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آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت عبدالكريم جعفرپور فرزند شــريف به شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
به كالســه 9709987430300579 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان شــريف جعفر پور نصرآباد عليا در اقامتگاه دائمى خود مورخ 1389/11/12 بدرود حيات گفته و ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- امير جعفر پور نصر آباد عليا فرزند شريف به ش ش 4220333991 
فرزند 2- عبدال جعفرپور نصرآباد عليا فرزند شــريف به ش ش 1604 فرزند 3- خداخواست جعفرپور نصرآباد 
عليا فرزند شريف به ش ش 1114 فرزند 4- عبدالكريم جعفرپور فرزند شريف به ش ش 1113 فرزند 5- دختر 
بس جعفرپور نصرآباد عليا فرزند شــريف به ش ش 1111 فرزند 6- ماه طال جعفرپور نصرآباد عليا فرزند شــريف 
بــه ش ش 1112 فرزند 7- مســتى جان جعفرپور نصرآباد عليا فرزند شــريف بــه ش ش 1116 فرزند ، اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت 
نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه  تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان عليرضا شريفيان فرزند على اكبر با وكالت حسن مزروعى و مريم كريمى پناه دادخواستى 
به خواســته محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 55/000/000 ريال بابت دو فقره چك بشــماره هاى 
429568-95/8/29 و 429567-95/7/29 عهده بانك تجارت به طرفيت مهدى عارفى نيا به مجتمع شوراهاى 
حل اختالف كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف به كالسه 199/97 ثبت و براى 
تاريخ 97/8/26 ساعت 10/30 وقت رسيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا 
به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه 
در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت 

عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف كاشان

آگهى مزايده مال غير منقول – نوبت اول
با توجه به دادنامه 9709976310300235 صادره از شــعبه 3 حقوقى آبادان محكوم عليه زهره پور باقر 
دهكــردى ، فروغ پور باقــر دهكردى ، طيبه پور باقر دهكردى ، مريم پور باقر دهكردى ، عليرضا پور باقر دهكردى 
، محمــد پــور باقر دهكردى ، فاطمه نصر ، الهام پور باقر دهكردى ، زهره پور باقر دهكردى ، على پور باقر دهكردى 
، ريحانه پور باقر دهكردى محكوم به فروش پالك 127/17 بخش ســه آبادان در حق محكوم له اسماعيل پور باقر 
دهكردى و پرداخت 5 درصد محكوم به بابت هزينه اجرائى در حق صندوق دولت گرديده است كه ملك به آدرس 
احمد آباد ســه فرعى بن بســت اول نرســيده به گلشــن پالك 191 با عرصه 96/62 مترمربع و اعيان فرسوده در 
حدود 70 مترمربع داراى ســه اتاق و آشــپزخانه و لوازم بهداشــتى داراى انشــعاب آب و برق و فاقد نما مى باشد 
ارزش ششدانگ عرصه و اعيان پالك ثبتى فوق به مبلغ 1450000000 ريال ارزيابى و اعالم ميگردد با توجه به 
كارشناسى پالك فوق توسط كارشناس و ابالغ نظريه وفق ماده 75 قانون اجراى احكم مدنى و عدم اعتراض محكوم 
عليهم و با توجه به تقاضاى محكوم له پالك موصوف بر اســاس كارشناســى انجام شــده در تاريخ 1397/8/12 از 
ســاعت 10 الى 11 صبح طريق مزايده بفروش مى رســد محل انجام مزايده اجراى احكام مدنى دادگسترى آبادان 
بوده و مراتب مزايده يك نوبت در جرايد منتشر مى گردد مزايده از مبلغ كارشناسى شروع و پالك به باالترين قيمت 
پيشنهادى بفروش مى رسد طالبين شركت در مزايده مى توانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده با هماهنگى شعبه اجراى 
احكام مدنى از پالك بازديد و د رجلسه مزايده در ساعت و تاريخ تعيين شده حضور بهم رسانند خريدار ده درصد 
بهاى پالك ها را فى المجلس و مابقى را حداكثر ظرف يك ماه توديع مى نمايد در غير اين صورت درصد اخذ شــده 
بنفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى گردد ضمنا از محكوم عليه فوق الذكر جهت شركت در وقت رسيدگى مزايده 

به تاريخ فوق و اعالم نشانى و اقامتگاه خود از اين طريق دعوت بعمل مى آيد.
مديرد دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى آبادان

آگهى وقت رسيدگى
در اجــراى ماده 180 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقــالب در  امور كيفرى مصوب 78/6/26 
به آقاى محســن ميالدى كه در پرونده كالسه 9609988322800757 به اتهام خيانت در امانت تحت تعقيب مى 
باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى مورخ 97/7/30 راس ســاعت 8/30 صبح با در دست داشتن شماره 
پرونــده مذكور خود را در موعد مقــرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور  دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى 

نمايد. م الف/1439
رئيس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى
در اجــراى ماده 180 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقــالب در  امور كيفرى مصوب 78/6/26 
به آقاى ســعيد رحمتى كه در پرونده كالســه 970998831630003 به اتهام توهين و فحاشــى تحت تعقيب مى 
باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى مورخ 97/7/29 راس ســاعت 9/30 صبح با در دست داشتن شماره 
پرونــده مذكور خود را در موعد مقــرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور  دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى 

نمايد. م الف/1437
رئيس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى شمس الدين اكبرى بابارود فرزند نجف
شــاكى آقاى نويد فربد شــكايتى به طرفيت خوانده آقاى شــمس الدين اكبرى به اتهام تحصيل مال از طريق 
نامشــروع مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9609988323100798 شعبه 107 دادگاه 
كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (107 جزايى سابق) ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/8/21 ساعت 10/00 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبق 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 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/1416
(مدير دفتر شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى /خانم صادق مرادى فرزند احمد
خواهان خانم ابتهاج حيدرى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى صادق مرادى به خواسته ضرب و جرح عمدى 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9609988328500544 شعبه 107 دادگاه كيفرى دو 
شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/8/2 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/1435
(مدير دفتر شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق

