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ابتدا خود را معرفی کنید. 

مصطفی محمودی هستم همرزم شهید شفیعی البته همرزم 
در بخش جنگ اقتصادی نه جنگ نظامی  و در اردوهای جهادی 

توفیق داشتیم در خدمت آن شهید بزرگوار باشم.
چطور شد با اردوهای جهادی آشنا شدید؟ 

سال 1387 حاج محمود شفیعی من را گول زد. )می خندد...( 
دقیقًا چه شد؟

شهید شفیعی گفت برویم اردوی جهادی. از اول یک جوری 
ب��ا او صحبت می ک��ردم که چندان نزدیک نش��ویم، زیرا چندان 
تمایلی به عملکردهایش نداش��تم. س��ال 87 در ی��ک فضایی با 
همدیگر هم صحبت ش��دیم اولین بار م��ا را گول زد و در اردوی 
جهادی اس��تان کرمانش��اه برد و به تبع آن تا سال 94 که ایشان 

شهید شدند با هم بودیم.
بعد از شهادت دوستتان هنوز اردوی جهادی می روید؟

تا االن ادامه یافته است.
از خاطرات تان بگویید؟

می خواهم از ش��هید ش��فیعی بگویم، مدل ش��ناخت شهید 
شفیعی و گسترش شناخت ایشان از باال بوده و جاهایی که او را 
می ش��ناختند این بود که یک جا آرام و قرار نداشت. از این تیپ 
اف��راد نبود که بگوید فقط کارهای فالن منطقه را انجام می دهم. 
می دید که کجا کار روی زمین است هر جا که کار روی زمین بود 
محمود شفیعی آنجا بود. این را شعاری نمی گویم. برای درک این 
موضوع کافی اس��ت بروید ش��هریار، بپرسید که شهید شفیعی را 
می شناسند، بروید پیشوا می بینید که آنجا هم او را می شناسند، 
حتی اگر بروید کرمانش��اه می بینید که در آن ش��هر هم ش��هید 
شفیعی را می شناسند، بروید شهر ری، رودهن، بومهن هرجا که 
کار روی زمین بود و نیاز بود که آنجا فعالیت کند و وظیفه ایشان 
می شد و حول محور وظیفه، کار بر زمین مانده را انجام می داد.

خاطره مهم دیگرم هم باز از ش��هید ش��فیعی است و اخالق 
خوش��ی که داشت، او هیچوقت نس��بت به اطرافیانش بی تفاوت 
نبود. وقتی کس��ی ه��ر چند اولین بار بود ک��ه می دیدش اما با او 
ط��وری رفتار می ک��رد و برای او قدم برمی داش��ت که انگار برای 
رفی��ق 20 س��اله اش دارد کار انج��ام می دهد. این ن��وع اخالق 

محبوبش کرده بود و همه با این اخالق از او نام می بردند.
ب��رای ایش��ان آدم ه��ا مه��م بود نه جناح و س��مت و س��وی 
حزبی ش��ان، خود فرد برایش��ان مهم بود، فیلتر نداشت مثال اینکه 
بگوید این ریش ندارد حزب اللهی است یا نیست و حاال چون فالنی 

ظاهر متفاوت دارد نباید با او ارتباط داشته باشم اینگونه نبود.
ی�ک س�ری از جاهایی ک�ه در اردوه�ای جه�ادی می رفتند 
گروه های ش�یعه و سنی در آنجا حضور داش�تند برخورد او با 

آنها چگونه بود؟
بله حت��ی در برخی جاها رفتیم ک��ه گروههایی که در آنجا 
س��اکن بودند فرقه ای به نام اهل حق بودند حاج محمود رفتاری 

خاص با آنها داشت.
ب�ا آن گروه های اهل حق برخوردش�ان چگونه ب�ود و چگونه 

جذبشان می کرد؟
توضیح بدهم با یک جمله تعریفش کنم. کدام بهتر است برایتان.

هر کدام را که خودتان صالح می دانید بگویید.
این را بگویم که وقتی شهید می شود پیرمرد 60 ساله اهل حق 
می گوید من یک بار دیگر یتیم شدم. چکار کرد محمود شفیعی با 
دل آن پیرمرد که وقتی شهید می شود می گوید من یک بار دیگر 
یتیم ش��دم. ما کرمانش��اه بودیم یعنی مردم غیور ُکرد که سخت 

احساساتشان را بروز می دهند. چون زندگی آنها در کوه و دشت و 
دمن است، افراد سختی هستند وقتی به آن سید سادات روستایی 
خبر شهادت محمود شفیعی را می دهیم، سعی می کند بروز ندهد 
ولی وقتی اشکش جاری می شود می رود پشت دیوار گریه می کند. 

