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یخ اسالم کارشناس ارشد تار
مهدی سالمی

تاریخ گواه اس��ت که بنی امیه، پس از بعثت 
ر یخن�گا ر رس��ول خدا)ص( و حتی پس از فتح مکه - تا

به عنوان مقط��ع تاریخی کرنش آنان مقابل 
قدرت نمایی اس��ام - اساس��اً هیچگاه الفبای مفهوم رس��الت نبی 
اک��رم و امامت امامان از بنی هاش��م را درک نکردند. به بیان بهتر، 
آن��ان درک درس��تی از جایگاه رس��ول اکرم و جانش��ینان پس از 
ایش��ان نداشتند و ماجرای عظیم رسالت الهی و جانشینی پس از 
آن را تنها از دریچه نزاع تاریخی میان بنی عبدشمس و بنی هاشم 
می نگریس��تند و الغی��ر! آنان قدرت و نفوذ رس��ول خ��دا را امری 
دنیوی و چیزی ش��بیه به س��لطنت و تاش برای کس��ب قدرت 
می پنداش��تند که طی آن، محمد بن عب��داهلل، فرزندی از فرزندان 
هاش��م بن عبدمناف، سرانجام موفق شده بود در درگیری تاریخِی 
میان فرزندان عبدمناف، گوی س��بقت را از فرزندان عبدش��مس، 
برادر هاش��م برباید و لذا تفوق و برتری، پس از سال ها که از فوت 

هاشم می گذشت، دوباره به اردوگاه فرزندان هاشم بازگردد!]1[
 برای آنکه ماجرا روش��ن تر شود، بد نیست کمی درخصوص 

ریشه های تاریخی این رقابِت درون قبیله ای گفت وگو کنیم:
منازعات درون قبیل��ه ای تیره های قریش، با مرگ عبدمناف و 
آغاز ریاس��ت یکی از فرزندان او  به  نام عمرو )هاش��م( شروع شد. 
عبدمناف، فرزند سرش��ناس قصی بن کاب بود که نس��ل رس��ول 
اکرم)ص( به قصی، از طریق او منتقل می شود. غیر از عمرو )هاشم(، 
عبد شمس ، مطلب ، ابوعمرو  و ابوعبید نیز پسران دیگر او بودند . با  
فوت  عبدمناف، مناصب اجتماعی او بین هاشم و عبدشمس تقسیم 
ش��د؛ بدین صورت که منصب رفادت )اطعام حجاج( و سقایت به 
هاشم و منصب قیادت  )فرماندهی  جنگ ها  و شاخه نظامی قریش( 
برعهده عبدش��مس گذاشته شد. عاوه  بر  این، به طور کلی ریاست 
قریش بعد از عبدمناف به هاشم واگذار شد.... از همین زمان قبیله 
قریش به دو شاخه ی مهِم »بنی هاشم« و »بنی عبدشمس«  تقسیم  
می ش��ود که در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، 

رقابت فشرده ای را با هم آغاز می کنند.]2[
در  زمان  هاش��م ، تیره او در دو زمینه، نسبت به تیره عبدشمس 
برتری قابل توجهی  داش��ت : نخست  این که شخص هاشم نسبت به 
عبدش��مس دارای مال زیادی بود و عاوه بر آن  در  عرصه  اقتصاد و 
تجارت مکه با اقوام همجوار، منشأ تحوالت مهمی شده بود. راه اندازی 
س��فرهای تجاری  زمستانی  و تابس��تانی از مکه به مدینه و شام و به 
عکس، از ابتکارات او به شمار  می رود . دومین  برتری هاشم به کرامت 
نفس و بذل و بخشش های زیاد او بر می گردد که حسادت رقبای او  
را  به همراه داش��ت. در این میان »امّیه« - فرزند متمول عبدشمس 
- بیش از  هر  کس  به موقعیت اجتماعی عمویش حسادت می ورزید. 
کینه ورزی های او نسبت به عمویش منشأ افسانه پردازی های بسیاری  
شده  بود که صد البته در درون خود واقعیت هایی را نهفته دارند.]3[

در این خصوص، در  طبقات ابن س��عد آمده: »امّیه که مردی 
ثروتمند بود، کوشید تا خود را در نیکوکاری به  هاشم  برساند  ولی 
موفق نش��د. بنابراین گروهی از قریش او را ش��ماتت کردند و به  
حسد  امّیه افزودند. امّیه از هاشم خواست تا َحَکمی تعیین کنند 
تا در باب آن دو رأی  بدهد . هاش��م این پیش��نهاد را به این شرط 
پذیرف��ت که بازن��ده، محکوم به  پرداخت  پنجاه ماده ش��تر برای 
کش��تن در مکه  و ده  سال  تبعید از مکه گردد. امّیه شروط هاشم  
را  پذیرف��ت و هر دو برای حکمّیت ن��زد کاهن بنی خزاعه رفتند. 
کاهن به ش��رافت هاشم  رأی  داد و امّیه به ناگزیر شترها  را  کشت 
و خود  نیز  برای  ده س��ال تبعید به ش��ام رفت . این  حکمّیت، آغاز 

