
مؤمنین به انقالب، اوصاف گروه ویژه و یا خاصی 
نیست و می توان آن را به اشخاص، تشکل ها، 

مجموعه ها و گروه  های درون انقالبی اطالق کرد. 
به عبارتی، یک روحیه یا تفکر است که در 

اشخاص به وجود می آید و تمام ابعاد جسمی و 
روحی آن ها را تحت الشعاع خود قرار می دهد

کارشناس ارشد علوم سیاسی
احمد سویزی

مؤمنین ب��ه انقالب، اوصاف گ��روه ویژه و یا 
خاصی نیس��ت و می توان آن را به اشخاص، دیـــــدگاه

تشکل ها، مجموعه ها و گروه  های درون انقالبی 
اطالق کرد. به عبارتی، یک روحیه یا تفکر است که در اشخاص به 
وجود می آید و تمام ابعاد جس��می و روحی آن ها را تحت الش��عاع 

خود قرار می دهد.
اگرچه ش��اید نت��وان این ویژگی که بارها م��ورد تأکید رهبر 
انقالب قرار گرفته اس��ت را در بیانات ایش��ان به راحتی استحصاء 
کرد، اما با توجه به بیانات ایشان در زمینه ی مجموعه ها، گروه ها و 
افراد مختلف، می توان اوصاف این اش��خاص را برشمرد. لذا ممکن 
اس��ت برخی از اوصاف این تفکر در توصیه ها و بیانات معظم له به 
مجموعه های جوان باشد، اما به این معنی نیست که سایر مؤمنان 
انقالب��ی و مؤمنان به انق��الب از لزوم برخ��ورداری از این اوصاف 
مب��ری باش��ند. از طرفی دیگ��ر، تعریف یک تفکر بدون بررس��ی 
موش��کافانه ی ابعاد مختلف آن امکان پذیر نیس��ت و بلکه تعریف 
جام��ع، دقیق و علمی یک پدیده با »تعریف برمبنای اوصاف« آن 
میس��ور می شود. لذا ابتدا باید با بازبینی و مراجعه به ویژگی هایی 
که معظم له به سایر مجموعه ها و افراد اطالق کرده اند، مؤمنین به 
انقالب را شناس��ایی کرد و سپس براساس ویژگی هایی که احصاء 
ش��ده اس��ت، این تفکر را تعریف کرد. ای��ن ویژگی ها و اوصاف را 
می ت��وان در دو دس��ته اوصاف ناظر به ش��خصیت معنوی افراد و 
اوصاف ناظر به فعالیت های سیاسی-اجتماعی، تقسیم بندی کرد.

 
اوصاف ناظر به شخصیت معنوی

 در این زمینه می توان به ویژگی های زیر اشاره کرد:
 1- اهتمام به امور دینی

عرصه ی رشد در هر جامعه ی  دینی، بر ارتقای فرد در دو بُعد 
اخروی و دنیوی تنظیم ش��ده است و رش��د دنیوی نیز بر محور 
آخرت تعریف می ش��ود. با این مقدمه، مؤمن انقالبی از اهمیت به 
واجب��ات به هدف اهتمام به امور اجتماعی غفلت نمی ورزد، بلکه 
آن را به عنوان پش��توانه ی فعالیت های سیاس��ی - اجتماعی خود 

قرار می دهد.
»این ج��وان متدین باقی می ماند؛ نمازخوان اس��ت، به نماز 
اهمیت می دهد، نماز ش��ب می خواند، نافله می خواند، در مراسم 
مهم دینی ش��رکت می کند، پای انقالب می ایس��تد، شعارهای از 

دل برآمده می دهد. این ها چیزهای مهمی است.«
 از تعبیر فوق می توان چنین برداش��ت کرد که ایس��تادگی 
نس��بت به ش��عارهای انقالب، جز با اتکا بر اعمال عبادی ممکن 
نیست و لذا یک مؤمن انقالبی باید تعالی معنوی در سایه ی انجام 

امور عبادی را در رأس فعالیت های خود قرار دهد.
2- تزکیه محوری

به طور کلی، ش��خصیت هر انسان متناس��ب با جهان بینی او 
شکل می گیرد و منشأ تحلیل ها و رفتارهای سیاسی می شود. در 
این زمینه، صرف دانس��تن کفایت نمی کند و عمق بخش��یدن به 
ب��اور و اعتقاد قلبی که در نتیجه ی تزکیه به وجود می آید، عامل 
بسیار مهمی است. از همین روی، هر فرد یا ملتی که قصد اصالح 
دارد، در ابتدا باید به اصالح نفس خود بپردازد. تفاوت در عملکرد 
هر فرد در این مس��یر نیز به میزان تس��لط وی بر نفس و کنترل 
ش��هواتش بس��تگی دارد. مؤمنین به انقالب از این قاعده مستثنا 

نبوده و ملزم به خویشتن داری هستند.
  لذا یکی دیگر از ویژگی هایی که شخص را نسبت به پایبندی 
و ایمان به ارزش های انقالب مصمم می کند و از این روی، می توان 
در اوصاف گروه مذکور برشمرد، تزکیه محوری است، زیرا مسلماً 
تعلق دل به متاع دنیایی، شخص را از اقدامات و تصمیم گیری های 
انقالبی بازمی دارد و به تدریج دل را استحاله می کند. مقام معظم 
رهبری در توصیه ی خود به مسئوالن سیاسی، به این مهم اشاره 
کرده و آن را مورد مداقه قرار می دهند: »آن دلی که انس��ان در 
آن عش��ق اتومبیل فالن جور دارد، آن دل نیس��ت، گاراژ اس��ت! 
بنگاه معامالتی اس��ت! آن دلی که همه اش در آن میل جنس��ی 

موج می زند، دیگر دل نیست، آن عشرت خانه است... دل نیست. 
دل جای خداست، جای نور است.«

