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شماره 9681

پیشبینی عجیب شهید مدرس درباره عاقبت رضاشاه

چهارشنبه این هفته 10،آذرماه ،هشتاد و ششمین سالروز
شهادت عالم مبارز شهید آیتهللا سیدحسن مدرس
ل تأملترین سخنان شهید
است .یکی از جالبترین و قاب 
مــدرس ،پیشبینی او درب ــاره عاقبت پهلوی اول است؛
موضوعی که آن را از طریق یکی از مأموران وی به گوش
رضاشاه رساند .دکتر سیدعبدالباقی مدرسی فرزند شهید
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مدرس نقل میکرد« :وقتی آقا در خواف تبعید بودند ،با
مشقت زیاد توانستم به دیدنشان بــروم .در دومین روز
اقامت در خواف به آقا عرض کردم :نمی شود کاری کنید که
از این زندان بیغوله رهایی یابید .آقا فرمودند :چرا ،خیلی هم
آسان!همینیکماهپیشرضاخانبهوسیلهمأموریپیغام
داده بود که من دخالت در سیاست نکنم و به عتبات بروم

عاقبت حرص و طمع آقای ماژالن!

بعد از آنکه اروپاییها با سفر کریستف کلمب
فهمیدند که آن سوی اقیانوس اطلس یک قاره دیگری
هم هست ،به طمع افتادند که بروند و مسیرهای
جدید تجارت ،با چاشنی غارت پیدا کنند! یکی از این

و آن جا ساکن شوم .گفتم :به رضاخان بگو مدرس گفت:
من وظیفه خود را دخالت در سیاست می دانم .این جا هم
جای خوبی است و به من خوش میگذرد .تو را هم روزی
انگلیسیها کنار گذاشته و به گوشه ای پرتاب میکنند.
اگر قدرت داشتی و توانستی ،بیا همین جا (خواف)؛ هرچه
باشد بهتر از تبعیدگاه ها و زندانهای خارج از ایران است.

افراد آقای فرناندو ماژالن بود که توانست در جنوب
آمریکای جنوبی ،یک تنگه پیدا کند و به عنوان
نخستین اروپایی خودش را به اقیانوس پهناور آرام
برساند .اما همین که پای این پرتغالی به جزیره سبو
ازمجمعالجزایر فیلیپین رسید ،مردم جزیره با همان

ولی میدانم که من در وطنم به قتل میرسم و تو در غربت
و سرزمین بیگانه خواهی مرد» .رضاشاه بعد از شهریور
 ،1320با امید حمایت انگلیسیها از ایــران گریخت ،اما
آنها او را ابتدا به جزیره موریس و سپس به ژوهانسبورگ
تبعید کردند و چنانکه شهید مدرس پیشبینی کردهبود،
شاه پهلوی در سرزمین بیگانه م ُرد.

سالحهای سنتی که داشتند افتادند به جان ماژالن و
نیروهایش .ماژالن در یکی از این درگیریها ،هدف
تیر زهرآگین یکی از مردم بومی قرار گرفت و ُمرد! این
هم شد عاقبت کاشف شهیر اروپایی که این قدر ُپزش
را میدهند.

در آستانه سالروز شهادت مبارز و آزادیخواه نامدار گیالنی

محمدحسین نیکبخت
 11آذرمـ ــاه هــر س ــال ،ی ــادآور
شهادت مردی است که برای
آزادی و استقالل وطن و نجات
آن زیر یوغ استعمار و اجانب،
از جــان گذشت و مظلومانه
به دســت ایــادی استعمار ،به شهادت رسید.
میرزاکوچکخان جنگلی ،یکی از ستارههای
درخشان تاریخ معاصر ماست؛ ستارهای که برای
مردم ایران ،الگویی برای وطندوستی و شهادت
در راه میهن است .یکی از فرازهای جالب زندگی
کوچک جنگلی که باید در آن با دقت بیشتری
نگریست ،واکنش و نگاه او به اقدامات حکومت
کمونیست شوروی است؛ نیروهای تحت فرمان
لنین که روسیه را تحت تسلط درآورده و مدعی
بودند که میخواهند همه رنجبران و زحمتکشان
عالم را نجات دهــنــد .شاید در آن شــرایــط که
اژده ــای استبداد و استعمار بــه دســت و پای
ملتهای محروم دنیا پیچیده بود ،شنیدن این
ادعای فریبنده میتوانست دلخوش کن باشد
و چنین نیز بود؛ اما افرادی مانند کوچکجنگلی
که خیلی زود به ماهیت کمونیستها پی بردند
و دریافتند که آنها ،هیچ تفاوتی با استعمارگران
پیشین ندارند و فقط رنگ و لعاب عوض کردهاند،
زیاد نبودند .میرزا و یاران او ،احتماال ًنخستین
گروه مبارزی در ایران بودند که با کمونیستها
ارتــبــاط بــرقــرار کــردنــد و حتی بــه کمک آنهــا
امیدوار بودند ،اما خیلی زود به ماهیت آنها