این فضای محمود شفیعی در مناطق اهل حق است. 
یک خاطره بگویم؟

بله بفرمای�د، قرار بود با خودتان صحبت کنیم همه چیز رفت 
سمت شهید؟

شهید ش��فیعی از خودم مهم تر است، اما خاطره، یادم است 
که ما در به در با حاج محمود در بیابانها داشتیم می گشتیم دنبال 
آب و عقرب که مقداری از آن آب را و آن عقرب و رتیل را برداریم 
ببریم پیش فرماندار یا مس��ئول منطق��ه که عمق فاجعه را ببیند 
و ب��ه او بگوییم که اهالی اگر ای��ن آب را بخورند می میرند و جام 
بعدی آن عقرب بود که آن عقرب هم آنها را نیش بزند می میرند. 
آب گوگ��رددار بود به اصطالح آب غیرآش��امیدانی بود که مصرف 
می کردند در مسیرمان به روس��تایی رسیدیم روستایی خشک و 
برهوت. ما وارد روستا که شدیم حاج محمود یک گشتی در روستا 
زد. دید مردم روستا خیلی اهل حرف و حال و احوال نیستند و بد 
اخالق ش��ده اند. وقتی سالم می دادیم آنها به سختی جواب سالم 
ما را می دادند وقتی علت را پرسیدیم دیدیم که آنها 10 روز است 
آبش��ان قطع اس��ت. حتی آن آب گوگرد را هم نداشتند. چون از 
چشمه قطع شده بود عطش و تشنگی بر آنها غلبه کرده بود. حاج 
محم��ود وقتی ای��ن صحنه را دید رفت و یک تیم پزش��کی برای 
آنها آورد. از اینجا ارتباط با این روس��تای س��ادات شروع می شود 
و دیگر آن روس��تا را رها نمی کند. زینب کوچولوی آن روس��تا را 
فراموش نمی کرد. وقتی دوس��تان از حاج محمود سوال می کردند 
که شما می روی سوریه ما را به خدا می سپاری؛ می گفت برو پیش 
آن زینب کوچولو برو آنجا زینب کوچولو منتظرت اس��ت. آن بیل 
زدنت مثل این اس��ت که یک تیر در سوریه می زنی از آنجا اهالی 

روستا که اکثرا شیعه بودند حاج محمود را شناختند. 
االن هم همه روس��تایی ها هنوز حاج محمود را می شناسند 

و عاشقش هستند.
ویژگی های مدل بارز ش�هید شفیعی را گفتید ولی در رابطه با 

مدل کارکرد او در اردوهای جهادی نگفتید؟
 بیش��تر این طور بود که نیاز س��نجی می کرد ومی گفت یک 
گروهی برود کار کند. خودش هم همراه می شد با گروه مثال اگر 
قرار بوده که ش��ما یک مدرسه یا مسجد بسازید ایشان هم دنبال 
ش��ما می آمد و همراه با گروه اجرا می گذاش��ت و می س��اخت؛ یا 

اینکه گروه متخصص را می برد که آن کار را انجام دهند.
شما فکر می کنید می خواهیم از شهدا یک چیز ماورایی بسازیم 
ولی اینطور نیست مثل همه بود ولی زمان کار یعنی زمانی که قرار 
بود برود مسافرت می رفت مسافرت و در زندگی اش هم بهترین غذا 
را می خورد ولی اگر قرار بود یک کاری انجام شود سخت ترین کارها 
برای محمود ش��فیعی بود. مثاًل اگر داشتیم مسجدی می ساختیم 
سخت ترین کار کجاست این کار را کسی از دست محمود شفیعی 
نمی توانست درآورد. یا اگر غذا کم بود اولین کسی که غذا نمی خورد 

محمود ش��فیعی بود. اگر قرار بود نخوابیم و برویم در گروه ها س��ر 
بزنیم؛ کمترین خواب مال محمود شفیعی بود. 

شما فکر کنید رفته بود سوریه امروز آمده و فردا در اردوهای 
جه��ادی بود. به او می گفتی��م حاجی نیا ما داری��م برمی گردیم 
می گف��ت یک روز هم یک روز اس��ت اصاًل ورودش برای این بود 
که بیاید پیش بچه ها باشد اصاًل این جور نبود که بگوید این کار 
باید انجام شود و ما برویم انجام دهیم بلکه آن کار را جلوتر از ما 

انجام می داد، ما دیدیم اگر می توانستیم انجام می داد.

یعنی آن روحیه فرماندهی عملیاتی داش�ت و با عمل خودش 
به افراد نشان می داد چه باید کرد؟

اصال خروجی این کار مشخص است و االن می توانم صد نفر 
را معرفی کنم که محمود شفیعی مستقیما در زندگی اینها تاثیر 
داش��ته با رفتارش نه با حرفش که زندگی آنها را از این رو به آن 

رو می کرد، هستند و االن هم زنده اند.
ی�ک نکته ای که ش�اید خیلی ها ب�ه آن برخوردند چ�ه افراد 
مدافعین حرم، چه دوس�تان جهادگر این اس�ت که یک سری 
افراد که درک نمی کنند این کارها را س�واالت عجیب و غریب 
می کنن�د. ی�ا اینکه چ�ه نیازی وج�ود دارد که ی�ک نفر برود 
سوریه بماند یا اینجا مدرسه بسازد. یک عده آنها خیلی تندتر 
هس�تند »ببخش�ید که من این را می گویم« چ�را برود و برای 
بش�ار اسد کشته ش�ود یک چنین نظرهایی وجود دارد با یک 
چنین افرادی هم روبرو می شدند، شما می دیدید که یک چنین 
دیالوگی بینشان به وجود آید که کسی به ایشان بگوید که چرا 

چنین کاری انجام می دهید، برخورد ایشان چگونه بود؟
اصال فضای جهادی فضایی اس��ت که خیل��ی از حجاب ها و 
دیوارهای دفاعی را می شکند و کسی که با اردوهای جهادی رفت 
و آم��د دارد قطعاً با این جور آدمها روبرو می ش��ود. چون اردوی 
جهادی فضایی است که همه قشر آدمی در آن می آیند با تفکرات 

و جایگاه های متفاوت. 
 در اردوه��ای جهادی دکتر هم داری��م، مهندس هم داریم، 
یک نفر کارگر ساده و بّنا هم داریم و با همه تفکری هم می آیند 
در اردوی جه��ادی. حاال وقتی ط��رف می آمد در اردوی جهادی 
همین حرفها را می زدند ولی حاج محمود ش��فیعی در آن لحظه 
ش��اید جواب نم��ی داد یکی حرف می زد می گفت ش��اید حرفت 
درست باش��د ولی رهایش نمی کرد. یک روز یکی از افراد همین 
ح��رف را به او زد که چرا ش��ما می روید در آنجا، ش��ما که دیده 
اید در کش��ور خودمان محروم داریم چرا می روید سوریه، تو که 
دیده ای در کشور پایت روی زمین است، در آن لحظه جواب او را 
نمی داد. همراهش می کرد با رفتارش و عملش جوابش را می داد 