ایش��ان معتقدند قوام نهادهای انقالبی مانند سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی نیز در تقویت معنویت و تزکیه ی نفوس است و 
حتی رشد جامعه ی اسالمی را نیز منوط به تزکیه دادن و تقویت 
روحیات اخالقی می دانند. به اعتقاد ایشان، وجود همین تزکیه ی 
نفس��انی عاملی برای پیروزی انقالب اس��المی در سال 1357 و 
ش��کل گیری روحیه ی مقاومت و جه��اد در مقابل تجاوزات عراق 
و تحمل مش��کالت ناشی از آن شد: »انقالب ما که پیروز شد، به 
برک��ت صفا و خلوص و اخالص و کار برای خدا و بلند ش��دن از 
س��ر منافع مادی و ش��خصی بود. مقاومت در جنگ تحمیلی هم 
همین طور بود. این ش��هدای عزیز ما یا این جانبازان، در اوج صفا 
و اخالص، به اس��تقبال ش��هادت رفتند و ش��هید شدند و همین 
شهادت ها و مقاومت ها و به استقبال خطر رفتن ها بود که انقالب 
را حفظ کرد، اسالم را عزیز کرد، مسلمین را قوی کرد و دشمنان 

اسالم و آمریکا را خوار نمود.«
مقام معظم رهبری در وصف جوانان مسلمان و مؤمن انقالبی، 
برخ��ورداری ایش��ان از ایمان و وجود تقوا در اندیش��ه و عمل را 
عامل��ی برای خنثی ش��دن تبلیغ��ات گمراه کنن��ده و لغزاننده ی 
دش��من می دانند: »]اینکه دش��منان با[ تبلیغات گمراه کننده و 
لغزاننده نمی تواند او را بلغزاند، زیرا حقیقت را می بیند و در ورای 
تبلیغات رنگارنگ دش��منان، باطن ظلمان��ی و خبیث محورها و 
مراکزی که این تبلیغات را به راه می اندازند، برای او روشن است. 
این، نقطه ای اس��ت که دش��من نمی تواند به هیچ کیفیتی آن را 
نسبت به جوان مسلمان و مؤمن  انقالبی  عالج و با آن مقابله کند. 
دلی که از ایمان برخوردار اس��ت و منش��أ تقوا در اندیشه و عمل 

است، با تبلیغات دشمنان گمراه نمی شود.«
 

اوصاف ناظر به فعالیت های سیاسی - اجتماعی
در ای��ن زمینه نی��ز می توان اوص��اف و ویژگی ه��ای زیر را 

درخصوص مؤمنین به انقالب ذکر کرد:
 1- آمادگی جهت برآوردن نیازهای انقالب

مقام معظم رهبری در توصیف بسیج و تمایز آن با سایر نهادها 

و مجموعه ه��ای مؤمن و انقالبی، آماده بودن برای برآورده ش��دن 
نیازهای انقالب را از ویژگی های بارز این تش��کل می دانند. ایشان 
می فرمایند: »بسیج به معنای فرد یا مجموعه]ای است که[ آماده ی 

برآوردن نیازهای انقالب است؛ در هر زمان و از هر نوع.«
لذا ایش��ان در ادامه می فرمایند: »اگر دیگری در یک س��ازمان 
دیگر اس��ت و همین احساسات ش��ما را دارد، او هم بسیجی است 
و فقط رسماً جزء سازمان شما نیست؛ کمااینکه در محیط کارگاه، 
هرکس این احس��اس را دارد بسیجی است. در محیط روحانیت و 
حوزه ی علمیه، هرکس این احساس را دارد، بسیجی است. در محیط 
بازار و در محیط اداره و در محیط روس��تا، هرکس این احساس را 
دارد، بسیجی است. این احساسی که فردی آماده است در هر زمان 

و در هر عرصه ای که به او نیاز باشد، حضور پیدا کند.«
اگرچه بیانات فوق درخصوص بس��یج ایراد ش��ده است، اما با 
نگاهی جامع تر و با توجه به آنچه در ادامه ی بیانات آورده شده بود، 
می توان نتیجه گرف��ت یکی از اوصاف مؤمنین به انقالب، آمادگی 

ایشان جهت خدمت رسانی و برآوردن احتیاجات انقالب است.
2- تعهد و احساس مسئولیت به ملت

ایش��ان در جای دیگ��ری، ضمن اتصاف مجموعه ی بس��یج 
ب��ه عنصر مؤم��ن انقالبی، تعهد، احس��اس مس��ئولیت به ملت، 
عالقه مندی به س��رزمین خ��ود و بی عالقگی به مت��اع دنیایی را 
از ویژگی ه��ای ای��ن مجموع��ه برمی ش��مارند: »واقع��اً باید قدر 
جوان��ان مؤمن و انقالبی را همه بدانن��د، همه. این جوانان مؤمن 
و انقالبی اند که روز خطر، سینه سپر می کنند، هشت سال جنگ 

تحمیلی می روند توی میدان؛ این ها هستند.«
»اگر روزی دش��منی به کش��وری حمل��ه ی نظامی کند. چه 
کس��ی در مقابلش می ایستد؟ کسی که از همه به سرزمین خود 

عالقه مندتر اس��ت، ب��ه ملت خود عالقه مندتر اس��ت، به زخارف 
دنیوی بی عالقه تر اس��ت، احساس مس��ئولیت بیشتری می کند و 
متعهدتر است. چنین کسی می رود دفاع می کند. شما دیدید که 
در دوران جنگ، چه کس��انی رفتند دفاع کردند. عمده ی میدان 
ما را بسیج پر کرد. بسیج یعنی همین؛ یعنی عنصر مؤمن  انقالبی  
عالقه مند به سرنوش��ت میهن، عالقه مند به سرنوش��ت کش��ور و 
ی��ک فرد فداکار. رفت وس��ط میدان و با فداکاری، دش��من را به 

زانو درآورد.« 
از ای��ن روی، می توان ویژگی های ف��وق را به هر مجموعه و 
افراد دیگری اطالق کرد که از مؤمنین به انقالب هس��تند. ایشان 
در ج��ای دیگر، با بیان ارتباط می��ان بدنه ی انقالب با آرمان های 
انقالب اس��المی، برخورداری عناصر انقالب��ی از روحیه تحرک و 
ق��درت فکری و بدنی در تحقق این آرمان ها که برآمده از روحیه 
مس��ئولیت پذیری اس��ت را امری مهم و ضروری می دانند. ایشان 
می فرمایند: »جوان، دانشجو و عنصر انقالبی نسبتش با آرمان های 
انقالب چیس��ت؟ بنده معتقدم که آرمان های انقالب... بدون نیرو 
و نش��اط و جسارت جوانی، قابل تعقیب و قابل دسترسی نیست. 
نسبت شما با آرمان ها، این چنین نسبتی است. عقیده ی من این 
اس��ت که اگر چنانچه نی��روی جوانی، یعنی قدرت فکری و بدنی 
و اگر نش��اط و روحیه و حالت تحرک و همچنین جسارت، یعنی 
خط شکنی ها، که در جوان ها به عنوان خصیصه وجود دارد، نباشد، 
ما به آرمان ها دس��ت پیدا نخواهیم کرد. لذا جوان ها در زمینه ی 
دسترس��ی به آرمان ها و تحقق آرمان های انق��الب و آرمان های 
اسالمی، دارای مس��ئولیت های بزرگی هستند و کارآمدی بسیار 