پی بردند .او دریافت کمونیستهای مدعی
آزاد کــردن خلقهای تحت ستم ،خود
اس ــت ــع ــم ــارگ ــران و غــارتــگــرانــی
ه ـ ـمسـ ــنـ ــگ دول ـ ـ ـتهـ ـ ــای
امپریالیستی هستند.

◾

◾گام اول برای آزادی

از جــمــلــه اســنــادی
که میتواند بر این
ادعا صحه بگذارد
و دیـ ــدگـ ــاههـ ــای
میرزاکوچکخان
را بـ ـ ــهـ ـ ــتـ ـ ــر و
روشـ ـنت ــر نــشــان
ده ـ ــد ،نــام ـههــای
او خـ ـ ــطـ ـ ــاب ب ــه
مسئوالن حکومت
شـ ـ ــوروی اس ـ ــت .وی
پس از آنکه با پیشنهاد
ش ـ ـ ــرمآور کــمــونــیــسـتهــا
م ــب ــن ــی بـ ــر پ ــذی ــرف ــت ــن م ـ ـرام
مارکسیستی و یکی شــدن گیالن
با شــوروی و در واقــع ،تجزیه ایــران روب ـهرو شد،
خطاب بــه لنین ،رهبر وقــت ش ــوروی نوشت:
«مــا معتقدیم قــدم اول را ب ــرای آزادی ایــران
برداشتهایم ،لیکن خطر از جانب دیگر بهما
روی آورده است ،یعنی اگر از مداخله خارجی در
امور داخلی جلوگیری نشود ،معنیش این است

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای مهدی مختاری وکالتاً معالواس��طه از طرف لیال تنها به ش��ماره وکالت  19935مورخ  1400/6/30دفتر 352
مشهد با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست  1400/24559مورخ  1400/7/28تقاضای صدور
سند مالکیت المثنی مالکیت میزان  1127/5سهم مشاع از  56628سهم ششدانگ پالک  58فرعی از  -181اصلی
بخش  10طرقبه شاندیز را نموده که پالک فوقالذکر به نام لیال تنها ذیل دفتر  1361صفحه  68ثبت و سند به شماره
با  497146صادر و فاقد بازداشت و رهن میباشد حسب اعالم وکیل مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهلانگاری
مفقود شده در اجرای ماده  120اصالحی آئیننامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی
انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود میباشند ظرف  10روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه
اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد .چنانچه پس از اتمام مدت
مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات
اقدام به صدور سندج مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود .آ 1408150 -م.الف 926
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز -حسن ابوترابی
از طرف محمد ایرانی

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای مهدی مختاری وکالتاً از طرف احمد بابائی مقدم به شماره وکالت  1400/09/01 -39257دفتر  201مشهد
با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواس��ت  24558/1400مورخ  1400/7/28تقاضای صدور سند
مالکیت المثنی میزان مالکیت میزان  1127/5سهم مشاع از  56628سهم ششدانگ پالک  58فرعی از  -181اصلی
بخش  10طرقبه ش��اندیز را نموده که پالک فوقالذکر به نام احمد بابائی مقدم ذیل دفتر  1345صفحه  378ثبت
 224693ثبت و سند به شماره 492325الف 83/صادر شد و دارای بازداشت به شماره  32568مورخ 1396/12/17
توس��ط اداره کل امور مالیاتی خراس��ان رضوی در قبال مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال بازداشت گردید و
فاقد رهن میباش��د حس��ب اعالم وکیل مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهلانگاری مفقود شده در اجرای ماده
 120اصالحی آئیننامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل
سند مالکیت نزد خود میباشندظرف  10روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند
معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد .چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت
المثنی به نام مالک خواهد نمود .آ 1408151 -م.الف 927
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز -حسن ابوترابی
از طرف محمد ایرانی

