتشین دادم؛ به 

*یکی از ویژگی های 
عالمه بلخی وسعت نظر 
و نگاه بزرگ او بود؛ او 
به همه جهان اسالم 
نظرداشت. جهان اسالم 
را سرزمین خود 
می دید و از آن دفاع 
می کرد.

آگهی تغییرات شرکت البراتورهای جوان دارو 
سهامی خاص به شماره ثبت 59352 

و شناسه ملی 10101044037 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1394/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه پیوند ارقام راهبر 

ایرانیان به شناسه ملی 14006196976 به سمت بازرس اصلی 

و مهیــار علیقلی به کد ملی 4723686479 به ســمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده 
مورخ 1395/11/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء 
هیئت مدیره بــه قرار ذیل تعییــن گردیدند: اعضای 
 هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو ســال انتخاب 
شــدند. - آقــای ســعید مهــرزادی به شــماره ملی 
0073541206 - آقای مرتضی مهرزادی به شــماره 
ملــی 0073394688 - آقــای عبدالرحمن جعفری 
شام اســبی به شــماره ملی 1708883991 - روزنامه 

کثیراالنتشــار کیهان جهت نشــر آگهی های شرکت 
کاســپین بازیافت انتخاب شــد. - آقای رضا مهرزادی 
به شــماره ملی 2181052972به عنوان بازرس اصلی 
و خانم ســارا مهرزادی به شماره ملی 0017892406  
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی 

انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت کاسپین بازیافت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۲6۴5۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰8۲۳55 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

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

برابر رأی شــماره 139760326006000392-  1397/4/2 هیئت  اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داود زنگنه فرزند مراد 
حسین به شــماره شناسنامه 3920033523 صادره از مالیر در ششدانگ یکباب کارگاه 
نجاری به مســاحت 128 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی اراضی دولت آباد واقع در 
بخش چهار مالیر خریداری از مالک رســمی آقای احمد گل پروری محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور ســند 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 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: 1397/4/30                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/5/14
محمدرضا امینی
م الف 323 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

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 139760326006000461 مورخــه 1397/04/10 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جعفر نظری فرزند عصمت اهلل به شــماره شناســنامه 
322 صادره از مالیر از 36 شــعیر مشــاع از ششــدانگ اعیانی به انضمام نود و دو شعیر و پنج هشتم 
شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ عرصه یک باب گاراژ به مساحت 611/68 مترمربع قسمتی از پالک 
19 اصلی واقع در روســتای نامیله بخش چهار مالیر خریداری از مالک رسمی آقای فتح اهلل روزبهانی 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
درصورتی که اشــخاص 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 رســید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/4/30                                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/5/14
محمدرضا امینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر م الف 329

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه بیگم سکاکی فرزند سیدعلی اصغر دارای شناسنامه شماره 269 به شرح دادخواست 
به کالسه 970152 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان سیدعلی اصغر سکاکی فرزند سیدقاسم به شماره شناسنامه 355 در تاریخ 97/3/12 

در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- فاطمه بیگم سکاکی فرزند سیدعلی اصغر شماره ملی 4322817254
2- سیدمحسن سکاکی فرزند سیدعلی اصغر شماره ملی 4320700661
3- سیدمحمد سکاکی فرزند سیدعلی اصغر شماره ملی 4322147380

4- سیدباقر سکاکی فرزند سیدعلی اصغر شماره ملی 4320802454
5- سیدجواد سکاکی فرزند سیدعلی اصغر شماره ملی 4323351763

6- سیدحسن سکاکی فرزند سیدعلی اصغر شماره ملی 4323271298
7- سکینه بیگم سکاکی فرزند سیدعلی اصغر به شماره ملی4323257899

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه ۲۲ شورای حل اختالف شهر قزوین

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای عباس جلیلی دارای شــماره ملی 5099716059 به شرح دادخواست به کالسه 
9709982890300181 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان اسماعیل جلیلی به شــماره ملی 5098775434 در تاریخ 
1395/9/4 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- محمدحسن جلیلی دارای ش.ش 4013 پسر متوفی 2- علی جلیلی دارای ش.ش 2794 
پسر متوفی 3- عباس جلیلی دارای ش.ش 54 پسر متوفی 4-عبداله جلیلی دارای ش.ش 
253 پســر متوفی 5- بهروز جلیلی دارای ش.ملی 5090091692 پسر متوفی 6- یاسمن 
جلیلــی دارای ش.ش 2625 دختر متوفی 7- فاطمه جلیلی دارای ش.ملی 5090016151 