باالیی هم دارند.«
3- برخورداری از روحیه ی استکبارستیزی

استکبارس��تیزی و نفی س��لطه ی بیگانگان در منش و رفتار 
سیاس��ی-اجتماعی، یکی دیگر از ویژگی های این افراد است. یک 
»مؤمن  انقالبی... می خواهد که در دنیا، اثری از ظلم و جور نباشد، 
می خواهد که گردن کش��ان عالم، میدان گردن کشی پیدا نکنند، 
می خواهد که زندگی انسان ها، زندگی شیرین و سعادت مندانه ای 
باش��د، می خواهد که عزت و شرف توحید و دین الهی و پایبندی 
به آن، مثل پرچم افتخاری، بر س��ر همه ی مس��لمانان به اهتزاز 

دربیاید.« استکبارس��تیزی جز با اعت��الی کلمه ی توحید ممکن 
نیس��ت و از همین جهت، اعتقاد به توحی��د و تحقق دین الهی، 

یکی از اهداف گروه مذکور است.
مقام معظم رهبری درپیام خود به تشکل های دانشجویی، به 
این مهم اشاره کرده و آن را یکی از ضرورت های هر نوع فعالیت 
سیاسی- اجتماعی می دانند. ایشان می فرمایند: »نظام سلطه را با 
تمام ابعاد و الیه هایش بشناسید و اهداف و راهبردهای واقعی آن 
را تحلیل کنید و برای رویارویی با آن، تمام ظرفیت های خودتان 
را به کار گیرید و در این مس��یر، ب��ه وعده های خداوند اطمینان 

داشته باشید.«
اگرچ��ه در اینجا مخاطبین تش��کل های جوان دانش��جویی 
هس��تند، اما با تعمی��م آن به تمام مجموعه ه��ا و افراد، می توان 
دشمن شناسی که ذیل مبحث استکبارستیزی قرار می گیرد را از 

وظایف مؤمنین به انقالب برشمرد.
4- برخورداری از میانه روی و تقوا در رفتار سیاسی

انقالبی گ��ری با افراط و تفریط در رفتار متفاوت اس��ت، بلکه 
انقالبی گری با میانه روی در رفتار همخوانی بیش��تری دارد، زیرا 
ش��خص انقالبی با توجه به پشتوانه ی الهی و دینی خود، عاقالنه 
و مبتن��ی بر بصی��رت رفتار می کند. رهب��ر معظم انقالب همه ی 
انقالبیون را از افراط و تفریط برحذر داشته و در توصیه به طالب 
می فرمایند: »درس��ت اس��ت که جوان  طلبه ی انقالبی اهل عمل 
است، اهل فعالیت است، اهل تسویف و امروز به فردا انداختن کار 
نیست، اما باید مراقب باشد؛ مبادا حرکت انقالبی جوری باشد که 
بتوانند تهمت افراطی گری به او بزنند. از افراط و تفریط بایس��تی 
پرهیز کرد. جوان ه��ای انقالبی بدانند؛ همان طور که کناره گیری 
و س��کوت و بی تفاوتی ضربه می زند، زیاده روی هم ضربه می زند. 

مراقب باشید زیاده روی نشود.«
فقره ی فوق اگرچه در توصیه به طلبه های جوان بیان ش��ده 
است، اما سایر مؤمنین به انقالب را شامل می شود. ایشان در ادامه، 
ضمن توصیه به افزایش بصیرت سیاسی می فرمایند: »انقالبی باید 
بصیر باش��د، باید بینا باش��د، باید پیچیدگی های شرایط زمانه را 
درک کند. مس��ئله این جور س��اده نیس��ت که یکی را رد کنیم، 
یکی را اثبات کنیم، یکی را قبول کنیم، این جوری نمی شود. باید 
دقیق باشید، باید شور انقالبی را حفظ کنید، باید با مشکالت هم 
بس��ازید، باید از طعن و دق دیگران هم روگردان نش��وید، اما باید 
خامی هم نکنید، مراقب باشید. مأیوس نشوید، در صحنه بمانید، 
اما دقت کنید و مواظب باش��ید رفتار بعضی از کسانی که به نظر 
ش��ما جای اعتراض دارد، شما را عصبانی نکند، شما را از کوره در 

نبرد. رفتار منطقی و عقالیی یک چیز الزمی است.«
ل��ذا رهبر معظ��م انقالب هم��ه ی مؤمنین به انق��الب را به 
خودداری از تعدی و ظلم در موضع گیری های سیاس��ی و رعایت 
انصاف در برخورد با مخالفین و برخورداری از قول سدید و استوار 
در موضع گیری های سیاس��ی توصیه می کنند. به اعتقاد ایش��ان، 
اگرچه به تقوا در مس��ائل ش��خصی توصیه شده اس��ت، تقوا در 
مس��ائل اجتماعی، سیاسی و عمومی بس��یار مشکل تر، مهم تر و 
اثرگذارتر اس��ت. »ما نسبت به دوستانمان، نسبت به دشمنانمان 
چ��ه می گویی��م؟ اینجا تق��وا اثر می گ��ذارد. ممکن اس��ت ما با 
یکی مخالف باش��یم، دشمن باش��یم؛ درباره ی او چگونه قضاوت 
می کنید؟ اگر قضاوت ش��ما درباره ی آن کسی که با او مخالفید و 
با او دشمنید، غیر از آن چیزی باشد که در واقع وجود دارد، این 