و می گفت یک روز هم این نیاز است.
 ی��ک روز دی��دم در اردوی جهادی ج��واب همان فرد را که 
گفته بود چرا می روی س��وریه را داد و گفت اگر امثال شفیعی ها 
یا امثال شهید حججی ها نروند سوریه تو هم نمی توانی اینجا بیل 
بزن��ی و تو هم اینجا دیگر موضوعیتی نداری به جای اینکه اینجا 
بی��ل بزنی باید بروی لب مرزت و در کش��ورت با آنها بجنگی، ما 

آنها را نگه می داریم تو به اینجا برس.
نکته خاص دیگری اگر هست بگویید.

نکته خیلی زیاد اس��ت اگر انس��ان بخواهد بگوید ولی درباره 
محمود ش��فیعی فقط صحبت کنیم درباره مس��ائل جهادی که 

چیزی نگوییم.
فرقی نمی کند هر نکته خاصی که به نظرتان می آید بگویید؟

م��ن یک دانه از محمود ش��فیعی می گویم و یک دانه هم از 
اردوهای جهادی می گویم چرا فقط از محمود شفیعی می گوییم 
چون محمود شفیعی عمال این را نشان داد که جهاد فقط اردوی 

جهادی نیس��ت. ش��ما اینجا یک قدم برای یک نفر برای رضای 
خ��دا بردارید می ش��ود اردوهای جهادی، همان لحظه می ش��ود 
اردوی جه��ادی، چه کس��ی می تواند ای��ن کار را انجام دهد. چه 
کسی می تواند یک قدم برای فرد دیگری بردارد، فقط به خودش 
فکر نکند، محمود ش��فیعی زیاد غصه نمی خورد کسی زیاد غصه 

می خورد که به خواسته های خودش فکر کند. 
غذای من، پول من، کار من، بچه من، چکم پاس نمی ش��ود، 
کمبود چکم را چکار کنم این افراد زیاد غصه می خورند. نه اینکه 
آدم بی تفاوت باش��د باید آن را هم پیگیری کند ولی غصه آن را 
نخورد. محمود شفیعی غصه دیگران را می خورد اینجا باشد اینجا 
غصه می خورد. مدل کالن تر آن س��وریه می شد مدل محرومیت 
آن جهادی می ش��د، مدل شهید آن می شود در زندگی مردم این 
مدل اگر ش��روع شود برای هر کسی نمی خواهد سوریه هم برود 
ولی آخرش عاقبت به خیری اس��ت اگر همه ماها، خودم و همه 

مردم این مدل زندگی کنیم می شود جامعه مردمی.
اربعی��ن چیس��ت، اربعی��ن م��ی روی همه فدای��ی همدیگر 
می ش��وند. یک نف��ر دارد به 20 میلیون نف��ر خدمت و جان فدا 
می کند ش��ب و روز این می ش��ود زندگی مهدوی، تفکر جهادی 
می ش��ود، یعنی تفکر محمود شفیعی ها، این اگر بشود جامعه ما 

آن موقع می شود 20. 
درباره اردوی جهادی بگویم فضای جهادی و اردوی جهادی. 
یک چیز را می شود به پدر و مادرها انتقال داد. این است که اگر 
بخواهند بچه هاش��ان بیمه شوند، توانمند ش��وند، یک بچه قوی 
داشته باش��ند یک آدم قوی که روی پای خودش بایستد اردوی 

جهادی راه آن است. 
اگر جنگ نبود حس��ن باقری و ش��هید باکری را می آورد. در 
بحبوحه جنگ یک باره حس��ن باقری و باکری می ش��ود الگو در 
این زمانه تنها قس��متی که می تواند برای ما آدمهای قوی بسازد 
شرکت در اردوهای جهادی است، غیر از این مدل دیگری نداریم 
یعنی آن روزی که کس��ی کار جهادی می کرده دیگر نرود، دیگر 
نفس نمی کشد. می دانید چرا چون فضای شهر فضای آلوده است 
و در آلودگی هم نفس کش��یدن س��خت است مثل این است که 
یک نفر پا شود و برود در کوه نفس بکشد و شش هایش را پر کند 
و دوباره برگردد به ش��هر به این کار جهادی می گویند، که بروید 

نفس بکشید و برگردید.
ش�ما که توصیه می کنید به پدر و مادرها شما هم به فرزندتان 

اجازه می دهید جهادی بشود؟
از دو ماهگی در اردوی جهادی بوده.

نه اینکه ش�ما برده اید او را یعن�ی اینکه خودش برود؟ یعنی 
نگران�ی ندارید که بچه من می خواهد یک جاده مالرو برود که 

بالیی سرش بیاید.؟
بزرگ بش��ود می رود و چه تدبیری در این است که اگر اینجا 
باش��د بالیی سرش نیاید، چه کس��انی اینجا بودند و بال سرشان 
آمده، دنبال کیف و حال هم بودند بال سرشان آمده چه تضمینی 
وجود دارد! بچه های جهادی که رفتند و آمدند 14-13 تا شهید 
داده اند. ولی روزانه در حدود هزار نفر دارند کش��ته می شوند. در 

ایام عید چند هزار نفر کشته می شوند.
شما اگر گوشه خانه تان خراب شود پسری که شغل دکتری 
دارد می گوید من شأن دکتری دارم نمی توانم بروم خانه را تعمیر 
و تمیز کنم ما در ایران همه در یک خانه ایم اگر گوشه ای خراب 
ش��ود همه باید برویم و آن را آباد کنیم، می گویند مسئوالن باید 

بروند، حاال مسئول نرود ولی خانه ات است.