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای حاجی محمود مردانی وکالتاً بصورت معالواسطه از طرف اسداله نژاد حسین به شماره وکالت  203077مورخ
 1400/4/29دفترخانه  24مش��هد با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست  16548/1400مورخ
 1400/05/16تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی مالکیت  500سهم مشاع از  90000سهم ششدانگ پالک 16
فرعی از  -165اصلی بخش  10طرقبه شاندیز را نموده که پالک فوقالذکر به نام اسداله نژاد حسین ذیل دفتر 1526
صفحه  115به ش��ماره ثبت  248271ثبت و سند ش��ماره  629851صادر گردید و فاقد بازداشت و رهن میباشد
حسب اعالم متقاضی سند المثنی در اثر سهلانگاری مفقود شده در اجرای ماده  120اصالحی آئیننامه قانون ثبت
مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود میباشند
ظرف  10روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه
تا مراتب صورت جلسه گردد .چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد
نمود .آ 1408153 -م.الف 928
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز -حسن ابوترابی
از طرف محمد ایرانی

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای حسین منصورینیا وکالتاً از طرف تعدادی از ورثه به شماره وکالت  1400/8/25 -83837دفتر  34طرقبه با
ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست  5004/1400مورخ  1400/2/16تقاضای صدور سند مالکیت
المثنی میزان مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک  1103فرعی از  -27اصلی بخش  6طرقبه شاندیز را نموده
که ششدانگ پالک فوقالذکر به نام ابراهیم قره قلی ذیل دفتر  194صفحه  259ثبت و سند به شماره 449617/2
صادر شد که میزان سه دانگ آن برابر سند قطعی  1370/12/22 -133173به غیر منتقل گردید حسب اعالم مالک
متقاضی سند مالکیت در اثر سهلانگاری مفقود شده در اجرای ماده  120اصالحی آئیننامه قانون ثبت مراتب در
یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود میباشند ظرف 10
روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب
صورت جلسه گردد .چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت
یا س��ند معامله ارائه نش��ود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور س��ند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.
آ 1408155 -م.الف 929
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز -حسن ابوترابی
از طرف محمد ایرانی

«آگهی فقدان سند مالکیت»

نظ��ر به اینکه آقای محمد احس��نی براب��ر وکالتنامه ش��ماره  1399/08/01-33756و تفوی��ض وکالت -37554
 1400/08/19دفتر  211مشهد بوکالت از طرف خانم سعیده نوروزی باستناد  2برگ فرم استشهادیه منضم به فرم
تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ
واحد تجاری به شماره پالک  2213فرعی از  973فرعی از  226اصلی بخش  9مشهد که متعلق به نامبرده میباشد
به علت سهلانگاری مفقود گردیده است .با بررسی دفتر امالک ،معلوم شد ششدانگ مالکیت نامبرده در ذیل شماره
دفتر امالک الکترونیک  139520306003033018ثبت و سند به شماره چاپی  101553د  94صادر گردیده است.
دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد .و این بخشنامه به استناد ماده  120آئیننامه قانون ثبت امالک صادر گردید.
دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.....
لذا به استناد ماده  120اصالحی قانون ثبت ،مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد
آگهی معاملهای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ،بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار

◾

◾نامههای شدیداللحن
مــیــرزا در نامه شدیداللحنی
به مدیوانی ،نماینده شوروی در گیالن
به رفتارهای تجاوزکارانه آنها اعتراض کرد و به
صراحت نوشت« :اگر این اقدامات شما دوام
پیدا کند ،ناچاریم به هر وسیله باشد به تمام
احرار و سوسیالیستهای دنیا حالی کنیم که
وعدههای شما همهاش پوچ و عاری از صحت

آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید .بدیهی است
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت
به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد .آ 1408156 -م.الف 931
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس -سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم فهیمه محمدی آبقله وکالتاً از طرف سایر ورثه غالمرضا محمدی آبقله به شماره وکالت 1395/7/6 – 15299
دفتر  241مش��هد با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواس��ت  20505/1400مورخ 1400/06/22
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان مالکیت  250سهم مشاع از  500سهم از کل  22742سهم مشاع از کل
 277267سهم نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک باقیمانده  -179 -178اصلی بخش  10طرقبه شاندیز را نموده
که پالک فوقالذکر به نام غالمرضا محمدی آبقله به میزان  250سهم مشاع از  500سهم از کل  22742سهم مشاع
از کل  277267س��هم نیم دانگ مشاع از ششدانگ ثبت و س��ند به شماره  185305ذیل دفتر  400صفحه 433
در سهمش معتبر گردید حسب اعالم متقاضی سند مالکیت المثنی در اثر سهلانگاری مفقود شده در اجرای ماده
 120اصالحی آئیننامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل
سند مالکیت نزد خود میباشند ظرف  10روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند
معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد .چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت
المثنی به نام مالک خواهد نمود .آ 1408158 -م.الف 930
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز -حسن ابوترابی
از طرف محمد ایرانی

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سندرسمی

براب��ررای ش��ماره  140060306022000562هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
جعفرس��الم فریمانی فرزند حسن بشماره شناس��نامه1056صادره ازفریمان دریک قطعه زمین مزروعی بمساحت
7397،57مترمرب��ع پ��الک فرعی از275اصلی واقع دربخش13خریداری ازمالک رس��می آق��ای علی اصغرعرفانی
محرزگردیده است .لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص
نس��بت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه
اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذرسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادرخواهدشد .آ1408197-
تاریخ انتشارنوبت اول1400,9,6:
تاریخ انتشارنوبت دوم1400,9,20:
محمدرضارجایی مقدم-رئیس ثبت اسنادوامالک

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی(م.الف)768

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد
سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/09/20و براب��ر رای ش��ماره  140060306005006658م��ورخ  1400/08/30هیات اول موضوع ماده یک
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای امین انتظاری فرزند محمود نسبت
به ششدانگ یکباب محوطه مشتمل بر بنا به مساحت  203/35متر مربع از پالک شماره  258فرعی از  234اصلی
واقع در اراضی حدیره بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده
است..لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین
نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی
تقدی��م دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در ای��ن صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی
دادگاه اس��ت و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه
عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نیست  .آ1408198-
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/21
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/06
علی امینی-ریی�س ثب�ت اس�ناد و ام�الک نیش�ابور

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی(م.الف)769

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد
س��ند رس��می نظر به دس��تور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی
مصوب  1390/09/20و برابر رای ش��ماره  140060306005005152مورخ  1400/06/29و رای اصالحی شماره
 140060306005006395م��ورخ  1400/8/22هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی
نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای مجتبی نظام دوست فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  252/50متر مربع از پالک شماره  235اصلی واقع در اراضی زینل بیک بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور
خریداری از محل س��هم االرث عزت زراعتی از مورث صادق زراعتی محرز گردیده اس��ت..لذا بموجب ماده  3قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت
به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 1408201.
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/09/06تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/21
علی امینی-ریی�س ثب�ت اس�ناد و ام�الک نیش�ابور

استاد
عبدالباسط
محمد
عبدالصمد
(1308 -1367ش)

تاریخ در هفته پیش رو
به یاد «حماسه ملبورن»

میرزا کوچکخان و نهضت بزرگ او
که هیچوقت به مقصودمان نخواهیم رسید؛
زی ــرا بــه جــای مداخله یــک دولتی
خــارجــی کــه تــاکــنــون وجــود
داشت ،مداخله خارجی
دولت دیگری شروع
ش ـ ــده اسـ ـ ــت .مــا
نـ ــم ـ ـیتـ ــوانـ ــیـ ــم
افـ ـ ــتـ ـ ــخـ ـ ــارات
انــقــابــی خود
را کــه طــی ۱۴
سال کوشش
و فـ ــداکـ ــاری
بـ ـ ـ ــدسـ ـ ـ ــت
آوردهایـ ـ ـ ـ ـ ــم،
یــکــبــاره محو
کـ ــنـ ــیـ ــم و بــه
ح ـ ــق ـ ــوق مــلــت
ایــــــــران خــیــانــت
ورزیم».