متن آگهى
شــاكى محمد اميرى ، شــادعلى اميرى شــكايتى با طرفيت متهمين حامد مرادى هشيالنى ، ميثم ملكى چشمه 
كبودى ،عليرضا نورى ، پيام نورى ، كنعان امينى ، حميدرضا نورى به اتهام حمل ســالح گرم ، قدرت نمايى با ســالح 
ســرد ، شــروع به آدم ربايى ، توهين ، آدم ربايى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان كرمانشــاه نموده كه جهت 
رســيدگى به شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (102 جزايى سابق) واقع در كرمانشاه بلوار بنت الهدى 
ســاختمان دادگســترى كل ارجاع و به كالســه 970477 ثبت گرديد كه وقت رســيدگى آن 1397/8/19 ساعت 
11/00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن متهم پيام نورى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/1405
رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
شــاكى حكمت صفرى قلعه زنجيرى شكايتى با طرفيت متهم مصطفى سرحان فرزند ناظم به اتهام 
مزاحمت تلفنى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان كرمانشاه نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 102 
دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (102 جزايى ســابق) واقع در كرمانشــاه بلوار بنت الهدى ساختمان 
دادگســترى كل ارجاع و به كالســه 970005 ثبت گرديد كه وقت رسيدگى آن 1397/8/19 ساعت 
10/00 تعيين شــده است به علت مجهول المكان بودن متهم مصطفى سرحان و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن 
بــه دادگاه مراجعــه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر گردد. م 

الف/1404
رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى /خانم زرعلى كمره كره
شاكى آقاى سعيد شيرى شكايتى به طرفيت خوانده آقاى / زرعلى كمره كره مبنى بر ايراد صدمه 
بدنى عمدى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988604701452 شعبه 
108 دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشاه (108 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/8/26 
ساعت 09/00 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 نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه 

حاضر گردد. م الف/1413
(مدير دفتر شعبه 108 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (108 جزايى سابق

متن آگهى 
در اجراى ماده 394 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مصوب 1392 
به آقاى هدايت هوشمند ابوالوردى فرزند حاجى خان كه در پروند كالسه 92609988322900690 
با شــماره بايگانى 930599 شعبه 4 دادگاه انقالب اســالمى شهرستان كرمانشاه متهم به مباشرت در 
فروش مقدار بيست نه كيلو و نهصد و هجده گرم مواد مخدر از نوع ترياك ميباشد ابالغ مى گردد كه در 
وقت رسيدگى به تاريخ 1397/9/5 راس ساعت 10 صبح با در دست داشتن شماره پرونده مذكور و 
مدارك احراز هويت خود را در موعد مقرر جهت رسيدگى به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور 

دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مينمايد. نوبت اول 97/7/15 – نوبت دوم 97/7/25
مدير شعبه 4 دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كرمانشاه

متن آگهى 
در اجــراى مــاده 174 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقــالب در امور كيفرى مصوب 
1392 به آقاى فريبرز محمودى فرزند محمود دائر بر سرقت تعزيرى بر متهم پرونده كالسه 970400 
تحت تعقيب اين دادگاه مى باشد لذا به نامبرده ابالغ ميگردد كه در وقت رسيدگى به تاريخ 97/8/26 
راس ســاعت 9 صبح با در دســت داشتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى 

نمايد در صورت عدم حضور مطابق مقررات دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/1440
 منشى شعبه 110 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى ماده 616 آئين دادرسى كيفرى دادگاه هاى عمومى و انقالب مصوب 1392/12/4 آقاى 
عزت اله محمدى نيكو فرزند على در پرونده كالسه 9609988315500046//ش2 به اتهام مباشرت 
در حمل و نگهدارى 5 گرم و 50 سانتى گرم مواد مخدر از نوع هروئين و 5 گرم تفاله ترياك تحت تعقيب 
مى باشــد لذا بدينوسيله به ايشان ابالغ ميگردد كه در وقت رسيدگى 1397/8/21 ساعت 10 صبح 
با در دســت داشــتن كارت ملى و شماره پرونده مذكور خود در موعد مقرر به شعبه دوم دادگاه انقالب 
اسالمى كرمانشاه معرفى نمايند در صورت عدم حضور دادگاه در خصوص شما غياباً اتخاذ تصميم قضايى 

خواهد كرد. م الف/1438
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كرمانشاه

آگهى ماده 20 آئين نامه قانون ثبت 
چون محمدرضا شــادانفر به استناد درخواســت وارده به شماره 005812-97/7/14 و ضميمه 
استشهادى كه به گواهى شهود رسيده است ادعا نموده كه يك جلد سند مالكيت به مقدار ششدانگ 
يــك باب خانه به ســند چاپى 901182 پــالك 2877/1330 ذيل صفحه 240 دفتر 70 شــماره ثبت 
10456 واقع در بخش سه مهديشهر به علت جابجايى مفقود گرديده و درخواست صدور المثنى سند 
مزبور را نموده لذا مراتب يك نوبت آگهى مى گردد تا هركس كه مدعى انجام معامله با پالك صدراالشاره 
مى باشد يا مدعى وجود سند مالكيت در نزد خود است ظرف مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرســتان مهديشــهر مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم 
نمايد بديهى اســت پس از انقضاى مهلت مقرر ســند مالكيت المثنى برابر مقررات صادر خواهد شــد. 

م الف/905
مهدى روحانى – رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان مهدى شهر