آگهى مفقودى 
دفترچه وكالت به شــماره 187/45364/ م/ پ مركز امور مشاوران حقوقى وكال  و 
كارشناســان- به نام سركار خانم فاطمه مســعودى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد. 
 

مجوز اسلحه به شماره سريال 279154 تاريخ صدور 1383/8/7 متعلق به آقاى على 
لطفى پلكى فرزند همت على به شماره شناسنامه 628 صادره از اردل مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

برگ سبز سوارى پژو پارس مدل 1390 رنگ سفيد بشماره پالك ايران 36- 499 م 
54 بشماره موتور 12490206395  وشماره شاسى NAAN01CA6BK116566 بنام 

حسن برغمدى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

 برگ ســبز خــودرو پرايد مدل 1395 به شــماره انتظامــى 811ط41- ايران 94 به 
شماره موتور M13/5688654 و شماره شاسى NAS411100G1248896 به مالكيت 

اصغر مرادى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئيــن نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر رأى شــماره 139760322002000042-1397/1/29 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در 
واحــد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زهرا منتخبى 
فرزند غالمحســين بشــماره شناســنامه 258 صادره از زابل در ششــدانگ يك باب خانه 
به مســاحت 304 مترمربع در قســمتى از پالك 324 فرعى از 1 اصلــى واقع در بخش 3 
سيســتان شهر زابل خيابان شهيد باقرى جنوبى حســن آباد كوچه سوم خريدارى از مالك 
رســمى على اكبر كيكاووسى و غالمحسين و يوســف و صغرى و مريم شهرت همگى بهارى 
محــرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز در 
روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتــراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يــك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
م الف/830– تاريخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1397/5/9 - تاريخ انتشار نوبت دوم: 

چهارشنبه 1397/5/24
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئيــن نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 13956030102214498 مــورخ 1395/12/15 هيــات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحــد ثبتى حوزه ثبت ملك بهارســتان تصــرف مالكانه بالمعارض متقاضــى اقاى على 
ميرزائى فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 5 صادره از تاكستان در شش دانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 88/76 متر مربع در قسمتى از پالك 105فرعى داز 
149 اصلى واقع در تهران حوزه ثبتى شهرستان بهارستان خريدارى از مالك رسمى اقاى 
طوبى رنجبر محرز گرديده اســت لذا بمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشــته باشــند ميتوانند از تاريخ نشــر آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرا به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:1397/05/24- تاريخ انتشار نوبت دوم:1397/06/08- 

م الف/1082
عابدين نورى شيرازى-رئيس ثبت اسناد و امالك بهارستان

دادنامه
تاريخ 97/4/20 - شــماره پرونده:1424/16/96-  شماره دادنامه:1649-96 - 
خواهان:بيژن سليمانى به نشانى:گلســتان ميدان فاطمسه خ 24 مترى نسترن پ 227- 
خوانده:1-ابراهيــم الهيارى به نشانى:ســلطان اباد خ مدرســه زير پل هوايى خ مدرســه 
نمايشــگاه اتومبيل شاهكار- 2-رضا جالليان به نشــانى:مجهول المكان خواسته:الزام به 
تنظيم سند رسمى خودرو گردشكار شورا با عنايت به اوراق پرونده ختم رسيدگى را اعالم 
و بشرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد:  ((راى شورا)) در خصوص دادخواست اقاى 
بيژن ســليمانى به طرفيت اقايان ابراهيم الهيارى و رضا جالليان بخواسته تقاضاى صدور 
حكم مبنى بر الزام خواندگان به تنظيم ســند رســمى خودرو به شماره انتظامى 445 ه 84 
ايران 22 به مبلغ نوزده ميليون و پانصد هزار تومان بغالوه كليه خسارات دادرسى وارده 
بدين وصف كه خواهان اظهار داشته طبق مبايعه نامه پيوستى يك دستگاه خودرو به شماره 
انتظامــى 22-445 ه 84 را از خوانده رديف اول خريدارى نموده به مبلغ نوزده ميليون و 
پانصد هزار تومان و صاحب ســند خوانده رديف دوم ميباشد با توجه به امتناع نامبردگان 
ازتنظيم  ســند رســمى  تقاضاى صدور حكم به شرح ستون خواســته را نموده است.نظر 
به اينكه حســب مدارك ارائه شــده از سوى خواهان پالك ثبتى فوق الذكر بنام اقاى رضا 
جالليان مى باشد و خواهان دليلى جهت وجود رابطه  ى حقوقى ميان وى و مالك رسمى ارائه 
نكرده اســت و لذا دعوى مطروحه به اين كيفيت قابليت استماع نداشته و شورا مستندا 
بــه ماده 2 قانون آئين دادرســى مدنى قرار عدم اســتماع دعوى را صــادر مى نمايد قرار 
صادره ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در دادگسترى شهرستان 

بهارستان مى باشد. م الف/1111
بهرام حسنى- قاضى شعبه 16 شوراى حل اختالف شهرستان بهارستان

ابالغيه 
مشــخصات ابــالغ شــونده حقيقى: اســماعيل خادمــى فرزند ســيف اله بــه كد ملى 
5159502221 به نشــانى مجهول المكان تاريخ حضور: 1397/06/24 شنبه ساعت: 9 
محل حضور خانميرزا. تاريخ حضور: 1397/06/24 ساعت حضور: 9:00 در خصوص دعوى 
على يار على پور به طرفيت شما. در وقت مقرر فوق جهت اتيان سوگند تجديدنظر خواه در 