تعدی از جاده ی تقواست.«

تعریف مؤمنان به انقالب
ب��ا توجه به آنچه در این مرقومه ذک��ر گردید و با عنایت به 
ش��یوه ای که نوشته ی حاضر در تعریف این تفکر یعنی تعریف به 
مص��داق ]=اوصاف[ در نظر گرفته اس��ت، می توان گفت مؤمنین 
ب��ه انقالب در کالم مقام معظم رهب��ری در حوزه ی امور فردی، 
مزک��ی و مهتم به انجام واجبات و دوری از محرمات هس��تند و 
در عرصه ی فعالیت های سیاسی-اجتماعی نیز، ضمن برخورداری 
از روحیه ی استکبارس��تیزی و تقوای سیاس��ی، با پرهیز از افراط 
و تفریط در رفتار سیاس��ی خود، نس��بت به مردم تعهد داشته و 
احس��اس مس��ئولیت می کنند و تمام توان خود را برای برآورده 

شدن نیازهای انقالب اسالمی صرف می نمایند.)برهان(
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جناح مؤمن به انقالب از منظر رهبر انقالب؛

جناح مؤمن به انقالب، جناح استکبارستیز

آگهى مفقودى
اصل ســند و برگ سبز موتور ســيكلت زيگما 125 رنگ بنفش مدل 1395 و شماره پالك 47927-569 و 
شــماره موتور 125N1D203997 و شماره شاسى 125A9503648 بنام محمد بهزاد منش مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است. شيراز
 

اصل ســند و برگ ســبز پژو 405 رنگ سفيد مدل 1394 و شماره شهربانى 119ط38- ايران 34 و شماره 
موتور 139B0084526 و شماره شاسى5FK706356 بنام نسرين عساكره مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

است. شيراز
 

اصل سند و برگ سبز پژو 405 رنگ نقره اى مدل 1389 و شماره شهربانى 774ن18- ايران 63 و شماره 
موتور 12489161640 و شــماره شاســى5AK631565 بنام زهرا دهقان بوركى مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط است . شيراز

كارت هوشمند اسكانيا G400LA بارگير غير ثابت ، سال ساخت:1393 ، به شماره پالك 849ع69- ايران 
 VIN : IRRD931K2JX863746 44 بــه شــماره كارت 2968319 بــه تاريخ صــدور: 1394/3/2 به شــماره

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. بوشهر

آگهى مزايده نوبت اول      
در پرونده كالســه 950027 اجرايى شعبه اول دادگاه عمومى مياندرود محكوم عليه زهرا سحرخيز به پرداخت 
46122740 ريال در حق محكوم له صادق صادقى محكوم گرديده محكوم عليه تاكنون نسبت به پرداخت ديون خود 
هيچ اقدامى ننموده باتوجه به معرفى محكوم عليه يك دســتگاه خودرو ســوارى پژو405 به شماره انتظامى 842ه55 
ايران72 مدل 1380 رنگ برنزى متاليك ســوخت بنزين وضعيت اتاق و موتور نياز به بازســازى دارد كه وفق نظريه 
كارشناس منتخب دادگاه قيمت آن 40,000,000 ريال مى باشد و از طريق مزايده در تاريخ 96/9/28 روز سه شنبه 
از ســاعت 10 الى 11 صبح به فروش مى رســد . متقاضيان مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده جهت اطالعات 
بيشتر به دفتر شعبه اول دادگاه مياندرود مراجعه نمايند . مزايده از قيمت كارشناسى فوق شروع و برنده آن كسى 
است كه باالترين قيمت را قبول كرده باشد از برنده مزايده فى المجلس ده درصد بهاى پيشنهادى اخذ و بقيه حداكثر 
يك ماه ديگر دريافت خواهد شــد . برنده بايد بقيه مبلغ را به صورت كامل پرداخت نمايد . در صورت عدم پرداخت 
ســپرده توديعى پس از كســر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. بديهى است تحويل مال مورد مزايده تابع 

تشريفات قانونى خواهد بود.م/الف96/239
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى مياندرود-رضايى

آگهى حصر وراثت
آقاى مجيد اكبرى چوكالئى ف محمدابراهيم به شــرح درخواســتى كه به شماره 960145 شعبه دوم حكمى اين 
شــورا ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان محمدابراهيم اكبرى 
چوكالئى ف على ش ش 203 صادره ســارى در تاريخ 95/12/20 در شهرســتان مياندرود  بدرود زندگى گفته، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-رقيه باقرى ف ولى ش ش 5 همسر اول متوفى2-نرگس طيبى ف غالمعلى 
ش ش933 همســر دوم متوفى3-ســعيد ش ش 8   4-محبوبه ش ش 9   5-ســميه ش ش 4   6-مجيد ش ش 5   
7-نسرين ش ش 2080666746 همگى اكبرى چوكالئى نام پدر:محمدابراهيم-فرزندان متوفى والغير، اينك شورا 
پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه 
اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/

الف96/238
محمد صابر-قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف سورك

آگهى مزايده نوبت اول      
در پرونــده نيابتــى بــه  كالســه 960388 اجــراى احــكام مدنــى محكــوم عليــه مصطفــى نــادرى پلنگــى به 
پرداخت243,150,000 ريال اصل خواسته  محكوم له حسن رجبى و 7,500,000 در حق دولت محكوم  گرديد.محكوم 
عليه تاكنون نسبت به بدهى خود هيچ اقدامى ننموده و با معرفى يك قطعه زمين توسط مجتبى نادرى پلنگى ملك مذكور 
برابــر نظر كارشناســى عرصه واعيان به شــماره پالك 164 فرعى از 22 اصلى بخش 4 ثبــت مياندرود در پهنه عرصه 
ســاختمان تجارى مســكونى درسه طبقه شامل همكف به مساحت 115 مترمربع در دو واحد تجارى كه يك واحد آن به 
عنوان پست بانك و واحد ديگر به صورت مغازه خواروبارفروشى فعال بوده وطبقه اول تيرچه بلوك نماى شمالى و شرقى 
از سنگ عمليات داخل واحدهاى مسكونى با مصالح متعارف از اندود گچ در بدنه و سقف اطاق ها كاشى و سراميك در 
سرويس بهداشتى و آشپزخانه كف تمام طبقات از سراميك بدنه ديوارهاى داخلى باپوشش سراميك  درب ها و پنجره 
ها آلومينيومى و داراى امتيازات آب وبرق و گازمجزا طبقات مسكونى با دسترسى جداگانه از حياط و تجارى هاى همكف 
با دسترســى مســتقيم به خيابان اصلى باتوجه به موقعيت و قدمت بنا به مبلغ 5,000,000,000 برآورد شــده، ملك 
مذكور در تاريخ 96/9/12 روز يكشنبه  از ساعت 10 الى 11 صبح در احكام مدنى دادگسترى مياندرود به مزايده و 
به فروش مى رسد . متقاضيان مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده جهت اطالعات بيشتر به دفتر اجراى احكام 
مياندرود مراجعه نمايند . مزايده از قيمت كارشناســى فوق شــروع و برنده آن كسى است كه باالترين قيمت را قبول 
كرده باشد از برنده مزايده فى المجلس ده درصد بهاى پيشنهادى اخذ و بقيه حداكثر يك ماه ديگر دريافت خواهد شد 
. برنده بايد بقيه مبلغ را به صورت كامل پرداخت نمايد . در صورت عدم پرداخت سپرده توديعى پس از كسر هزينه 

مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. بديهى است تحويل مال مورد مزايده تابع تشريفات قانونى خواهد بود.م/الف
مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى مياندرود-هادى آزرده

آگهى مزايده اموال منقول (نوبت اول) 
در پرونده اجرايى كالسه 950046 اجراى احكام شعبه هشتم دادگاه عمومى حقوقى (خانواده) كرمانشاه له خانم 
زهرا رضايى و عليه آقاى عبدالرضا رضايى به خواســته مبلغ 22500000 ريال اجراى احكام شــعبه فوق در نظر دارد 
يك دستگاه گوشى تلفن همراه سامسونگ Galaxy A7 كاركرده ساخت 2017 و يك دستگاه گوشى تلفن همراه اپل 
6S كاركرده متعلق به  آقاى عبدالرضا رضايى را از طريق مزايده حضورى به فروش برســاند تلفن همراه سامســونگ 
Galaxy A7 كاركرده مورخ 96/6/27 توســط كارشــناس رسمى دادگسترى به مبلغ 11000000 ريال و تلفن همراه 
اپل 6S كاركرده توســط كارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 7000000 ريال ارزيابى گرديده است كه مزايده آنها 
براى روز پنجشــنبه 96/9/5 ســاعت 10 صبح تعيين مى گردد طالبين و خريداران مى توانند پنج روز قبل از موعد 
مزايده به اجراى احكام شــعبه واقع در چهارراه بســيج بلوار بنت الهدى ادارى كل دادگســترى استان كرمانشاه طبقه 
همكف مراجعه تا ترتيب بازديد آنها از تلفن هاى مورد آگهى فراهم شود و در روز و ساعت مقرر جهت شركت در مزايده 
در اين اجرا حاضر شــوند مزايده از قيمت ارزيابى شــده شــروع و هركس كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده 
شناخته خواهد شد و برنده مزايده مكلف است بهاى پيشنهادى را فى المجلس به حساب سپرده دادگسترى به شماره 

2171293752003 بانك ملى واريز كند.م الف/608
 دادورز شعبه هشتم عمومى حقوقى (خانواده) كرمانشاه

دادنامه 
پرونــده:9409981511200528 دادنامــه:9409971511201412 خواهان:تعاونــى اعتبــار ثامن االئمه 
با وكالت محمود درويش ترابى ف عباســعلى خواندگان:1-محمدهــادى زاهدى ف محمدتقى2-حجت اله على دخت ف 
على گدا- مجهول المكان3-ويدا حســن پور ف على اكبر-مجهول المكان4-على اكبرحســن پور ف قربانعلى –مجهول 
المكان5-ابوالحســن شفيعى ف بهمن6-سميرا قديرى لنگرى ف سعداله7-محمد شــفيعى ف بهمن ((رأى دادگاه)): 
درخصوص دعواى تعاونى اعتبار ثامن االئمه با وكالت محمود درويش ترابى به طرفيت1-ويدا حســن پور2-على اكبر 
حسن پور3-محمدهادى زاهدى4-ابوالحسن شفيعى5-محمد شفيعى6-حجت اله على دخت7-سميرا قديرى لنگرى 
به خواسته صدور حكم مبنى بر محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت 135,000,000 ريال اصل طلب به انضمام 
هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه و حق الوكاله با اين توضيح كه خوانده رديف اول به موجب قرارداد شــماره 
63815 تســهيالت بانكى به مبلغ مورد خواسته از موسسه اخذ و خواندگان رديف هاى بعدى ضمانت پرداخت اقساط 
مشــاراليه را پذيرفته اند ليكن نامبرده از پرداخت اقســاط در موعد مقرر خوددارى نمود خواندگان با وصف ابالغ در 
جلســه دادگاه حاضر نشده و ايراد يا دفاعى به خواســته خواهان ننمودند لذا دادگاه باتوجه به قرارداد معنونه كه در 
اجراى قانون عمليات بانكى مابين اصحاب دعوا منعقد گرديد و اين كه از ناحيه خواندگان هيچ ايراد يا دفاعى كه حاكى از 
بى اعتبارى قرارداد مذكور باشد به عمل نيامد لذا مستندا به مواد 198و502و519و522 ق آ د م و مواد 403و404  
قانون تجارت و مواد 10و230 قانون مدنى حكم بر محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت 135,000,000 ريال بابت 
اصل خواســته و 4,780,000 ريال هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل براساس تعرفه و خسارت تاخير تاديه برمبناى 
شاخص تورم بانك مركزى از تاريخ تقديم دادخواست لغايت اجراى حكم كه توسط اجراى احكام محاسبه خواهد شد در 
حق خواهان صادر و اعالم مى گردد.رأى صادره غيابى است ظرف بيست روز قابل واخواهى در اين شعبه سپس در مدت 

بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى سارى –ذبيح اله رجبعلى زاده

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسى
به حسين حبيبى كه فعال مجهول المكان مى باشد اخطار مى شود حامد قهرمان پور دادخواستى به خواسته مطالبه 
وجه به استناد فتوكپى فاكتورها  به شوراى حل اختالف تنكابن تقديم نمود كه به كالسه 343/96 شعبه ششم شورا 
ثبت و وقت دادرســى به روز يكشنبه 96/9/19 ساعت 9 صبح  تعيين گرديد. اينك به درخواست حامد قهرمان پور  
و دســتور دادگاه و به اســتناد ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى با انتشار يك نوبت آگهى وقت رسيدگى در يكى از 
روزنامه هاى كثيراالنتشار به شما ابالغ مى گردد ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى براى دريافت نسخه دوم دادخواست 
و ضمايم به دفتر اين شــورا مراجعه و در وقت مقرر جهت رســيدگى حاضر شويد. در صورت عدم حضور دادگاه غيابا 
رسيدگى خواهد نمود. چنانچه منبعد ابالغى به وسيله آگهى الزم باشد فقط يك نوبت در روزنامه منتشر شده و مدت 