دشمنی میان بنی هاشم و بنی امیه بود.«]4[
بعد از فوت هاشم، تیره  بنی امّیه  بر اقتدار اقتصادی خود افزود و 

روز  به روز تفّوق مالی  خود  را نسبت به تیره ها و قبایل  دیگر  افزایش 
داد، در حالی که تیره بنی هاش��م بع��د از فوت رئیس خود  از  نظر 
اقتصادی در سراشیبی افول  و نزول  قرار  گرفته بود. فوت  هاشم در 
خارج از  مکه  و ماندن »شیبه«]5[ تنها فرزندش در غربت و سپس 
تحت سرپرستی »مّطلب« قرار گرفتن وی، همچنین فقدان  نبوغ  
اقتصادی نزد جانش��ینان هاش��م و به ویژه عبدالمّطلب ، از  عواملی 
بودند  که  دست  در دست هم دادند  تا بنی هاشم فقط به خوشنامی 
خود ببالد و دیگر توان رقابت اقتصادی با بنی امّیه را نداشته  باشد. 
تنگدستی ابوطالب - سرشناس ترین پسر عبدالمطلب - نیز  خود 
می توانس��ت حکایت از افول  اقتصادی  عبدالمطلب داشته باشد. از  

آن چه گفته شد دو نتیجه به دست می آید:
1- عبدالمطل��ب پ��س از مرگ هاش��م )پدر( تم��ام اقتدار  

اقتصادی  او  را پیدا نکرد؛
2- بنی امّی��ه با حف��ظ  مقام  قی��ادت  و نف��وذ  فوق العاده  در  
دارالن��دوه، منزلت اجتماعی روزافزونی در مک��ه یافتند تا آن که 
در زمان ظهور اسام، به خصوص پس از جنگ بدر، به ریاست و 

سروری قریش و مکیان رسیدند.]6[
رقابت  این دو تیره سرش��ناس قریش، ب��ا بعثت پیامبر � که 
خ��ود نیز از تیره بنی هاش��م بود � نه تنها به پایان نرس��ید، بلکه 
ص��ورت جّدی تری به خود گرفت، چراک��ه بنی امّیه حتی ادعای 
نب��ّوت حضرت رس��ول )ص( را نیز در راس��تای رقابت تیره ای و 
درون قبیله ای تفس��یر می کرد و این تلقی از بعثت را، نس��ل به 
نس��ل به فرزندان خود نیز منتقل ک��رد تا اینکه در حادثه کربا، 
مبتنی ب��ر همین نگاه سراس��ر اش��تباه بنی امی��ه، یزید هم آن 
رویارویی عظیم تاریخ را صرفاً صف آرایی فرزند عبدشمس مقابل 

فرزند هاشم تفسیر نمود.
تاریخ ش��واهد متع��ددی را برای اثبات ای��ن مدعا در مقابل 
دی��دگان ما می گذارد که در خال س��طور زیر، به برخی از آن ها 

اشاره خواهیم کرد:
در زم��ان خافت جناب عثمان، روزی ابوس��فیان بر او وارد 
شد و گفت:  »صاَرْت إِلَْیَک بَْعَد تَْیم َو َعِدیٍّ َفَأِدْرها َکالُْکَرِة، َواْجَعْل 
َّما ُهَو الُْملُْک َو الَ أَْدِری ما َجنٌَّة َو ال ناٌر!]7[  أَْوتاَده��ا بَِنی أَُمیََّة، َفإِن
این خافت پس از قبیله تَْیم )اش��اره به ابوبکر( و َعدی )اش��اره 
به عمر( به تو رس��یده اس��ت. اکنون آن را چون توپ میان قبیله 

خودت بگ��ردان و پایه ه��ای آن را بنی امیه ق��رار ده! پس همانا 
بدان! مس��ئله، فقط مسئله ی فرمانروایی است )نه خافت الهی و 

اسامی!(؛ من که بهشت و دوزخی نمی شناسم!«
این س��خنان به اندازه ای زش��ت و ناپسند بود که عثمان نیز 
از ش��نیدن آن برآشفت، بر سر ابوس��فیان فریاد زد و به او تندی 