ان شعبه حاضر شويد. 
 شعبه اول دادگاه عمومى بخش خانميرزا

گواهى انحصار وراثت
خانم زهرا يعقوبى به ش ش 47070 به شــرح دادخواست به كالسه 13/97 از اين 
شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شده كه شادروان حكمعلى 
يعغوبى به ش ش 607 در تاريخ 1397/02/29 در اقامتگاه دائمى خود در گذشته و ورثه 
حيــن الفوت وى عبارتند از : 1-فاطمه رمضانى ش ش 381 تاريخ تولد 1326 محل تولد 
خدابنده نسبت با متوفى :همسر 2-مهوش يعغوبى ش ش 608 تاريخ تولد 1345 محل 
تولد خدابنده نسبت با متوفى:فرزند 3-اروجعلى يعغوبى ش ش 650 تاريخ تولد 1349 
محل تولد خدابنده نسبت با متوفى:فرزند 4- اسمعلى يعغوبى ش ش 4769 تاريخ تولد 
1352 محل تولد خدابنده نســبت با متوفى:فرزند 5-زهرا يعغوبى ش ش 4770 تاريخ 
تولد 1353محل تولد خدابنده نسبت با متوفى:فرزند 6- على يعغوبى ش ش 1454تاريخ 
تولــد 1356 محــل تولد تهران نســبت بــا متوفى:فرزند 7-محمد يعغوبــى ش ش 123 
تاريخ تولد 1358محل تولد تهران نســبت با متوفى:فرزند 8- ماشــاءاله يعغوبى ش ش 
4726 تاريخ تولد 1361محل تولد تهران نســبت بــا متوفى:فرزند 9- فريدون يعغوبى 
ش ش 2817 تاريخ تولد 1363محل تولد تهران نســبت بــا متوفى:فرزند پس از انجام 
تشــريفات قانونى و وصول هرگونه اليحه يا اعتراض يا ارائه وصيت نامه سرى با توجه به 
اصالحيهجديد قانون ماليات هاى مستقيم و حذف ماده 31 گواهى تسليم اظهار نامه ارث از 
تاريخ 95/1/1 حسب اظهارات خواهان دارايى نامبرده كمتر از سى ميليون ريال مى باشد 
سرانجام در تاريخ 97/5/17 و پس از مالحظه پرونده گواهى مى شود كه ورثه در گذشته 
فوق منحصر به اشخاص ياد شده در باال بوده و وراث ديگرى ندارد و دارايى ان شادروان 
پــس از انجــام حقوق و ديونى كه بر تركه تعلق ميگيرد بين وراث به شــرح ذيل تقســيم 

ميشود.اعتبار قانونى اين گواهينامه از حيث مبلغ نامحدود است. م الف/1110 
حسنى- قاضى شوراى حل اختالف شعبه 13 شهرستان بهارستان

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم محبوبه خالدى سردشــتى داراى شناســنامه شــماره 4660299236 به شرح 
دادخواست به كالسه 476/97 از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان كيامرث خالدى سردشتى شناســنامه 241 در تاريخ 97/3/2 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- 
محبوبه خالدى به ش ش 4660299236 فرزند بهروز همســر متوفى 2- حسين خالدى 
سردشــتى به ش ش 4660976777 فرزند متوفى 3- اميرعباس خالدى سردشــتى به 
ش ش 466108942 فرزند متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از 

تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى  صادر خواهد شد.
رئيس شوراى حل اختالف شماره ششم- حوزه قضايى لردگان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى فرامرز خالدى داراى شناســنامه شــماره 2182 به شــرح دادخواست به كالسه 
474/97 از ايــن شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه 
شــادروان كافى جان خالدى سردشتى بشناســنامه 16 در تاريخ 97/3/2 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- فرامرز خالدى 
2182 ت ت 1341 فرزند متوفى 2- الياس خالدى سردشتى ش ش 689 ت ت 1367 
فرزند متوفى3-توران خالدى سردشــتى ش ش 2698 ت ت 1356 فرزند متوفى4-بى 
بى جان خالدى به ش ش 2611 ت ت 1353 فرزند متوفى5-قاســم خالدى سردشتى به 
ش ش 4660184481 ت ت 1371 فرزنــد متوفى6-كيومرث خالدى به ش ش 2184 
ت ت 1350 فرزند متوفى7-سرمست خالدى به ش ش 2366 ت ت 1351 فرزند متوفى 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم دارد واال گواهى  صادر خواهد شد.
رئيس شوراى حل اختالف شماره ششم- حوزه قضايى لردگان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى آزاد جانى داراى شناسنامه شماره  134  به شرح دادخواست به كالسه 970600 
از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد 
جانى به شناسنامه  80 در تاريخ 1397/5/10در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به افراد مشروحه زير: 1- آزاد جانى نام پدر : 
محمد  به ش.ش: 134  ت ت: 1356/3/16 پسر متوفى 2- فرزاد جانى نام پدر : محمد  
به ش.ش: 2287  ت. ت: 1361/6/30 پسر متوفى 3- كبرى امين زاده نام پدر: صالح 
به ش.ش: 4494  ت.ت: 1332/4/5 همســر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مزبــور را در يك نوبت پى در پى ماهى يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركســى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشداز تاريخ نخستين آگهى ظرف يكماه به 

شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م/الف: 1025
رئيس شعبه پنجم شوراى حل اختالف سقز