حکایت
تاریخی

و صــداق ـتانــد .بــه نــام سوسیالیسم اعمالی
را مرتکب شــد هایــد کــه الیــق قــشــون مستبد
نیکال و قشون سرمایهداری انگلیس است .با
یک فرقه آزادیطــلــب و یک جمعیت انقالبی
که مشقتهای متوالی چندین ساله دیــده و
هنوز هم محصور دشمنان است آیا این نوع
معامله میکنند؟» .میرزا ماهیت قیام جنگل
را با انقالب کمونیستی یکی نمیدانست؛ او
معتقد بــود که بر اســاس مبانی دیــن شریف،
باید با هر تسلط بیگانهای بر خــاک مملکت
اسالمی مقابله کــرد .او در ادامــه نــامـهاش به
مدیوانی مینویسد« :در قانون اســام مدون
است که کفار وقتی به ممالک اسالمی مسلط
شــونــد ،مسلمین باید بــه مدافعه برخیزند»
و ســپــس مــیاف ــزای ــد« :م ــا ق ــدمه ــای مقدس
انقالبی را با راستی و درستی بــدون هیچگونه
آالیـ ــش ب ــرداش ــتــهای ــم .انــگــلــیـسهــا و دول ــت
نیکالئی به من حکومت ،سلطنت ،امتیازات
و ریاست میدادند و من به اتکای توجه مردم و
احساسات عمومی و مقبولیت عامه که همین
چیزها آخــراالمــر فــســاد و دروغگوییهایتان
را برمال خواهند ســاخــت ،بــه آن پیشنهادها
ت پا زدم .رفقای شما غارتگری و آدمکشی را
پش 
مسلک نام گذاشته ،این کارها را به نام کمونیزم
مرتکب میشوند و حاال میخواهند همان کارها
را در ایــران انجام دهند .ما به شرافت زیست
کــردهایــم و بــا شــرافــت مــراحــل انــقــابــی را طی
کردهایم و با شرافت خواهیم مرد».

از مشهورترین
قاریان مصری تاریخ
معاصر است .پس
از حفظ قرآن در
12سالگی ،به تالوت
آن در مجامع و محافل
مختلف پرداخت و
خیلی زود با استفاده
از نعمت خدادادی
صوت و توانایی باالی
استفاده از آن در
تالوت قرآن ،به شهرت
رسید و از 19سالگی،
به عنوان قاری رادیو
دولتی مصر برگزیده
شد .وی به کشورهای
زیادی سفر کرد و
در  9آذر سال 1367
دارفانی را وداع گفت.

دوشنبه این هفته ،مصادف با هشتم آذرمــاه،
ســالــروز بــازی تاریخی فوتبال ای ــران و استرالیا
در مقدماتی جام جهانی  1998فرانسه است؛
یــک بــازی تاریخی در  8آذر  1376کــه آخرین
امــیــد ای ـ ـران ب ـ ـرای دومــیــن حــضــورش در جــام
جهانی بــود .تیم ما در تهران نتیجه را یک بر
یک مساوی کرد تا کارش در استرالیا و ورزشگاه
کــریــکــت مــلــبــورن ســخــت ش ــود .در آن ب ــازی،
استرالیاییها از هیچ توهین و آزاری درب ــاره
ملیپوشان ایران فروگذار نکردند؛ حتی در ابتدای
کار ،استرالیا با دو گل از ایــران جلو افتاد .فشار
جمعیت 85هزار نفری حاضر در ورزشگاه بر روی
بازیکنان ایران بسیار زیاد بود .اما آنها با اعتماد
به نفس و ارائــه یک بازی منطقی و کم اشتباه،
توانستند نتیجه را تغییر دهند؛ کریم باقری در
دقیقه  71و خــداداد عزیزی در دقیقه  75دروازه
مــارک بوسنیچ ،دروازهبـ ــان وقــت استرالیا را باز
کردند تا همه چیز به نفع ایران تغییر کند.
با اینکه داور مسابقه ،ساندرو پل مجارستانی،
هــشــت دقــیــقــه هم
وقــت اضافه گرفت،
اما تیم ایران با دفاع
م ــن ــس ــج ــم ،مــانــع
گلزنی استرالیا شد
و بــا قــانــون گــل زده
بــیــشــتــر در زمــیــن
حـ ـ ــریـ ـ ــف ،جـ ـ ــواز
ح ــض ــور در ج ــام
جهانی فرانسه را
گرفت.