دادنامه
شــماره پرونده: 176/97 ، شماره دادنامه:423/97 ، تاريخ رسيدگى96/5/21- بتاريخ .... در 
وقت فوق العاده جلسه شعبه 13 شوراى حل اختالف كاشان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است 
پرونده كالســه فوق تحت نظر قرار دارد قاضى شــورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى 
را اعالم و بشــرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى آقاى / 
خانم زهره جعفرى منش فرزند حسن با وكالت آقاى / خانم ... به طرفيت آقاى / خانم 1- سلطان محمد 
ولى زاده كاجى فرزند نظرعلى 2- مهدى قدكچيان به خواســته مطالبه وجه به ميزان 100/300/000 
ريــال موجــب دو فقره چــك بــه شــماره 97/1/28-952016 -/48/500  97/2/28-952017 
-/51/800 ريال (خوانده اول صادر كننده چكها و خوانده رديف دوم ضمانت كننده مى باشند) عهده 
بانك صادرات به انضمام خســارات دادرســى و خســارت تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن 
اســناد تجارى / اصل عدم توجه ايرادات در اســناد تجارى در صورت انتقال اين اسناد از دارنده اوليه 
به شــخص يا اشــخاص ثالث و اينكه خواندگان دعوى عليرغم ابالغ در جلســه دادرسى حضور نيافته و 
اليحه دفاعيه ارســال ننموده و دليلــى بر پرداخت دين يا ابراء ذمه خود به نحــوى از انحاء قانونى ارائه 
ننموده و دعوى مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ايراد و مستندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد 
باقــى مانــده اند فلذا بنا به مراتب فوق و با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره و احراز ذينفع بودن 
خواهــان در دعــوى مطروحــه و صدور ان از ناحيه خوانــده اول و نظر به اصل صحت و صدور اســناد و 
مدلول ماده 1301 قانون مدنى و آثار حاكم بر امضاى ذيل سند در عين حال نظر به اينكه وجود/ اصول 
اســنادى/ تجارى فوق االشعار در يد خواهان داللت بر ظهور بر بقاء دين و اشتغال ذمه خوانده تا ميزان 
مورد خواســته داشته و نظر به قاعده اســتصحاب دين و توجها به نظريه مشورتى اعضا محترم شوراى 
حل اختالف و  مواد 9و25و26و27 قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب ســال 1394 و مواد 1257-
1258-1284-1286-1321-1324 قانــون مدنى و مــواد 249-286-310-311-314 تجارت 
و مــواد 194-197-198-503-515-519 -522ق ا د م و ماده واحده قانون استفســاريه تبصره 
الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام پيرامون 
خسارت قابل مطالبه خواندگان را به پرداخت مبلغ تضامنى 100/300/000 ريال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 261/000 تومان بابت خســارات دادرسى (هزينه هاى دادرسى و ورودى دادخواست 
و اوراق دادخواست و تصديق منضمات به دادخواست ) و پرداخت خسارت تاخير تاديه/ وجوه اسناد /
تجارى مســتند دعوى از تاريخ سررســيد تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى 
كه حين االجرا محاسبه و تعيين مى شود در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى / بدواً ظرف 
20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف 20 روز قابل 

/ تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى دادگسترى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
در تاريخ 97/6/19 در وقت فوق العاده / نظارت جلسه رسيدگى شعبه هشتم شوراى حل اختالف كاشان به 
تصدى اينجانب امضا كننده ذيل تشكيل شده است پرونده كالسه 8/290/97 تحت نظر مى باشد نظر به محتويات 
پرونده دادگاه ختم رســيدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوندمتعال به شــرح ذيل انشــاى راى مى نمايد (قاضى 
شورا) در خصوص دعوى آقاى ياسر عباسى به طرفيت آقاى رضا صالحى فرد فينى ، محمد حيدرى پرند به خواسته 
مطالبه وجه يك فقره چك به مبلغ 100/000/000 ريال به شــماره سريال 96/12/25-1473/376745/39 
به انضمام خســارات دادرســى و تاخير تاديه با توجه به مفاددادخواست تقديمى و منضمات ان و با توجه به گواهى 
عدم پرداخت بانك و امضاى خواندگان در ذيل و ظهر چك كه از تعرض مصون مانده و بقاى اصول مستندات در يد 
مدعى كه همگى داللت بر اشتغال ذمه خواندگان دارد و نظر به اينكه خواندگان نسبت به مستندات خواهان انكار 
يــا تكذيبــى ننموده و دليلى بر پرداخت ما فى الذمه خود ارائه نداده اند با توجه به نظريه مشــورتى اعضاى محترم 
شورا بنابراين دعوى خواهان را مقرون به صحت تشخيص داده و به استناد مواد 1و9 قانون شوراهاى حل اختالف و 
249 و 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك و مواد 198و 515و 519 و522 از 
قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى حكم بر محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/460/000 ريال بابت خسارات دادرسى و همچنين پرداخت 
خسارت تاخير تاديه نسبت به خواسته از تاريخ چك بر مبناى نرخ تورم اعالمى بانك مركزى در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نمايد اين راى غيابى است و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و پس از آن ظرف 

مهلت مشابه قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف كاشان

آگهى دعوت به افراز پالك 36 اصلى بخش 5 مالير
آقاى محمد حسين فقيهى كمازائى درخواست افراز سهم مشاعى مورد مالكيت خود از پالك 36 اصلى بخش پنج 
مالير را به شرح ذيل مقادير يك دهم سهم از يك دوم سهم از هفتاد و هشت و يك چهارم سهم از پنجاه و شش و 
چهار و پنجم سهم اراضى مزروعى و باير از نسق شماره 12553 مورخ 46/6/29 دفتر 14 مالير و مقدار يك دهم 
ســهم از يك دوم ســهم از هشتاد سهم مشــاع از دو و يك بيست و چهارم سهم مشاع از 5 سهم اراضى مزروعى از 
نسق شماره 12253 مورخ 46/6/29 دفتر 14 مالير و مقدار شش دهم سهم از يك دوم سهم از هشتاد و هفت 
و يك چهارم ســهم از پنجاه و شــش و چهار پنجم شعير مشــاع اراضى مزروعى و باير از نسق شماره 52465 مورخ 
51/4/25 دفتر 2 مالير و مقدار شش د هم سهم از يك دوم سهم از هشتاد سهم از دو و يك بيست و چهارم سهم 
مشاع از 5 سهم مشاع از نسق شماره 12557 مورخ 44/6/29 دفتر 14 مالير و مقدار يك دهم سهم از يك و يك 
دوم ســهم از هشــتاد سهم دو و يك بيست و چهارم سهم مشاع از 5 سهم اراضى مزروعى از نسق شماره 12801 
مورخ 44/6/3 دفتر 14 مالير و مقدار يك دهم ســهم از يك و يك دوم ســهم از هشتاد و هفت و يك چهارم سهم 
پنجاه و شش و چهارم پنجم شعير مشاع از 96 شعير از نسق شماره 52373 مورخ 851/4/25 دفتر 2 مالير را از 
اين اداره ننموده است و اعالم داشته اسامى و نشانى ساير مالكين مشاعى را نميداند لذا در اجراى ماده 18 آئين 
نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء بموجب اين آگهى به ساير مالكين مشاعى و مالكين پالكهاى مجاور و كليه 
اشخاص حقيقى و حقوقى كه بنحوى خود را در امر افراز ذينفع مى داند ابالغ ميگردد نظر باينكه عمليات افرازى در 
تاريخ 97/8/1 راس ساعت 10 صبح در محل وقوع ملك شروع و بعمل خواهد آمد لذا در تاريخ و ساعت مقرر در 
محل وقوع ملك حضور بهم رسانند بديهى است عدم حضور آنها مانع از انجام عمليات افرازى نخواهد بود اين آگهى 