مزايده
درپرونده اجرايى كالسه 950727 شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان 
گنبدكاووس، حكم به فروش ماترك مرحوم حسين سنچولى و تقسيم وجوه حاصله به نسبت 
سهم بين وراث به شرح گواهى انحصار ورثه شامل 1-مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه و اعيان ملك مســكونى به پالك ثبتى 1/12633-اصلى به آدرس: گنبدكاووس-

خيابان 17 شهريور شرقى-كوچه شهيد ميرفندرسكى به مساحت عرصه 290/40 و اعيان 
242 مترمربع در دو طبقه با قدمت حدود 25 سال 2-مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يك قطعه زميــن زراعى به پالك ثبتى 5/49-اصلى واقع در گنبدكاووس-روســتاى خان 
الوم عليا به صورت ديم صادر گرديده كه از طريق مزايده حضورى به شرح ذيل به فروش 
ميرسد.1-مطابق نظريه كارشناس مال مورد مزايده به مبلغ-/4/225/000/000 ريال 
ارزيابى گرديده است.(ارزش حق السهم مرحوم) 2-مزايده از مبلغ پايه كارشناسى شروع 
و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته مى شود 3-مكان مزايده در شعبه اول اجراى احكام 
مدنى دادگسترى گنبدكاووس مى باشد 4-موعد مزايده روز شنبه مورخه 1397/06/10 
ســاعت 10 الى11 صبح ميباشد.5- متقاضيان شــركت در جلسه ميتوانند پنج روز قبل 
از تاريــخ مزايده از مــال مزايده ديدن نمايند 6-مزايده مذكور براى نوبت اول تشــكيل 
ميگردد.7-همراه داشتن كارت ملى براى متقاضيان الزامى است 8-برنده مزايده مكلف 
اســت ده درصد مبلغ پيشــنهادى خويش را فى المجلس و مابقى آنرا حداكثر ظرف مهلت 
يكماه به صندوق دادگســترى توديع و فيش آنــرا ارايه نمايد درغير اينصورت ده درصد 

واريزى به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد.
 مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

آگهى مزايده مال غير منقول پرونده اجرايى كالسه 9400025 ثبت لردگان
بستانكار: بانك سپه شعبه لردگان- بدهكار: حميد محمدى ميالسى فرزند فتحعلى- 
راهن: شــكراهللا خالدى فرزند جواد- مورد مزايده : ششــدانگ يكباب خانه به مســاحت 
274,88 دويست و هفتاد و چهار و هشتاد و هشت صدم مترمربع  عرصه و اعيانى طبقه 
همكــف 210,1 مترمربع و طبقه اول 210 مترمربع و طبقــه دوم 210 متر مربع واقع در 
لردگان بلوار پاسداران – خيابان امام رضا – كوچه 12 مترى تحت پالك 6098 شش هزار 
و نــود و هشــت فرعى از يك اصلى جانكى لردگان چهارمحــال و بختيارى بخش ده ثبت به 
شماره ثبت 34117 مالكيت آن بنام آقاى شكراهللا خالدى فرزند جواد در دفتر جلد 147 
صفحه 266 دفتر امالك اداره ثبت اسناد و امالك لردگان ثبت و صادر شده است . حدود 
و مشــخصات ملك مورد ارزيابى: شــماال درب و ديواريســت بطول 11 متر به كوچه شرقا 
ديواريست بطول 25 متر به شماره باقيمانده 662 فرعى جنوبا ديواريست بطول 11 متر 
به شــماره باقيمانده 662 فرعى غربا ديواريســت بطول 25 متر به شماره باقيمانده 662 
فرعى مشخصات ملك: با اسكلت بتنى و سقف هاى تيرچه و بلوك و در طبقه همكف ديوارها 
با بلوك ســيمانى و مالت ماســه و سيمان و درب و پنجره بيرونى فلزى در حد سفت كارى و 
در طبقه اول و دوم با ديوارهاى آجرى و مالت و ســيمان و اندود داخلى گچ ســفيد و تا يك 
مترى ســراميك و درب و پنجره بيرونى آلومينيوم و درب هاى داخلى چوبى با قاب فلزى و 
آشــپزخانه و حمام و توالت با ديوارهاى تا ســقف كاشى و كف سراميك و آشپزخانه داراى 
كابينــت فلــزى با درب ام دى اف مى باشــد. داراى دو انشــعاب آب دو انشــعاب گاز و دو 
انشعاب برق مى باشد. قيمت ملك مذكور طبق نظريه كارشناس رسمى دادگسترى، جمعا به 
مبلغ 3781718000 ريال ارزيابى گرديد در قبال طلب بانك و هزينه هاى اجرائى پرونده 
9400025 روز ســه شــنبه مورخ 1397/06/20 از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر در محل 
اجراى ثبت لردگان از طريق مزايده حضورى نقدا به فروش ميرسد مزايده از مبلغ ارزيابى 
شروع و به باالترين قيمتى كه خريدار داشته باشد واگذار ميگردد هزينه هاى سند انتقال 
اعم از عوارض شهردارى و ماليات دارايى و ديگر ادارات ذيربط و بدهى هاى مربوط به آب 
، برق و گاز اعم از حق انشــعاب يا حق اشــتراك و مصرف و غيره تا تاريخ مزايده مشــخص 
نبوده و به عهده برنده مزايده مى باشــد و تنظيم سند انتقال منوط به ارائه مفاصا حساب 
است هزينه هاى قانونى اعم از حق مزايده و نيم عشر اجرايى طبق مقررات وصول خواهد 
شد چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان زمان 