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی(م.الف)770

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد
سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/09/20و براب��ر رای ش��ماره  140060306005006769م��ورخ  1400/09/01هیات اول موضوع ماده یک
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای رضا بتوئی فرزند عبداله نسبت به
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  112/92متر مربع از پالک شماره  140فرعی از  52اصلی واقع در اراضی
زین آباد بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی حلیمی محرز گردیده است..
لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه
مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتش��ار در ش��هرها و در روستاها
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی
تقدی��م دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در ای��ن صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی
دادگاه اس��ت و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه
عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نیست  .آ1408202-
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/21
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/06
علی امینی-ریی�س ثب�ت اس�ناد و ام�الک نیش�ابور

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان پالک  8130فرعی از  4اصلی بخش  10به شماره
الکترونیکی  139920310006006996و ش��ماره سریال  091910به نام فاطمه رضایی ثبت و سند صادر تسلیم
گردید اینک آقای محمد علیپور طی وکالت نامه شماره  1400321515910000112مورخ  1400،02،22از طرف
فریبا نیازی با ارایه مدارک حصر وراثت و گواهی واریز مالیات بر ارث اعالم داشت که مالک فوق فوت شده است که
اصل سند مالکیت مرقوم در ید احدی از ورثه (رضا نیازیان ) است لذا در اجرای تبصره  3ماده  120به شخص مورد
نظر اخطار شد که در فرجه مقرر پس از ابالغ سندی ارائه نشد لذا پس از آگهی چنانچه هر کسی مدعی انجام معامله
نسبت به سند مذکور و یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی به
این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه س��ند مالکیت تس��لیم و رسید دریافت نماید بدیهی است در صورت
عدم وصول اعتراض در مدت مقرر اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد.
آ 1408203-م الف  1230140تاریخ انتشار 1400،09،06 :
علی سعادتی سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

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

نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390،09،20
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد نیتي آمل مورد رسیدگی و تصرفات
مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در بخش سه ثبت آمل  -دهستان دشت سر
 -32اصلی ( قریه پلک غربی)  4314فرعی آقای باقر کاوه در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به
مساحت  117مترمربع خریداری شده بالواسطه از روح اله کوهستانی
لذا به موجب ماده  -3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  - 13ایین
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در
روستاهارایی حیات الصاق تا در صورتیکه اشخامی ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار
اولین آگهی فر روستاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید
اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل
نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات نبت موکول به ارائه حکم
قلمی ش��ادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض به گواهی تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل ارائه نکنند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از
مراجعه متضرر به دادگاه نیست بدیهی است برابر ماده  13آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار
نامه ثبتی پذیرفته نشده  ،واحد تیتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود  ،مراتب را در اولین
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه
تحدید حدود  ،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید1408204.م الف 1229169
تاریخ انتشار نوبت دوم1400،09،20 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400،09،06 :
فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

(( آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ))

نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390،9،20و
برابر رای شماره  140060310013013521مورخ  1400،07،26هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون
مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای /خانم نیره شفیعی ینگابادی فرزند
ناصر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  311.6مترمربع به شماره پالک  239فرعی از
 29فرعی از  21اصلی واقع در قریه ورازده علیا بخش یک خریداری شده از آقای  /خانم مسعود شایگان مالک رسمی
محرز گردیده است لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
وماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی  /سراسری در شهرها
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 1408206.م الف 1230117
تاریخ انتشار نوبت دوم1400،09،20 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400،09،06 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان  -عین اله تیموری