در يك نوبت منتشر مى شود. تاريخ انتشار 97/7/15 – م الف/552
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

آگهى احضار متهم
احتراما در كالســه 201/961346 متهم زهرا اسدالهى فرزند جالل به اتهام كالهبردارى مرتبط با رايانه 
موضوع شــكايت على اكبر صابر اول تحت تعقيب مى باشــند و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به 
تجويز ماده 174 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب در روزنامه با هزينه 
دولت آگهى تا ظرف مدت سى روز از تاريخ نشر آگهى در شعبه 201 دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 2 مشهد 
حاضر و از اتهام انتســابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رســيدگى و اظهار عقيده مى نمايد. 

م.الف26497       تاريخ انتشار: 1397/07/15
بازپرس شعبه 201 دادسراى عمومى و انقالب مشهد

آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه آقاى اعالء فرجادى داراى شناســنامه شماره به شرح دادخواست به كالسه 971232 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نعمت اله فرجادى به شناسنامه 
26790 در تاريخ 97/4/19 در اقامتگاه دائمى خود بدورد زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به : 1- اعالء فرجادى- فرزند متوفى 2- عاليه فرجادى- فرزند متوفى 3- عالى فرجادى- فرزند متوفى 
4- الدن فرجادى-فرزنــد متوفى 5- فاطمه خادم قاســمى- همســر متوفى اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 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. م.الف 26498      تاريخ انتشار: 1397/07/15
قاضى شورا شعبه 154 شوراى حل اختالف شهرستان مشهد

آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه آقاى حســين خدادادى داراى شناســنامه شماره به شرح دادخواست به كالسه 971240 از 
اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فاطمه عباس نيا به شناسنامه 
2 در تاريخ 97/6/13 در اقامتگاه دائمى خود بدورد زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به : 1- حســن خدادادى- فرزند متوفى 2- حســين خدادادى- فرزند متوفــى 3- جمال نبوى- فرزند متوفى 
4- محمد اســمعيل نبوى- همســر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 
362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 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. م.الف 26499
تاريخ انتشار: 1397/07/15

قاضى شورا شعبه 154 شوراى حل اختالف شهرستان مشهد

آگهى حصر وراثت
نظــر به اينكه خانم مريم اســدزاده تبريزى داراى شناســنامه شــماره به شــرح دادخواســت به كالســه 
971173 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسن اسدزاده 
تبريزى به شناسنامه 268 در تاريخ 97/5/10 در اقامتگاه دائمى خود بدورد زندگى گفته و ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به : 1- خديجه اســدى خجسته- همســر متوفى 2- وحيده اسدزاده تبريزى- فرزند 
متوفى 3- ســعيد اســدزاده تبريزى- فرزند متوفى 4- مريم اســدزاده تبريزى-فرزند متوفى 5- جمشــيد 
اســدزاده تبريــزى- فرزند متوفى 6- هوشــنگ اســدزاده تبريزى- فرزنــد متوفى اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. م.الف 26500
تاريخ انتشار: 1397/07/15

قاضى شورا شعبه 154 شوراى حل اختالف شهرستان مشهد

آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه آقاى محمد صبائى داراى شناســنامه شــماره به شرح دادخواست به كالسه 971214 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان طاهره ســاعدى به شناسنامه 
2399 در تاريخ 95/10/14 در اقامتگاه دائمى خود بدورد زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به : 1- محمد صبائى- فرزند متوفى 2- فاطمه صبائى فرزند متوفى اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حســبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م.الف 26502
تاريخ انتشار: 1397/07/15

قاضى شورا شعبه 154 شوراى حل اختالف شهرستان مشهد

آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه آقاى جليل كيامرى داراى شناســنامه شماره به شرح دادخواست به كالسه 971095 از اين 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ابراهيم جاويدى عباسزاده مشهد 
بــه شناســنامه 864 در تاريخ 93/1/25 در اقامتــگاه دائمى خود بدورد زندگى گفتــه و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1- جواد جاويدى عباسزاده- برادر متوفى 2- مهدى جاويدى عباسزاده- برادر متوفى 
3- محمدعلى جاويدى عباسزاده - برادر متوفى 4-  احمد جاويدى عباسزاده- برادر متوفى 5- اقدس جاويدى 
عباســزاده- خواهر متوفى 6- فاطمه جاويدى عباســزاده- خواهر متوفى7- شهناز جاويدى عباسزاده – خواهر 
متوفى 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 نشــر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م.الف 26503
تاريخ انتشار: 1397/07/15

 قاضى شورا شعبه 154 شوراى حل اختالف شهرستان مشهد

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى داريوش همتى داراى شناســنامه شــماره 29 بشــرح دادخواســت بــه كالســه 97/ش217/6 از اين 
دادگاه درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان تاج الملوك فقانى به شناســنامه 
357 در تاريخ 1377/11/30 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
بــه: 1- فريدون همتى فرزند نصراله ش م 0439134048 متولد 1322/1/30 صادره از دماوند پســر متوفى 
2- فرامــرز همتى فرزنــد نصرالــه ش م 0439653411 متولد 1324/7/5 صادره از دماوند پســر متوفى 3- 
حســين همتى فرنزد نصراله ش م 0439669502 متولد 1329/5/7 صادره از دماوند پســر متوفى 4- محمد 
همتــى فرزنــد نصراله ش ملى 0439691664 متولــد 1335/9/15 صادره از دماوند پســر متوفى 5- عليرضا 
همتى فرزند نصراله ش م 0439713609 متولد 1340/9/27 صادره از دماوند پســر متوفى 6- ســعيد همتى 
فرزند نصراله ش م 0439703883 متولد 1338/1/3 صادره از دماوند پســر متوفى 7- مهرداد همتى فرزند 
نصراله ش م 0439717965 متولد 1341/6/30 صادره از دماوند پسر متوفى 8- داريوش همتى فرزند نصراله 
ش م 0439717973 متولد 1341/6/30 صادره از دماوند پســر متوفى 9- فهيمه همتى فرزند نصراله ش م 
0439687500 متولــد 1334/1/30 صــادره از دماوند دختر متوفى 10- فرخنــده همتى فرزند نصراله ش م 
0439727189 متولد 1344/1/1 صادره از دماوند دختر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات 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/5606
رئيس شعبه ششم شوراى حل اختالف رودهن