و مكان برگزار خواهد شد.
تاريخ انتشار 1397/05/24 

رييس اداره ثبت و اسناد و امالك شهرستان لردگان – رسول تعميدى

متن آگهى
محكــوم له: احمــد كامجو ، محكوم عليه: پروين زمانى 2-محمدعلى كامجو 3- ســهيال 
زمانى 4- محمد زمانى فروشــانى 5- عفت زمانى 3- فاطمه توكلى گارماســه ، پيرو آگهى 
هاى منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليهم فوق كه مجهول المكان مى باشد ابالغ 
مى شود طبق اجرائيه صادره از اين دادگاه در پرونده كالسه 960385 به موجب دادنامه 
شــماره 9709976310400245 مورخ 1397/03/22 صادره از شــعبه چهارم دادگاه 
حقوقى شهرستان آبادان محكوم عليه محكوم به اثبات رابطه استيجارى فى مابين خواهان و 
خواندگان نسبت به واحد تجارى پالك ثبتى 3285 بخش يك آبادان و حكم به تجويز انتقال 
منافع به  غير و پرداخت خسارت پرداختى حق محكوم له مى باشد پرداخت نيم عشر حق 
اجرا و نيز هزينه هاى اجرائى بر عهده محكوم عليه مى باشد بديهى است با توجه به غيابى 
بودن حكم اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم 
له يا ابالغ واقعى اجرائيه به محكوم عليه مى باشــد لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در 
اجراى ماده 73 آ د م و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج 
مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام گردد در 
غير اينصورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نســبت به اجراى مدلول اجرائيه و وصول 

هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود.
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان آبادان

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له: ســيد پارسا موســوى به نشانى شــهريار خ مصطفى خمينى ك 
اشــرفى اصفهانى پ 108ط4 واحد 4 ، مشــخصات محكوم عليــه: 1- ناصر نويد 2- رضا 
رحيمى هر دو مجهول المكان  ، محكوم به: بموجب دادنامه شــماره 240 مورخ 97/3/19 
شــوراى حل اختالف شهريار حوزه 4 كه وفق دادنامه شماره همان مرجع شعبه – دادگاه – 
قطعيت حاصل كرده است محكوم عليها به پرداخت مبلغ هشتاد و هشت ميليون ريال بابت 
اصل خواسته و مبلغ يك ميليون و يكصد و نود هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ صدور چك لغايت وصول آن در حق خواهان و پرداخت مبلغ نيم عشر 
دولتى در حق صندوق دولت جمهورى اسالمى ايران محكوم ميگردند. محكوم عليه مكلف 
است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا 

بگذارد. م الف/22050
قاضى حوزه 4 شوراى حل اختالف شهريار

آگهى اخطار اجرايى
مشــخصات محكوم عليه: محمد حسن حســن زاده مجهول المكان  ،مشخصات محكوم 
له: محمد رئيســى كيا به نشانى كاشــان راوند بلوار آزادى ساختمان سامان طبقه دوم ، به 
موجب راى شماره 173 تاريخ 97/3/30 حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان 
( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته است محكوم 
عليــه محكوم اســت به پرداخــت 200/000/000 ريــال وجه يك فقره چك به شــماره 
32982824-94/9/26 عهده بانك پارسيان و پرداخت 3/730/000 ريال بابت هزينه 
دادرســى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد لغايت اجراى حكم در حق خواهان راى 
صادره غيابى است وفق تبصره 2 ماده 306 ق آ د م هزينه اجرا به ميزان نيم عشر در حق 
صندوق دولت پرداخت گــردد.. ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا 
ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم 
به ازآن ميســر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف 
مهلــت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كنــد و اگر مالى ندارد 

صريحاً اعالم نمايد.
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى ابالغ وقت رسديگى
خواهان: حســين ميرزائى ،خوانده: ســروش ســبحانى ، خواســته: مطالبه وجه بمبلغ 
56/200/000 ريــال ، وقت رســيدگى مــورخ 97/7/2 ســاعت 16/30 عصر به آقاى 

سروش سبحانى ابالغ گرديد. م الف/5388
مدير دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت مرتضى نجفى چنارستان سفلى فرزند يداله به شرح 
دادخواســت تقديمى ثبت شــده بــه كالســه 9709987430300334 از ايــن دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان دهراب صحرايى 
ياســوج در اقامتــگاه دائمى خود در تاريــخ 1339 بدرود حيات گفتــه و ورثه حين الفوت 
آن عبارتنــد از: 1- خليفــه نيك نامى فرزنــد دهــراب ب ش ش 209 فرزند متوفى 2- 
نازپرى صحرائى ياسوج فرزند دهراب به ش ش 38 فرزند متوفى 3- جان افروز رستمى 
حســن آباد فرزند محمد به ش ش 175 همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شماره بايگانى شــعبه: 960218- خواهان هوشنگ جمالوند چهار لنگ فرزند ساكى 
دادخواستى به طرفيت خواندگان ورثه مرحوم احمد على سياه منصورى به نام هاى محمد 
، مهدى ، رضا ، حســن ، فاطمه همگى ســياه منصورى و روبخير ميرزاماندنى و ورثه مرحوم 
مصطفى رشيديان دزفولى (عبدالحميد ، غالم ، شمس الملوك ، فخرالملوك ، عظيمه ، حميده 
، اختر ، جهانشــاه همگى رشيديان دزفولى نسب) به خواسته الزام به انتقال رسمى ملك 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609986144200208 شعبه 
2 داگاه عمومى حقوقى شهرستان دزفول ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/17 ساعت 
12/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
بــه  علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان دزفول