آن ده روز خواهد بود.م/الف
مديردفتر شعبه ششم شوراى حل اختالف تنكابن

دادنامه
آقاى محمد قلى زاده نقدى عليا ف عيسى شما در پرونده كالسه 102/960023 بنا به شكايت خانم برناز كشاورز 
سليمى ف جعفر داير بر تحصيل يك دستگاه تلفن همراه مسروقه به موجب دادنامه شماره 9609971942800771 
به تحمل شش ماه حبس و چهل ضربه شالق تعزيرى محكوم شده ايد.رأى صدره غيابى تا بيست روز پس از ابالغ واقعى 
قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از انقضاى مدت واخواهى تا بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر 

مازندران مى باشد.م/الف96/220/157
حميد باقرى-رييس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو رامسر

احضاريه
آقاى رضا رحمتى معروف به حمزه ف رمضان شما در پرونده كالسه 102/960740 بنا به شكايت حسن مسگران 
كريمى ف على اكبر و رادمهر نائبى ف رجبعلى به اتهام تحصيل مال مسروقه تحت تقيب بوده و وقت رسيدگى به تاريخ 
96/9/28 ساعت 9 صبح تعيين شده است، لذا در موعد مقرر در جلسه دادگاه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نماييد 

واالّ دادگاه غيابى تشكيل و وفق مقررات قانونى اتخاذ تصميم مى نمايد.م/الف96/220/156
رييس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو رامسر- حميد باقرى

آگهى ابالغ وقت دادرسى محمدسعيد باقرى ف عبدالخالق
خواهان آقاى مختار زوردى با وكالت قربان رستمى دادخواستى به طرفيت خوانده محمدسعيد باقرى به خواسته 
تاييد اقاله مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 960998193100406 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى 
عباس آباد ثبت و وقت رســيدگى 96/10/16 ســاعت 8:30 تقيين گرديدكه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 ق آ د م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيرالنتشار 
آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ، 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
مدير شعبه اول حقوقى دادگسترى عباس آباد-كريمى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به مسحن حيدرى
 كالســه پرونده: 289/3/96، وقت رســيدگى: 96/10/13 ساعت 11/30 صبح، خواهانها: سيد جالل و سيد 
جواد شــهرت هر دو شــهبازى، خوانده: محســن حيدرى ، خواســته: مطالبه حق و كسب و پيشه و ســرقفلى ، خواهان 
دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه سوم دادگاه حقوقى شهررى ارجاع گرديده و 
وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 
73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود. تا خوانده از تاريخ نشر 
آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
نمايد و در وقت مقرر باال جهت رســيدگى حضور به هم رســاند چنانچه بعدا به وســيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م الف/4831
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقى شهرستان رى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان خانم زهرا عباسپور اصفهانى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى عبداله بنى آدم به خواسته فك پالك 
خودرو مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980250500511 شعبه پنجم دادگاه عمومى 
(حقوقى) شهرستان شهررى ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/10/3 ساعت 11/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد.م الف/4834
مدير دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى بهنام شــكرى داراى شناسنامه شماره 3853 بشرح دادخواست به كالســه 96/ش 290/4 از اين دادگاه 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان جمشيد شكرى به شناسنامه 869 در تاريخ 
95/12/14 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه شكرى ش 
ش 1 صادره از دماوند دختر متوفى 2- زهرا شكرى ش ش 25 صادره از دماوند دختر متوفى 3- ژاله شكرى ش ش 
423 صادره از دماوند دختر متوفى 4- ســميه شــكرى ش ش 1518 صادره از دماوند دختر متوفى 5- بهزاد شكرى 
ش ش 2566 صادره از دماوند پسر متوفى 6- بهنام شكرى ش ش 3853 صادره از دماوند پسر متوفى 7- معصومه 
همدانى زاد ش ش 168 صادره از خرم آباد همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/4691
رئيس شعبه چهارم دادگاه عمومى رودهن

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: عبدالمجيد حســن پور فرزند رحمت على به نشــانى كرمانشــاه شهرســتان 
كرمانشاه شهر كرمانشاه 22 بهمن بلوار وحدت كوى 132 پالك 10 واحد 5- مشخصات محكوم عليه / محكوم عليهم: 
رضا حيدرى فرزند موســى ، محكوم به: بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9609978608700272 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 8/000/000 ريال و پرداخت نيم عشر دولتى. 
محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى 

احكام مدنى) م الف/608
 دبير شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم زيور قياسى فرزند جعفر 
خواهان خانم صدرى جليليان با وكالت آقاى محمدرضا شهبازيان دادخواستى به طرفيت خوانده زيور قياسى به 
خواسته مطالبه اجرت المثل مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988312300789 شعبه 
8 دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/9/25 ساعت 8/30 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت خواهان 
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 ضمنا ميزان اجرت المثل تعيين شده از سوى كارشناس 204150000 تومان مى 

باشد در صورت اعتراض در جلسه دادگاه اعالم نماييد.م الف/12/7754
 منشى شعبه هشتم دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه