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان محمد رئيسى كيا دادخواستى به خواسته مطالبه وجه يك فقره چك به شماره 376787-
96/12/28 به طرفيت زهره ثنائى ورنو سفادرانى به مجتمع شوراهاى حل اختالف كاشان تقديم كه پس از ارجاع 
به شــعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف به كالســه 570/97 ثبت و براى تاريخ 97/8/26 ساعت 16/15 وقت 
رسيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى 
دادگاههــاى عمومــى وانقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلســه دادرســى 
حاضر شــوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رســيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن 
به دفتر شــورا مراجعه نمايند انتشــار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شــده در صورت عدم حضور شورا تصميم 

مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 3 شوراى حل اختالف كاشان

اجراييه
ش پ :9609981110100420 محكــوم له:بانك مهر اقتصاد با مديريــت محمدمهدى بازارى با وكالت 
مهدى پهلوان نژاد محكوم عليه:1-امير غفورى ف عليجان2-محمد خانعلى زاده ف شجاع پيرو آگهى هاى منتشره 
در جرايد بدين وسيله به 1-امير غفورى ف عليجان2-محمد خانعلى زاده ف شجاع كه مجهول المكان مى باشد 
ابالغ مى گردد طبق اجراييه صادره از سوى شعبه اول دادگاه حقوقى بابل در پرونده كالسه 960431 به موجب 
دادنامه شــماره 9609971110100956-96/10/2 صادره از شــعبه اول دادگاه حقوقى بابل محكوم عليه 
محكوم به پرداخت 290,000,000 ريال بابت اصل خواسته و 16,410,000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق 
الوكاله وكيل و نيز پرداخت خســارت تاخير تاديه مبلغ مذكور از تاريخ 95/5/2 تا اجراى حكم در مرحله بدوى 
در حق محكوم له مى باشد.پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه هاى اجرايى برعهده محكوم عليه مى باشد.
بديهى اســت باتوجه به غيابى بودن حكم،اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناســب 
از محكوم له، يا ابالغ واقعى اجراييه به محكوم عليه مى باشد لذا مفاد اجراييه صادره يك نوبت در اجراى ماده 
93 آ د م و مــاده 9 ق اجــراى احكام مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشــار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از 
انتشــار آگهى نســبت به اجراى مفاد اجراييه اقدام گردد در غير اين صورت واحــد اجراى احكام طبق مقررات 
نسبت به اجراى مدلول اجراييه و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود.(( مازندران –بابل-ميدان واليت-

دادگسترى بابل-كدپستى4713658739)).م/الف
مدير دفتر شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى بابل-سيد سعيد پاشايى شاهاندشتى

آگهى مزايده مال غيرمنقول  
درخصوص پرونده كالســه 961529 و 961531 ارجايى از بابل له محمدرضا نبى زاده عليه سيد محمود 
قريشى مبنى بر مطالبه وجه كه شخص ثالث به نام هاى محمدرضا غالميان و رحمان صمديان مال غيرمنقول خود 
را جهت پرداخت محكوم به به اين اجرا معرفى نمودند.1-در پرونده كالسه 961529 كه آقاى صمديان معرفى 
نمودندملك آن واقع در بابلســر خيابان شــهيد طالبى (فروغى) انتهاى كوچه طالبى 12 مى باشــد مســاحت ملك 
كه فاقد ســند اســت به ميزان تقريبى 160 مترمربع ، درداخل آن يك واحدمسكونى نيم پيلوت با اسكلت بتن 
آرمه و تيرچه بلوك-ديوارهاى پيرامون از آجر ســفال پوشش نهايى از ايرانيت با زيرسازى پروفيل هاى آهنى 
–پنجره ها از آلومينيوم با حفاظ آهنى –نما از ســراميك مرغوب ديوارهاى داخل آن از كاغذ ديوارى –داراى دو 
اتاق خواب هال و پذيريى يكسره –آشپزخانه اپن –كابينت از ام دى اف-مطبخ-سرويس ها بهداشتى-كف اتاق 
ازســراميك –ديوارهاى آشــپزخانه وسرويس هاى بهداشتى كاشى كارى –ســقف به صورت كاذب با دكوربندى 
گچــى و نورپــردازى –درب ورودى از درب ضــد ســرقت-داراى امتيازات آب و برق و گاز كه وصل مى باشــد. 
مراتب فوق توســط كارشــناس رســمى دادگســترى مورد بازديد قرار گرفته و به مبلغ 3,062,500,000 ريال 
قيمت پايه ارزيابى گرديده اســت.2-در پرونده كالسه 961531 ارجايى كه محمدرضا غالميان مال غيرمنقول 
خــود را جهــت پرداخت محكوم به معرفى نموده واقع در جاده بابل به بابلســر روبه يــور مجتمع مبل فوكا جاده 
احداثى موســوم به خط گاز-حد شــمالى جاده به شــماره پالك ثبتى 770فرعى از 8 اصلى بخش 12 به مساحت 
33343/72 مترمربع كه مالك پنجاه هزارسهم مشاع از سه ميليون و سيصدوسى و چهارهزاروسيصدو هفتاد 
ودو ســهم عرصه و اعيان متن سهم كه 500 سهم مشاع از 2617/36 سهم مشاع از 33343/72 سهم شش 
دانگ به نام محمدرضا غالميان مى باشــد به حدود اربعه از شــمال به باغ اشخاص از شرق به قطعه سيد طيبه و 
سيد بانو قريشى از جنوب به جاده موسوم به خط گاز محدود مى باشد به مشخصات پيرامون عرصه داراى ديوار 
بلوكى بوده و در حد جنوبى نيز داراى در ورودى دولنگه فلزى اســت. داخل عرصه و در حد شــمال شــرقى يك 
باب اتاقك انبارى با بلوك سيمانى كه فاقد سربندى مى باشد احداث گرديده است. سطح عرصه در زمان بازديد 
تحت كشــت ســبزى بوده و هيچ گونه درختى نيز كاشته نشده اســت عرصه فاقد هرگونه امكانات آب – برق و 
گاز مى باشد ليكن باتوجه به وجود واحدهاى مسكونى موجود در ماوراى ضلع شمالى و حد جنوبى خط گاز امكان 
دسترسى به خدمات فوق مقدور به نظر مى رسد .مراتب فوق توسط كارشناس رسمى دادگسترى مورد بازديد 
و ارزيابــى قــرار گرفته و به مبلغ 3,000,000,000 ريال قيمت پايه ارزيابى گرديده اســت.ارزش كل دو مال 
غيرمنقــول به مبلغ 6,062,500,000 ريال قيمت پايه ارزيابى گرديده اســت كه در تاريخ 97/8/1 روز ســه 
شنبه از ساعت 10 الى 11 صبح به صورت مزايده حضورى در اجراى احكام مدنى دادگسترى بابلسر به فروش 
خواهد رسيد . كسانى كه باالترين قيمت را باتوجه به نظريه كارشناسى اعالم نمايند برنده مزايده خواهند بود.
برنــده مزايــده بايد ده درصد مبلغ را نقدا در روز مزايده و مابقى مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد. 
طالبين مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده به اجراى احكام مراجعه نمايند تا مورد مزايده به آنان ارائه 
گردد.ضمنا جهت كســب اطالعات تكميلى و مطالعه نظر كارشناســى تا روز قبل از مزايده به اجراى احكام مدنى 