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: 1- جواد روزخوش 2- محمدرضا دانش پژوه هر دو مجهول 
المكان  ،مشــخصات محكوم له: محمد رئيســى كيا به نشــانى كاشــان راوند بلــوار آزادى 
ساختمان سامان طبقه دوم ، به موجب راى شماره 150 تاريخ 97/3/23 حوزه دوم شوراى 
حل اختالف شهرســتان كاشان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) 
كه قطعيت يافته است محكوم عليها محكوم اند به پرداخت تضامنى مبلغ 150/000/000 
ريال وجه يك فقره چك به شــماره 601150-96/9/12 عهده بانك صادرات و پرداخت 
مبلغ 3/015/000 ريال بابت هزينه دادرســى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چك لغايت اجراى حكم در حق خواهان راى صادره غيابى است وفق تبصره 2 ماده 306 ق 
آ د م هزينه اجرا به ميزان نيم عشر در حق صندوق دولت پرداخت گردد. ماده 34 قانون 
اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى 
كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قســمت 

اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى فقدان سند مالكيت
بانك كشــاورزى جوكار با تســليم دو برگ استشــهاد محلى كه در دفتر اسناد رسمى 
شماره 1 مالير گواهى گرديده مدعى گرديده است كه سند مالكيت مقدار 30 سهم مشاع 
از 96 ســهم مشــاع ششــدانگ پالك 10 فرعى از 22 اصلى واقع در بخش 2 مالير ذيل 
ثبت 13430 صفحه 299 دفتر 112 ســريال سند 155493 سرى صادر گرديده در اثر 
جابجايى مفقود گرديده لذا به استناد تبصره الحاقى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب 
اعالم تا در صورتيكه كسى مدعى انجام معامله و يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد از 
تاريخ اين آگهى به مدت 10 روز اعتراض كتبى خود را به اداره ثبت اســناد و امالك مالير 
اعالم در غير اين صورت پس از انقضا مهلت مقرر نســبت به صدور ســند مالكيت المثنى 

اقدام و سند مالكيت از درجه اعتبار ساقط و باطل تلقى مى گردد. م الف/411
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

آگهى فقدان سند مالكيت
بانك كشــاورزى جوكار با تســليم دو برگ استشــهاد محلى كه در دفتر اسناد رسمى 
شماره 1 مالير گواهى گرديده مدعى گرديده است كه سند مالكيت مقدار 15 سهم مشاع 
ششــدانگ پالك 19 فرعى از 22 اصلى واقع در بخش 2 مالير ذيل ثبت 13413 صفحه 
238 دفتر 112 سريال سند 155409 سرى صادر گرديده در اثر جابجايى مفقود گرديده 
لذا به استناد تبصره الحاقى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب اعالم تا در صورتيكه 
كســى مدعى انجام معامله و يا وجود ســند مالكيت نزد خود ميباشد از تاريخ اين آگهى به 
مــدت 10 روز اعتراض كتبى خود را به اداره ثبت اســناد و امالك مالير اعالم در غير اين 
صــورت پس از انقضا مهلت مقرر نســبت به صدور ســند مالكيت المثنى اقدام و ســند 

مالكيت از درجه اعتبار ساقط و باطل تلقى مى گردد. م الف/410
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

حصروراثت
نظر به اينكه آقاى مهدى رازقندى داراى شناسنامه شماره 1009 به شرح دادخواست 
به كالســه 387 از اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان زهرا آتيه خواه به شناســنامه 326در تاريخ 96/1/16 در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-مهدى رازقندى 
فرزند حســين ش ش1009متولد1349/9/21 سبزوار فرزند2-طيبه رازقندى فرزند 
حســين ش ش30568 متولد1340/10/26سبزوار فرزند3-مصطفى رازقندى فرزند 
حسين ش ش5240 متولد 1363/12/9سبزوارفرزند4-راضيه رازقندى فرزند حسين 
ش ش1512 متولد1354/4/1ســبزوار فرزند5-طاهــره رازقندى فرزند حســين ش 
ش32594 متولد1343/5/10 ســبزوار فرزند6-محمد رازقندى فرزند حسين ش ش 
2289 متولد 1360/4/14 ســبزوار فرزند-ورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ  نشر آگهى ظرف 

يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شعبه 12شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

یک جهادگر در گفت وگو با سیاست روز:

جهادیبودندراردویجهادیخالصهنمیشود

قاسم غفوری - مائده شیرپور  
گ���و از گفت و است  پر  جهادی  اردوهای 

افراد گمنام و بی نام و بی ادعایی که حتی اگر تریبون 
را در اختیارشان قرار دهی به جای تعریف از خود 
و صحبت درباره کارهایی که انجام داده اند، تالش 
می کنند تا دیگرانی را که در مسیر خودشان بودند 
متوجه  آنها  شناخت  با  که  دیگرانی  کنند،  تعریف 
در  هستند،  خاص  افرادی  هم  آنها  که  می شوی 
واقع اگر می خواهی از کسی که کار بیشتری می کند 
سوال کنی، به جای رفتن و نشستن و صحبت با او 
باید به کنار دوستانش بروی، بر خالف سیاسیون 
که در موفقیت ها صف می کشند تا عکس یادگاری 
بگیرند، جهادی ها در جاهایی که نیازمند کار است 
حواله  یکدیگر  به  را  موفقیت ها  و  می کشند  صف 
می دهند، این خصوصیات عجیبی است که تاکنون 
بارها و بارها در مصاحبه با جهادی ها به آن برخورد 
کرده ایم، اینبار نیز با یک جهادی صحبت کردیم اما 
تعریف  رشادت هایش  و  دیگری  از  داد  ترجیج  او 
گفت وگوی  این  ماحصل  بخوانید  خودش،  تا  کند 
متفاوتی را که در هیچ مصاحبه تفضیلی با مسئولی 

نمی توانید نمونه اش را پیدا کنید.

نمای نزدیک