راى شورا
شــماره بايگانى960330 به كالســه 9609987157800319 شــعبه 8 شــوراى حل اختالف شهرســتان 
گنبــدكاووس درخصــوص دعوى آقاى تــاج محمد مهرانى بطرفيت آقايان عيســى نائبى و عبدالمطلــب على زاده به 
خواســته اثبات وقوع عقد بيع مورخه 95/3/15 و الزام خواندگان به حضور دردفترخانه و انتقال ســند مالكيت 
پيــكان وانــت 69-979 ب 24 و مطالبــه كليه خســارات وارده شــورا در مقام رســيدگى به موضــوع برآمده و با 
توجــه به مجهول المــكان بودن خوانده رديــف دوم ( عبدالمطلب عليزاده) جلســه 96/7/22 در مطبوعات درج و 
مشــاراليه دعوت اما نامبرده و خوانده رديف اول (عيســى نائبى)حاضر نشده اند و نسبت به دعوى و مدارك ارائه 
شــده از ناحيه خواهــان هيچگونه ايراد و تكذيبى بعمل نيــاورده اند و ادعاى خواهان مصــون از هرگونه تعرضى 
باقيمانــده پاســخ واصله از اداره راهور و شــماره گذارى نيروى انتظامى حكايت از شــماره گــذارى اتومبيل فوق 
الذكــر بنــام خواهان وارد بنابر اين و با مد نظر قراردادن نظريه مشــورتى اعضاء شــورا و محتويات پرونده و مواد 
198و519 قانــون آئين دادرســى مدنى حكم باثبات وقوع بيع فيمابين خوانــده رديف اول به خواهان و پرداخت 
مبلغ-/3/935/000 ريال ازناحيه وى بابت هزينه دادرســى درحق خواهان و محكوميت خوانده رديف دوم آقاى 
عبدالمطلب عليزاده به حضور در دفتر اســناد رســمى و امضاى سند انتقال اتومبيل فوق الذكر بنام خواهان صادر 
و اعالم ميگردد حكم صادره درخصوص آقاى عبدالمطلب عليزاده غيابى و از تاريخ ابالغ ظرف مدت بيست روز پس 
از ابالغ  قابل واخواهى در اين شــورا و در بيســت روز اضافى قابل رســيدگى تجديد نظر درمحاكم عمومى حقوقى 
گنبدكاووس و در مورد آقاى عيسى نائبى حضورى و ظرف بيست روز پس از روئيت قابل رسيدگى تجديد نظر در 

محاكم عمومى و حقوقى گنبدكاووس مى باشد.
 حبيبى- قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس

مزايده نوبت دوم
در پرونده كالســه 950083 شعبه اول احكام مدنى دادگسترى شهرســتان گنبدكاووس محكوم عليه آقاى 
جمشيد نيك قوجق فرزند عبداهللا، محكوم است به پرداخت -/60/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ-

/1/880/000 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 1394/05/30 تا زمان پرداخت كه تا 
آخرمهرماه 1396 ميزان آن مبلغ-/11/867/406 ريال محاسبه ميشود جمعا”بمبلغ 73/747/403 ريال درحق 
محكــوم له و پرداخت مبلغ-/3/687/370 ريــال بابت هزينه اجرا درحق دولت جمعــا بمبلغ-/77/434/773 
ريــال، كــه در قبال آن حســب دســتور شــماره 950083 مــورخ 1396/03/22 ايــن مرجع و نيز نامه شــماره 
139505812004001594–1395/03/22 اداره ثبــت اســناد و امالك شهرســتان گنبــدكاووس پالك ثبتى 
شــماره 60108  فرعــى از 1-اصلــى بخش 10 متعلق به محكوم عليه جمشــيد نيك قوجق واقــع درگنبدكاووس 
چاى بوئين-خيابان غزالى توقيف گرديده و حسب نظريه كارشناس ارزش كل آن شامل يازده هزار سهم مشاع از 
ششــصد و سى و هشت هزار و ششصد و پنجاه ســهم عرصه يك قطعه زمين« سهم مشاع موجود 110 مترمربع» 
به مبلغ /330/000/000 ريال ارزيابى و اعالم گرديده اســت كه مقدار24 ســهم مشــاع ازتعداد يكصد ســهم 
مشــاع از 11000 ســهم مشاع از638/650 ســهم ازششــدانگ عرصه يك قطعه زمين از طريق مزايده حضورى 
و با حضور نماينده دادســرا به فروش ميرســد.1-مطابق نظريه كارشناســان منتخب دادگســترى ارزش كل مال 
به مبلغ-/330/000/000 ريال ميباشــد كه مقدار 24 ســهم مشــاع از تعداد يكصد ســهم مشــاع از 11000 
ســهم مشــاع از638/650 ســهم از ششــدانانگ عرصه يك قطعه زمين متعلق به محكوم عليه آقاى جمشيد نيك 
قوجق فرزند عبداهللا به ارزش-/79/200/000 ريال جهت وصول محكوم به و متناســب با آن از طريق مزايده 
فروخته ميشــود.2-مزايده از مبلغ اعالمى كارشــناس شروع و به باالترين قيمت پيشــنهادى فروخته ميشود.3-

موعــد مزايــده روز پنجشــنبه مورخــه 1396/09/16  ســاعت 9 الى10 ميباشــد.4-مزايده براى جلســه دوم 
تشــكيل مى گردد.5-مكان مزايده اجراى احكام مدنى شــعبه اول حقوقى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس مى 
باشــد.6-متقاضيان ميتوانند پنج روز قبل از تاريخ مزايده از ملك مذكور بازديد نمايند .7-اين آگهى فقط دريك 
نوبت منتشــرميگردد.8-برنده مزايده مكلف اســت ده درصد بهاى پيشــنهادى خويش را فى المجلس به صندوق 
دادگسترى توديع و الباقى آنرا در مهلت يك ماه به حساب مذكور واريز و فيش آنرا ارائه نمياد . در غير اينصورت 
مبلــغ واريزى از وى در حق دولت ضبط ميگردد .9-بهمراه داشــتن كارت شناســايى معتبر براى متقاضيان الزامى 

است .10-مالكيت برنده مزايده مشمول مقررات امالك مشاعى خواهد بود.
مغربى قوجق - مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

ابالغ وقت رسيدگى
كالســه پرونده 960536 شــعبه پنجم شــوراى حل اختالف گنبدكاووس بدينوســيله به خانم ناهيد وكيلى 
فرزند مختار مجهول المكان اخطار ميگردد. خواهان زهرا پورتيموريان دادخواســتى به طرفيت شــما به خواســته 
مطالبه وجه به شوراى حل اختالف تقديم نموده است. پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و جرى 
تشــريفات قانونى، تعيين وقت رســيدگى و صــدور اخطاريه جهت طرفين نظر به اينكــه خوانده مجهول المكان مى 
باشد لذا مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
درج مى گردد تا خوانده در دفتر شــعبه پنجم شــوراى حل اختالف گنبدكاووس حاضر و نســخه ثانى دادخواست و 
ضمائم و اخطاريه را دريافت نموده در جلســه دادرســى كه به روز شــنبه تاريخ 96/9/25 ســاعت 10:00 صبح 

تعيين شده است شركت نمائيد. چنانچه نياز به آگهى مجدد باشد فقط يك نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود .
شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان گنبد كاووس

                                            
آگهــى نظريه هيــات حل اختالف قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى 