شوراى بابلسر مراجعه نمايند.هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار مزايده مى باشد.م/الف
             مدير اجراى احكام مدنى بابلسر-فرج اله پور

نخس�تین س�وال درباره بیانات مقام معظم رهبری 
اس�ت، که فرمودند جوانان ما تصمی�م گرفته اند که 
مقاومت کنند و کسانی که تالش می کنند تا ایران را 
به سمت غرب برده و چنان وانمود می کنند که تنها راه 
چاره تسلیم شدن است، خائن هستند. فکر می کنید 
این سخنان را می توان برگرفته از تالش هایی دانست 
که برخی با ادعای راهکار حل مشکالت کشور برای 

تصویب اف ای تی اف انجام می دهند؟
اوال اینک��ه باید توضیح دهم، اگر خیال کنیم که 
با تصویب اف ای تی اف مش��کل اقتصادی کش��ور حل 
می ش��ود این یک اشتباه بس��یار بزرگ است، چراکه 
بحث اف ای تی اف اصلش این اس��ت که ادعا می کنند 
در مقابل پول ش��ویی که صورت می گیرد همه چیز 
باید ش��فاف باشد در حالی که س��وال اینجاست که 
چه کس��ی از آمریکا شفاف سازی را می خواهد و چرا 
این کش��ور هیچ اقدامی در حوزه شفاف س��ازی خود 
برای جهان ندارد؟ چرا آنها پاس��خگو نیستند و صرفاً 

می خواهند، ما یا کشورهای دیگر پاسخگو باشیم؟
بحث اینجاس��ت که آنها ب��ه دروغ می گویند ما 
با تروریس��م مبارزه می کنی��م در صورتی که آنها به 
صورت مس��تقیم و یا از طریق عربستان، هم دالرها 
و مناب��ع مالی بس��یاری به داعش و س��ایر گروه های 
تروریس��تی می دهند و هم س��اح های پیشرفته به 
آنها می دهند و این خود رفتاری غیرش��فاف است که 

آمریکایی ها انجام می دهند.
 پ�س ب�ا این نظ�ر موافقید ک�ه برای پیوس�تن به 
کنوانس�یون های اینچنین�ی بای�د از آنهای�ی ک�ه 
تروریست را یاری می دهند، ابتدا بازخواست کرد؟

بل��ه، مس��ئله اول این اس��ت که بای��د آمریکا را 
پ��ای میز محاکمه بیاورند که چ��را به این گروه های 
تروریس��تی کم��ک می کند؟ ای��ن بحث ابت��دا باید 
مشخص شود. البته متأسفانه برخی ها در داخل برای 
عربس��تان ، آمریکا و اسرائیل و امثالهم خوش رقصی 
می کنن��د که حتی به قول مع��روف می خواهند خود 

را کاس��ه داغ ت��ر از آش نش��ان دهن��د، در حالی که 
اف ای تی اف اصًا به نفع کشور نیست. 

ما خودمان می دانیم که با سرنوشت بودجه خودمان 
چه کارهایی انجام دهیم و احتیاجی به تعیین تکلیف 
از سوی کش��ورهای حامی تروریسم نداریم. در همین 
حال مسئولین باید به ناظران و بازرسانی که در داخل 
کشور هس��تند پاسخگو باش��ند نه اینکه به بیگانگان 
پاس��خگو باشند، متأس��فیم که بگوییم و بنویسیم که 
ه��دف اف ای تی اف پاس��خگو س��اختن مس��ئوالن به 
خارجی هاست. اینجاس��ت که به نظر من مردم که به 
دنبال این هستند که خودمان در داخل شفاف سازی را 
انجام دهیم اول باید به خود داخل بپردازیم و شفافیت 
برای مردم خودمان داش��ته باش��یم نه اینکه برویم به 

سطح جهانی آن هم در جمع حامیان تروریسم! 
ش�واهد نش�ان می دهد ک�ه ناظ�ران اف ای تی اف 
بیش�تر به دنبال یافتن گلوگاه های مهم اقتصادی 
برای فش�ار بر کش�ورهایی که حاضر ب�ه تمکین 
نیستند، هستند تا ممانعت از کمک به تروریست، 
آن ه�م البته تروریس�تی ک�ه خودش�ان تعریف 