دختر متوفی 8- درهًْ الصدف اکبری رحیمی لو دارای ش.ش 16 همسر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه خانواده شورای حل اختالف شهر بوئین زهرا
 امین غفوری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست 
و ضمائم به آقای ۱- امیر تنباکوچیان 

۲- آرش شامبولی ۳- حسن شریفی نیا
خواهان آقای ســعید قربانی فرزند محمد دادخواســتی به طرفیت خواندگان 
1- آقای امیر تنباکوچیان 2- حســن شریفی نیا 3- آرش شامبولی به خواسته 
مطالبه وجه ســفته و خسارات دادرسی و خســارت تاخیر تادیه مطرح که به 
این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609982810500943 شعبه 5 
دادگاه عمومی حقوقی قزوین ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/6/17 ساعت 
9 تعیین که حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به 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 انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود، نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی قزوین

بدینوسیله به آقای محمد شفیعی فرزند نجف به شماره ملی 1861022141 
بــه آدرس بهبهان خیابان شــهیدآباد فلکه کوثر کوچــه خواجه پور فعال 
مجهول المکان ابــالغ می گردد که بانک مهر اقتصاد شــعبه بهبهان به 
موجب یک فقره چک شماره 372631 به عهده بانک ملی شعبه سردشت 
زیدون به مبلغ 700000000 ریال علیه شما اقدام به صدور اجرائیه نموده 
و چون آدرس متن سند موافق با واقع نبوده و مورد شناسائی قرار نگرفته 
و بانک بســتانکار درخواســت ابالغ اجرائیه از طریق روزنامه را نموده لذا 
برابر ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء به شما ابالغ 
و تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه تاریخ ابالغ محسوب می شود چنانچه 
ظرف مدت ده روز  از تاریخ ابالغ نســبت بــه پرداخت بدهی خود اقدام 

ننمایید برابر مقررات عملیات اجرائی علیه شما ادامه خواهد یافت.
رئیس ثبت بهبهان- آرش  کاظمی

آگهی ابالغ اجرائیه

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

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

برابــر رأی شــماره 139760326005000170 مورخ 1397/5/4 هیئت اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی عیســی شــاظفری فرزند داربلوط به شماره شناســنامه 428 و به شماره ملی 
3960882531 صادره از نهاوند در ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 66/71 متر مربع قسمتی از پالک 
229 فرعی از 3871 اصلی بخش یک ثبت نهاوند واقع در شاطرآباد کمربندی حقوق ارتفاقی ندارد خریداری 
از مالک رســمی محترم صادقیان تصرفات مالکانه متقاضی نســبت به مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
مالحضات: 

تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1397/5/14          تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1397/5/29
محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند م الف 79

)آگهی مزایده نوبت اول(
نظر به اینکه حســب محتویات پرونده کالســه 970862 اجرای احکام حقوقی دادگاه 
عســلویه خانم ســیما بالین پرســت به مبلغ 344/064/210 ریال در حق آقای حامد 
صفرنــژاد و مبلغ 17/203/210 ریال در حق صندوق دولــت مدیون و علیرغم تنظیم 
و ابالغ اجرائیه و ســپری شــدن مهلت قانونی محکوم علیه یاد شــده نسبت به تادیه 
دیون خود اقدامی ننموده و در همین راســتا محکوم له اموالی غیرمنقول ســه دانگ از 
ششــدانگ یک واحد آپارتمان به پالک ثبتی 29/1109 در این حوزه قضائی معرفی و 
ازطریق این مرجع توقیف گردیده اســت علیهذا این اجراء در راستای استیفای مطالبات 
محکوم له بر آن شــده است اموال توقیفی را معادل مبلغ 344/064/210 ریال از طریق 
مزایده به فروش بگذارد. تاریخ مزایده 1397/05/27 ســاعت 11 صبح در محل اجرای 
احکام دادگاه می باشد. ضمنًا شرکت کنندگان در مزایده پنج روز قبل از برگزاری مزایده 
جهــت رویت اموال موصوف می توانند به ایــن اجراء مراجعه نمایند. قیمت پایه از مبلغ 
کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند واگذار می گردد. برنده 
مزایده می بایست 10درصد ارزش کل فی المجلس و الباقی ظرف یک ماه واریز نماید.
قاضی اجرای احکام دادگستری عسلویه - زارع

حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت شــهال گرگیچ فرزند دوســت محمد دارای شناسنامه شماره 41 
صادره شــیراز به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شــده به کالسه 970272 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه صغری کاهنی فرزند رجب به 
شناســنامه 67 صادره زاهدان در تاریخ 1397/01/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و 

ورثه حین الفوت آن منحصر  است به: 
1- متقاضیه با مشــخصات فوق الذکر )فرزند متوفیه( 2- حســین گرگیچ فرزند دوست محمد به 
شماره شناسنامه 662 صادره شیراز)فرزند متوفیه( 3- شهین گرگیچ فرزند دوست محمد به شماره 
شناســنامه 96757 صادره شــیراز)فرزند متوفیه( 4- یلدا گرگیچ فرزند دوســت محمد به شماره 

شناسنامه 100925 صادره شیراز)فرزند متوفیه(.
اینک با انجام تشــریفات 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 نشــر آگهی ظرف یک ماه به 

این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
فرزانه رامرودی 
قاضی شورای حل اختالف شماره ۲ زاهدان

زاهدان- خیابان مصطفی خمینی- جنب سازمان تعزیرات حکومتی- مجتمع 
شوراهای حل اختالف استان سیستان و بلوچستان  م الف1191

برگ ســبز خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی به 
شماره پالک 718س31- ایران14 به رنگ سفید- 
روغنــی مدل 1387 و شــماره موتور 2471265 و 
شماره شاســی S1412287485692 مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز و کارت مشخصات خودرو کامیون کمپرسی الکا 
2624/40 بنز به شــماره پالک 576 ب 85- تبریز به رنگ 
نارنجی مدل 1377 و شماره موتور 335/932-10-071286 
و شماره شاسی 37435516604437 مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

»آگهی فقدان پروانه فعالیت دامداری 
روستایی پرورش گاوشیری« 

اصل پروانــه فعالیت دامداری و روســتایی پرورش گاوشــیری به 
شــماره پروانه 2546/96/س/ن به تاریخ صدور 1396/9/19 بخش 
کبکیان روســتای ساران به نام مهوش نیک ســیرت به شماره ملی 

4220712976 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت بازرگانــی متعلق بــه آقای عثمان 
حســین زهی فرزند جان محمد با کد ملی 
درجه  از  گردیده  مفقــود   3719903796

اعتبار ساقط می باشد.
»آگهی فقدان پروانه فعالیت دامداری 

و روستایی پرورش گاو شیری«
اصل پروانه فعالیت دامداری و روســتایی پرورش گاو شیری به شماره 
پروانه 3679/85/س/ن به تاریخ صدور 1394/11/4 به نام پارسا بیننده 
به شــماره ملی 4232216170 واقع در روستای ساران بخش کبکیان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اکبر افشین 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

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

و ساختمان های فاقد سند رسمی«
برابر رای شماره 139660317001004132 - 96/11/4 هیئت سوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای احمد روشــنی فرزند صادق به شماره شناسنامه 638 صادره از میمه به شماره 
ملی 4519541921 در یک باب ســاختمان به مســاحت 398/46 متر مربع در قسمتی از پالک 58/25 
باقیمانده بخش 9 اهواز خریداری شــده موضوع سهام شــماره 7620 شرکت سهامی ایجاد باغات کوی 
شــاه  سهمی آقای سیدمحمد صادق پور موسویان فرزند سیدعلی )مالک رسمی( که مع الواسطه طی ارائه 
قولنامه عادی به متقاضی انتقال یافته، محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله پانزده روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند 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 مرجع قضائی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: یک شنبه 97/5/14                              تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 97/5/30

5/1077 م/ الف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در پرونده کالسه 960258 این شعبه قرار کارشناسی انجام و نظریه کارشناسی نیز واصل گردیده است حال 
با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان محمد زمان علیدادی- محمد شیرخورشید- عبدالرضا درخشان فر- 
محمد اسدی زاده- امین گرزم به دستور ریاست محترم دادگاه و به استناد به ماده 73 قانون آ.د.م دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار درج تا نامبرده ضمن اطالع از 
موضوع و جهت ابالغ نظریه کارشناسی ظرف یک هفته پس از نشر آگهی ضمن اعالم آدرس کامل خود و 
تحویل گرفتن رونوشت نظریه تکمیلی کارشناس، به دفتر شعبه دوم حقوقی  دادگاه اندیمشک مراجعه نمایند 

و اال دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه دوم حقوقی دادگاه اندیمشک