5
تاریخ

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

آگهی موضوع ماده  3ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی:
برابر رای شماره 1400060310006004943مورخ  1400،06،09هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی بنام آقای  /خانم عباس شاه حسینی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مساحت  1556.85متر مربع به
پالک  1023فرعی از  10اصلی واقع در اوزکال مازندران بخش  6ثبت نور محرز گردیده ست .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه سراس��ری و محلی آگهی می گردد در صورتی که اش��خاص
ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد1408207.
م الف 1230152
تاریخ انتشار اول1400،09،06 :
تاریخ انتشار دوم1400،09،20 :
علی سعادتی سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه ۱400040۳۱05۱00۱047/۱

بدینوس��یله به پری اکبرنژاد صدرآهن بده��کار پرونده کالس��ه  140004031051001047/1که برابر گزارش
مامور ابالغ شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج :شماره سند ،382تاریخ سند1371/03/29
،دفترخانه صادرکننده:دفترخانه ازدواج ش��ماره  62شهر کرج استان البرز بینمورث شما وسعیده خبازی اسکوئی
مبلغ ده میلیون ریال رایج ایران بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه
نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده  18/19آئین
نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است
فقط یک نوبت در روزنامه چاپ درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ودر
غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.آ1408211-

اگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب منزل به پالک  29فرعی از  –11اصلی ملکی اقای امیر نورزهی واقع در
قطعه یک بمپور از بخش 12بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ  1400/09/27راس ساعت  8صبح شروع
و بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده  14قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تادر
محل حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی انهادر موقع تحدید حدود در محل
حاضر نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده  15قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و
اعتراض انها برابر ماده  20قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت  30روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و 86ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم
و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی
وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت
بدون توضیح به اعتراض عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد .آ1408212-
تاریخ انتشار 1400/9/6 :
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایرانشهر
اردشیر محمودی

رونوشت اگهی انحصاروراثت

اقای خلیل بامری به ش��ماره ملی  3580415093به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه  525/1400از این ش��ورا
درخواس��ت نموده چنین توضیح داده اس��ت که ش��ادروان پیربخش بامری به ش��ماره ملی  3590972165در
تاری��خ  1400/03/27در اقامتگاه دائمی خویش بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اس��ت
به  -1متقاضی با مشخصات فوق فرزند متوفی  -2علی بامری بشماره ملی  -3 3591542113عباس بامری
بشماره ملی  -4 3580212664جلیل بامری بشماره ملی  3580697961فرزندان ذکور متوفی  -5آمنه بامری
بش��ماره ملی  -6 4709864446عاطفه بامری بش��ماره ملی  -7 3580563955فاطمه بامری بشماره ملی
 3580922009فرزندان اناث متوفی  -8میرخاتون بامری نور بشماره ملی  3591236381همسر متوفی  .متوفی
ورثه دیگری ندارد .
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا
وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد 1408213.
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک دلگان – عظیم بامری

اجرائیه

مشخصات محکوم علیه :نام و نام خانوادگی :رحمان اسماعیلی -نام پدر:جانعلی -شغل:آزاد -نشانی محل اقامت:
مجهول المکان
مشخصات محکوم له :نام و نام خانوادگی :علیرضا ولی محمدی -نام پدر :حیدر -شغل :آزاد -نشانی محل اقامت:
تایباد -روستای پلبند
محکوم به
محکوم علیه محکوم اس��ت به :تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل سواری پراید به شماره پالک ایران -84
237ب  71مقوم به  4500000تومان به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ  67750تومان و همچنین پرداخت نیم
عشر دولتی در حق صندوق دولت.
محکوم علیه مکلف است
پ��س از اب��الغ این ب��رگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگ��ذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم
به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد.در غیر اینصورت برابر مواد  66،64،38،35،34،24قانون اجرای احکام مدنی
و مواد  526،523،522قانون آیین دادرس��ی مدنی اقدام قانونی از س��وی اجرای احکام دادگس��تری صورت می
پذیرد.آ1408214-
امضاء و مهر مسئول دفتر شورا  -شیخ احمدی