می کنند، این را قبول دارید؟ 
بله دقیقاً همین طور اس��ت. می خواهم بگویم که 
این طرح ها مورد قبول مردم نیست که بخواهند مانند 
برج��ام امیدواری بدهند و به م��ردم اینطور القا کنند 
که اگر برجام امضا ش��ود چنان می شود و گشایش ها 
می ش��ود که دیدیم نش��د. این یک دروغ اس��ت که 
می گویند اگر اف ای تی اف را تصویب کنیم مش��کات 
اقتصادی حل می ش��ود، اصًا این طور نیس��ت همان 
زم��ان هم که ما در مجلس بودی��م درباره برجام هم 
همین صحبت ه��ا را می کردند و ما با آنها کلی بحث 
داشتیم که برجام راهکار حل مشکات کشور نیست، 
اما متاس��فانه با تبلیغات بس��یار دائم��اً ذهن مردم را 
منحرف می کردند و ادعا داش��تند که ب��ا برجام این 
مشکل حل می شود یا آن مشکل حل می شود و اینطور 
نش��د و خاف آن عمل شد و االن هم دارند جوسازی 
می کنند که اگ��ر اف ای تی اف را تصویب نکنیم چنان 
می شود، در حالی که این یک دروغ بزرگ است. پس 
در نهایت این چنین اس��ت که مق��ام معظم رهبری 
دقیقاً مسئله را شکافتند و تبیین کردند و نمایندگان 
مجلس هم بر همان اس��اس بای��د کار را دنبال کنند. 
ما نیازی به این نداریم که حتماً بخواهیم اف ای تی اف 
را تصوی��ب کنیم بلکه ما باید تدابیر خودمان را که به 
س��مت اقتصاد مقاومتی و شفاف س��ازی داخلی است 
داشته و به این سو هدایت کنیم تا اینکه اقتصاد کشور 

از وضعیت کنونی خارج شود. 

رهب�ری فرمودن�د آنهایی که در ح�ال القای لزوم 
رفت�ن به دامان غرب هس�تند خائنن�د، از طرفی 
هم رسانه های غربی بیکار نیستند و دائمًا در حال 
ترویج این تفکر هستند. به نظر شما چگونه با این 

خیانت ها می توان مقابله کرد؟
بیشترین همت را باید مجلس داشته باشد و بعد 
از آن شورای نگهبان، باید خیلی با دقت این مسئله را 
پیگیری کنند، چراکه حتی اگر این کنوانسیون درصدی 
هم به نفع مردم و کش��ور بود و منافعش برای همگان 
مشخص می ش��د قابل بررس��ی بود اما چنین چیزی 
اص��ًا در ذات اف ای تی اف وجود ن��دارد. لذا طرفداران 
این کنوانسیون هرگز وارد جزئیات نمی شوند و بیشتر 
کلیات را مطرح می کنند و ترسی مصنوعی را در میان 
مردم درباره پیامدهای عدم تصویب اف ای تی اف ایجاد 
می کنند که اصًا این طور نیست و تصویب نشدن آن 

پیامدهای ادعایی را به همراه ندارد. 
ام�ا می بینی�م که برخ�ی نمایندگان و مس�ئوالن 
دولتی مطرح می کنند که اگر اف ای تی اف تصویب 
ش�ود قیمت ها نصف می شود و همه مشکالت حل 

خواهد شد این سخنان تا چه حد درست است؟
نه اصًا این طور نیست چطور در سخنان ادعایی 
می گفتند که هر روز ک��ه دیرتر برجام را امضا کنیم 
روزان��ه 150 میلیون دالر ضرر می کنیم و باید هرچه 
زودت��ر برج��ام را امضا کنیم اما دیدید چه ش��د؟ آیا 
برجام مشکات را حل کرد؟ همانها باید پاسخ دهند 
که کجا آب خوردن مردم که می گفتند به برجام ربط 
دارد حل ش��د؟ اینها در اصل صحبت هایی است که 
کارشناس��ان اقتصادی که وابسته به غرب هستند به 
مسئولین مشاوره می دهند و مسئولین همان ها را به 
مردم می گویند در حال��ی که اف ای تی اف یک دروغ 
بزرگ اس��ت که باید در باب این مسئله مسئولین ما 
و مخصوصاً مس��ئولین در مجلس و ق��وه قضاییه در 
این زمینه بیش��تر دقت کنند چراکه دولت به دنبال 
تصوی��ب اف ای تی اف اس��ت در حالی ک��ه اینجا باید 
کار کارشناس��ی را نمایندگان و مجلس انجام دهند 
و بیایند برای مردم توضیح دهند که این اف ای تی اف 
به نفع کش��ور نیس��ت و قوه قضاییه نس��بت به این 
مسئله باید حساسیت نش��ان دهد. البته االن بیشتر 
این بار روی دوش مجلس است و این بهارستان است 
که باید اق��دام قاطعی در عدم تصویب اف ای تی اف و 

سی اف تی که یکی از بندهای آن است انجام دهد. 
نکته بعدی که وجود دارد این اس�ت ک�ه اروپا ادعا 
ک�رده که ب�ه دنبال تدوی�ن راهکاری ب�رای تعامل 
اقتصادی با ایران اس�ت، اما در این میان گاه و بی گاه 

از س�ردمداران آنها می شنویم که صحبت از مذاکره 
موشکی می کنند و ادهای خطرناک بودن موشک های 
ایران برای جهان را مطرح می کنند چرا به رغم اینکه 
رهبری بارها این مس�ئله که هیچ مذاکره موشکی و 
منطقه ای وجود نخواهد داشت باز هم این صحبت ها 

از سوی سران غرب مطرح می شود؟
این نشان دهنده تفکر وابستگی برخی از مسئولین 
است که متأس��فانه از مردم رأی گرفته اند اما به ضرر 
مردم عمل می کنند در صورتی که خودشان که موشک 

دارند و ماهواره پرتاب می کنند و موش��ک های دوربرد 
استفاده می کنند به ما می گویند نداشته باشیم. چطور 
اس��ت که آنها برای ما ش��رط می گذارند که به دلیل 
داشتن موشک ما با شما همکاری نمی کنیم اینها همه 
نش��ان دهنده بدعهدی و بی تعهدی این کشورهاست. 
در نهای��ت باید گفت که به اروپایی ها هم به هیچ وجه 
نمی ش��ود اعتماد کرد حتی اگر بگویند که ما در حال 
آماده کردن چندین بانک برای همکاری مالی با ایران 
هستیم. اینها هم به شکلی فردا مشکل ساز می شود، اما 

متاسفانه برخی از مسئولین سرشان در آخور عربستان، 
اسرائیل و آمریکاست که اینچنین در حال فریب مردم 
هستند، اما باید بدانند که مردم قطعاً مسئولین دلسوز 
و متعهد را با آنهایی که خیانت می کنند در یک ظرف 
نخواهند گذاش��ت و یک روزی حساب آن خائنین را 

خواهند رسید. 
این رفتارها نمی تواند از روی نادانی باشد؟

نه؛ ش��اید برخی از آنها از روی نادانی باش��د اما 
خیلی  از آنها آگاهانه است.