برگ تردد خودرو سواری استیشن هیوندای سانتافه 
به شــماره پالک 31526- اروند به رنگ مشــکی 
  G4KEEU477732 مدل 2015 و شــماره موتور
 KMHST81C1FU395200 و شماره شاســی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

محکوم له: بتول عبدالغفاری نام پدر غالمحســین به نشانی قزوین خیابان حکم آباد 
کوچه شهید انتظاری- پالک 33

محکوم علیهم:
1- طلعت عبدالغفاری فرزند غالمحسین نشانی: مجهول المکان

2- فاطمه عبدالغفاری فرزند غالمحسین به نشانی: استان قزوین شهرستان قزوین، 
شهر قزوین خیابان فردوسی نرسیده به میدان عدل کوچه مقدم پالک 271

به موجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره 9710092810401152 و شماره 
دادنامه مربوطه 9709972810400121 محکوم علیهما محکومند به تنظیم ســند 
رســمی انتقال مورد صلح مشــروح در دادنامه در حق خواهــان منتقل الیها، ضمنًا 
خواندگان محکوم علیهما من باب قاعده تسبیت ملزم اند خسارات دادرسی متعلق را 
مطابق تعرفه به مبلغ 2/004/000 ریال بابت هزینه دادرســی و 3/660/000 ریال 
بابت حق الوکاله و مبلغ 5/000/000 ریال هزینه کارشناسی در حق خواهان محکوم 
له تأدیه نماید. )پرداخت نیم عشــر دولتی بر عهده محکوم علیه می باشد( و پس از 

ابالغ اجرائیه ظرف مدت 10 روز مفاد آن را بموقع اجرا گذارد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی قزوین

آگهی ابالغ اجرائیه
در پرونده کالســه 970236 شعبه ســوم اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین به 
نیابت از دادگاه عمومی بویین زهرا خانم کلثوم اســدی زاوه دادخواســتی به خواسته 
فروش مال مشاع به طرفیت خواندگان تقدیم دادگاه نموده اند که عبارت است از سه 
دانگ پالک ثبتــی 3506 فرعی از 16 فرعی از 36 اصلی بخش 9 قزوین به آدرس 
خ دانشــگاه کوچه 34 پالک 23 مشتمل بر یک باب ساختمان مسکونی در 3 طبقه 
شامل پیلوت و 2 طبقه روی پیلوت با نمای سنگ سفید با قدمت 17 سال به مساحت 
160 متر مربع که طبق نظر کارشــناس 264/000/000 تومان ارزیابی شده است و 

مبلغ 186/000/000 تومان در رهن بانک می باشد.
ایــن اجرا قصد دارد در تاریخ 97/5/29 روز دوشــنبه رأس ســاعت 12/30 در واحد 
اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین اموال فوق را از طریق مزایده به فروش برساند.
شرایط مزایده: طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا پنج روز قبل از زمان مزایده 
از اموال فوق با هماهنگی این اجرا بازدید نمایند. مزایده حضوری بوده و رأس ساعت 
در محل اعالمی برگزار می گردد. کســانی می توانند در مزایده شرکت نمایند که اواًل 
منع قانونی نداشته و در ثانی  10 % قیمت پیشنهادی خود را نقدا به همراه داشته باشند. 
مال مورد مزایده به کسی فروخته می شود که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. کسی 

که در مزایده اخالل نماید مطابق مقررات با ایشان برخورد می گردد.
شــرایط خریدار: کسی که بعنوان خریدار مزایده شــناخته شد بدوا نسبت به پرداخت 
10 % مبلغ پیشنهادی به صورت نقدی اقدام و سپس حداکثر تا یک ماه از زمان انجام 
مزایده مهلت دارد تا مابقی مبلغ مزایده را به حســاب سپرده دادگستری واریز نمایند. 
انتقال سند در اموال غیر منقول و یا تسلیم مال در اموال منقول منوط به واریز بهای 
مزایده و همچنین تآیید مزایده از ســوی دادگاه محترم صادرکننده اجراییه می باشد. 
در صورت عدم تأیید مزایده کلیه مبلغ واریزی مســترد می شود. در صورت عدم واریز 
الباقی مبلغ مزایده در مهلت قانونی و یا اعالم انصراف از سوی خریدار  10 % واریزی 
پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. تشریفات مزایده 

با رعایت قانون اجرای احکام مدنی می باشد.
مدیر دفتر سوم اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین- 

بیژن عباسی شهرکی
قزوین- خیابان دانشگاه- جنب پارک الغدیر- دادگستری کل استان قزوین

»آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول«