مستقر در ثبت آرادان 
برابر آرا شــماره 126000842– 96 مــورخ 1396/7/23 صادره از هيئت تصرفات مالكانه و بالمعارض خانم 
اقدس عرب عامرى فرزند شيرعلى در ششدانگ يك باب ساختمان مسكونى و دو باب مغازه به مساحت  290/82متر 
مربع قســمتى از پــالك 367 فرعــى از  105- اصلى واقع در آرادان روســتاى داورآباد خريدارى بالواســطه از آقاى 
مرادحاصل ابولى مالك رســمى پالك فوق موضوع پرونده كالســه 126000145-95با حدود و مشخصات معين محرز 
گرديده و به لحاظ عدم دسترسى به مالك در اجراى مقررات ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مراتب به منظور اطالع صاحبان حقوق در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى گردد.معترضين 
مى توانند ظرف مدت دو ماه از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهى اعتراض خويش را به اين اداره تسليم و ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به مرجع قضايى نموده و گواهى مربوطه را تسليم نمايند. در صورت 
عدم وصول اعتراض و يا عدم ارائه گواهى تقديم دادخواست پس از گذشت موعد سند مالكيت به نام متصرف صادر 

و تسليم خواهد شد بديهى است صدور سند مالكيت مانع مراجع متضرر به دادگاه نخواهد بود. م الف: 660    
تاريخ انتشارنوبت اول:96/8/7   تاريخ انتشار نوبت دوم:96/8/23 

رئيس ثبت اسناد و امالك آرادان-شاه حسينى

دادنامه
بشــماره بايگانى شــعبه: 960707- پرونده كالســه 9509982884800385 شــعبه 103 دادگاه كيفرى دو 
شهرستان اسالمشهر (103 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره 9609972886301063- شاكى: دانشگاه فرهنگيان 
با نمايندگى آقاى موســى ايلكا فرزند نوروز على به نشــانى تهران اسالمشــهر واوان خ منتظرى خ رجايى جنب درمانگاه 
امام ســجاد مركز اموزش عالى فرهنگيان واوان – دادســتان محترم شهرستان اسالمشــهر – متهم: آقاى ميثم امرئى 
فرزند محمد به نشانى مجهول المكان ، اتهام: خيانت درامانت (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى ميثم امرئى فرزند 
محمد آزاد به علت عدم دسترسى به او داير بر خيانت در امانت نسبت به يك دستگاه لب تاب موضوع شكايت شاكى 
و كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى وانقالب شهرستان اسالمشهر از توجه به بررسى اوراق و محتويات پرونده 
شرح شكايت شاكى و اسناد و مدارك ابرازى اظهارات مطلعين عدم حضور مشتكى عنه در جلسه دادرسى عليرغم ابالغ 
قانونى وقت رسيدگى به وى نتيجتا عدم دفاع موثر از بزه انتسابى بزهكارى او را محرز و با انطباق عمل ارتكابى با مواد 
674 از قانــون تعزيرات به  تحمل شــش ماه حبس تعزيرى محكوم مى نمايــد راى صادره غيابى بوده و در ظرف مهلت 

بيست روز قابل رسيدگى واخواهى در اين دادگاه است. م الف/1468
دادرس شعبه 103 دادگاه اسالمشهر

احضاريه
آقاى كرم لطفى ابلى شما در پرونده كالسه 102/960737 بنا به شكايت خانم سميه رضايى تربزق ف نورعلى 
به اتهام توهين(فحاشى) تحت تقيب بوده و وقت رسيدگى به تاريخ 96/9/27 ساعت 9 صبح تعيين شده است، لذا 
در موعد مقرر در جلسه دادگاه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نماييد واالّ دادگاه غيابى تشكيل و وفق مقررات قانونى 

اتخاذ تصميم مى نمايد.م/الف96/220/155
رييس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو رامسر- حميد باقرى

آگهى ابالغ متهم
نظر به اينكه در پرونده كالسه 951170 اين شعبه آقاى حسن رضايى اصل فرزند اميدعلى به اتهام كالهبردارى 
بــه مبلــغ 2450000 تومان تحت تعقيب مى باشــد با عنايت به مجهول المكان بودن متهــم در اجراى ماده 174 آيين 
دادرســى كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا در موعد مقرر ظرف يك ماه پس از انتشــار اين آگهى جهت دفاع از اتهام 
انتسابى در اين شعبه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد.

ضمناً وفق ماده 190 قانون آيين دادرسى كيفرى متهم مى تواند يك نفر وكيل دادگسترى همراه خود داشته باشد
 على ايثارى- داديار شعبه چهارم داديارى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان سمنان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان آقاى مهدى واحدى اقدم مهربانى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى داود قاسمى به خواسته الزام به 
فك پالك خودرو مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980250500508 شعبه پنجم دادگاه 
عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/10/2 ساعت 11/00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبــق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
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 نشانى كامل خود ، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م الف/4835
مدير دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى

دادنامه
بشــماره بايگانى شــعبه: 960766- پرونده كالســه 9509982884800646 شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو 
شهرســتان اسالمشهر (102 جزايى سابق) تصميم نهايى شــماره ، شاكى: خانم زهرا سيالن دشتى فرزند عباسعلى به 
نشــانى اسالمشــهر ضياء آباد بلوك باران 2 واحد 16- متهم: آقاى عباس خليلى فرزند داوود به نشانى مجهول المكان 
، اتهام: ترك انفاق (راى دادگاه) بر اســاس كيفرخواســت صادره از دادسراى عمومى وانقالب شهرستان اسالمشهر به 
شماره ى96104328800014080 مورخ 96/5/15 آقاى عباس خليلى فرزند داود فاقد ساير مشخصات متهم است 
به ترك نفقه موضوع شكايت خانم زهرا سيالن دشتى با عنايت به مندرجات اوراق پرونده شكايت شاكى گواهى گواهان 
گزارش مرجع انتظامى و صورتجلسه پيامكهاى ارسالى از طرف متهم عدم حضور متهم و فقدان هرگونه دفاع از جانب 
وى دادگاه بزهكارى ايشــان را محرز و مســلم دانسته و مستندا به ماده ى 53 قانون حمايت خانواده متهم را به تحمل 
يك سال حبس تعزيرى محكوم مينمايد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين 
شعبه سپس ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. م الف/1467
دادرس شعبه ى 102 دادگاه كيفرى 2 اسالمشهر