برخ�ی می گویند رأی دیوان اله�ه برای ما کفایت 
می کن�د و ما با این رأی می توانیم به تحقق اهداف 
برجام دس�ت یابیم و حتی این امر را بهانه ای قرار 
داده ان�د برای تصویب اف ای تی اف. به نظر ش�ما تا 
چه میزان استدالل آنها درست است و می توان به 

رأی دیوان اعتنا کرد؟
ببینید اصل موضوع که هنوز نتیجه اش معلوم نیست، 
یعنی درست است که حکم صادر شده است اما در جهت 

اجرای آن باید تأمل کرد که مانند قضیه برجام نشود. 
آیا این حکم ضمانت اجرایی دارد؟

نه ندارد برای همین است که می گویم باید تأمل 
کرد و دید که نتیجه به کجا می رس��د. هیچ چیزی را 

در باب این حکم نمی توان قطعی دانست.
حتی اگر قطعی شود ...

اگر حکم قطعی شود که یک حق برای جمهوری 
اسامی ایران است که براساس حکم اقدام کند. باید 
در نظر داش��ت که ایران بد عهدی نکرده و کاری بود 
ک��ه باید حقوقدان های ما پیگی��ری می کردند و این 

حق ملت است اگر اجرا شود. 
آمری�کا اعالم کرده اس�ت که بع�د از این حکم از 
پیمان مودت خارج خواهد ش�د و جان بولتون هم 

صحبت هایی در این زمینه داشته است.
باید صبر کرد و دید که چه می شود. 

ام�ا نکته آخر درباره پاس�خ موش�کی ب�ه جنایت 
تروریس�ت ها در اهواز اس�ت، فکر می کنید با این 
پاس�خ ادب ش�ده  اند و ی�ا اینکه باید ای�ن روند 

پاسخ های سخت و خشن ادامه داشته باشد؟
حرکت تروریست ها تمام نمی شود چون سردمداران 
اینها اصل قضیه هس��تند یعنی آمریکا، صهیونیست ها، 
س��عودی و انگلیس. در اصل تروریس��ت واقعی آنهایی 
هستند که از این افراد و گروهک ها پشتیبانی می کنند 
و حتی این گروه های تروریس��تی را تش��کیل می دهند 
و به حمایت همه جانب��ه از آنها می پردازند. لذا تا زمانی 
که شیطان بزرگ هست این جنایت هایشان ادامه دارد. 
تروریس��ت ها ش��یطان کوچک هس��تند لذا گروه های 
تروریستی درست است که از بین می روند اما اصل مبارزه 
با ش��یطان بزرگ است که همواره با ایجاد ساختارهای 

جدید مدل جدیدی از تروریسم را ایجاد می کنند. 
پس مبارزه ما با تروریس�م تا از بین رفتن شیطان 

بزرگ ادامه دارد؟
بله، ت��ا زمانی که ش��یطان ب��زرگ از بین نرود 
تروریسم ادامه دارد و باید با آن مبارزه کرد تا نابودی 

شیطان بزرگ حاصل شود.

سردار کوثری در گفت و گو با سیاست روز:

برخیهاازمردمرایگرفتندوبهضررمردمعملمیکنند
عده ای سرشان در آخور عربستان، اسرائیل و آمریکاست

نشست علنی مجلس شورای اسالمی  قاسم غفوری - مائده شیرپور   گ���و  ایران این روزها با موضوع اف ای تی اف و سه کنوانسیون پیوستش نقل گفت و
داغ محافل سیاسی و حزبی شده است اما این همان مصداق بارز تعریفی است که مقام 
معظم رهبری از کنوانسیون های بین المللی داشتند، رهبری صراحتا فرمودند: »هیچ لزومی 
یا حتّی میدانیم که مشکالتی  تَه آن چیست  ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمیدانیم 
هم دارد، به خاطر آن جهاِت مثبت و جنبه های مثبت، قبول بکنیم.« و در ادامه به مجلس 
توصیه کردند با تکیه بر قدرت و رشادت خود نکات مثبت را تحت عنوان قوانین داخلی 
عادت  برخی  انگار  اما  زدند،  هم  تروریسم  و  پولشویی  با  مبارزه  مثال  حتی  کنند  مصوب 
دارند سخنان رهبری را آنطور که می خواهند تفسیر به رأی کنند و از همین منظر است که 
تالش  کنوانسیون ها  در  مندرج  موارد  به  دادن  لعاب  و  رنگ  با  و  کرده  تحریف  به  شروع 

دارند تا افکار عمومی را از اصل ماجرا منحرف کنند. 
بر همین اساس و با توجه به حساسیت ماجرا با سردار اسماعیل کوثری، کسی که در 
قامت نماینده مجلس در ادوار مختلف خدمت کرده و اخیراً جانشینی قرارگاه ثارهلل را برعهده 
به  برخی  اصرار  چرایی  درباره  اف ای تی اف،  موضوع  تحلیل  تا ضمن  دارد، همکالم شدیم، 
پیوستن به این کنوانسیون مشکوک که اتفاقاً 35 کشور را نیز بیشتر به عنوان عضو ندارد،  
گفت وگو کردیم. در ادامه این پرسش به سخنان مقام معظم رهبری در جمع بسیجیان در 
ورزشگاه آزادی گریزی زده و نهایتاً درباره دادگاه الهه، برجام و کنوانسیون های بین المللی و 

چرایی اصرار برخی بر تصویب آنها را مرور می کنیم، بخوانید ماحصل این گفت وگو را.

نمای نزدیک

اف ای تی اف یک دروغ بزرگ 
است که باید در باب این 

مسئله مسئولین ما و مخصوصًا 
 مسئولین در مجلس و

قوه قضاییه در این زمینه 
 بیشتر دقت کنند چراکه دولت
به دنبال تصویب اف ای تی اف 
است در حالی که اینجا باید 
کار کارشناسی را نمایندگان 

و مجلس انجام دهند و بیایند 
برای مردم توضیح دهند که 

 این اف ای تی اف به نفع
کشور نیست و قوه قضاییه 
نسبت به این مسئله باید 

حساسیت نشان دهد