نمود.]8[
در همان ایام، ابوسفیان به نزد قبر جناب حمزه سیدالشهدا)ع( 
رفت��ه، در حالی که بر قبر مطه��ر آن حضرت لگد می زد، خطاب 
ب��ه او می گفت: ای ابو ُعماره!]9[ مس��ئله ای که دیروز بر س��ر آن 
شمش��یر کشیده بودیم، اکنون به دست کودکان مان رسیده و با 

آن بازی می کنند.]10[
فروکاس��تن غزوات نبی اکرم با کفار و مشرکین � و در رأس 
آنان ابوسفیان � در حد یک نزاع درون قبیله ای میان بنی هاشم و 
بنی عبدشمس بر سر تصاحب قدرت، به روشنی بیانگر کینه توزی 
جاهلی و ریش��ه دار ابوسفیان و فرزندان او با خاندان وحی است، 

آن هم از همان دریچه نگاهی که عرض کردیم.
پس با این اوص��اف، اهتمام بنی امیه به حذف تمامی مظاهر 
بنی هاش��م از صحنه ی سیاسی اسام )در صورت تصاحب غصبی 
جایگاه خافت رسول خدا(، چندان هم دور از انتظار نبود. لذا اگر 
ما در آن روزگار )مثًا دوران خلیفه س��وم( حضور می داشتیم، با 
این سرس��ختی و کینه توزِی عشیره ای بنی امیه نسبت به خاندان 
رس��الت که ریش��ه در خصلت های دوران جاهلیت آنان داش��ت، 
می توانس��تیم پیش بینی کنیم که در صورت به قدرت رس��یدن 
فرزندان آل س��فیان در آینده ای نه چندان دور، احتماالً برخورد 
سخت و خشنی از سوی آنان نسبت به فرزندان هاشم رخ خواهد 
داد، کمااینکه همین امر نیز چند س��ال بعد به ناجوانمردانه ترین 

صورت ممکن در صحرای کربا و پس از آن به وقوع پیوست.
و اما موردی دیگر:

از »مط��رف بن مغیرة« فرزند »مغیرة بن ش��عبة« )یار مورد 
اعتماد معاویه( نقل ش��ده است که: من با پدرم »مغیره« به شام 
آمدیم و پدرم هر روز نزد معاویه می رفت و با او س��خن می گفت 
و بر می گش��ت و از عقل و هوش او تعریف می کرد. ش��بی از نزد 
معاویه برگشت، ولی بسیار اندوهگین بود، بگونه ای که از خوردن 
ش��ام خودداری کرد. من تصّور کردم مشکلی درباره خانواده ی ما 

پیدا شده است. پرسیدم: چرا امشب این همه ناراحتی؟ گفت: من 
امش��ب از نزد خبیث ترین مردم بر می گ��ردم. گفتم: چرا؟ گفت: 
برای این که با معاویه خلوت کرده بودم، به او گفتم: مقام تو باال 
گرفته، اگر عدالت را پیشه سازی و دست به کار خیر بزنی، بسیار 
به جاس��ت. مخصوصاً به خویش��اوندانت از بنی هاشم نیکی کن و 

صله ی رحم به جا آور، آنان امروز خطری برای تو ندارند.
ناگهان )او منقلب و عصبانی ش��د و( گفت: ابوبکر به خافت 
رس��ید و آنچه باید انجام بدهد، انجام داد؛ اّما هنگامی که از دنیا 
رفت، نام او هم فراموش شد؛ فقط گاهی می گویند: ابوبکر! سپس 
عمر به خافت رسید و ده سال زحمت کشید! او نیز هنگامی که 
از دنی��ا رفت، نامش هم از میان رفت؛ فقط گاهی می گویند: عمر! 
بع��د از آنه��ا برادرمان عثمان به خافت رس��ید و کارهای زیادی 
انج��ام داد! ولی هنگام��ی که از دنیا رفت، نام او هم از میان رفت؛ 
ولی اخوهاشم )اشاره به رسول اکرم)ص( است( هر روز پنج مرتبه، 
داً  نام او را )بر مأذنه ها( فریاد می زنند و می گویند: »أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ
َرُس��ولُ اهللِ« با این حال، چه عمل و نام��ی از ما باقی می ماند، ای 
بی مادر! سپس گفت: »َواهللِ إاِلَّ َدْفناً َدْفناً؛ به خدا سوگند! چاره ای 

نیست جز این که این نام را برای همیشه دفن کنم!«]11[
همانط��ور که از کام معاویه مش��هود اس��ت، او کینه توزی 
خود با رس��ول خدا را با تعبیر »اخوهاش��م« بروز می دهد. شاید 
ب��ه کار رفتن ای��ن تعبی��ر در کام فرد زیرک و َسّیاس��ی چون 
معاویه بی هدف نباش��د، بلکه وی تعمداً این تعبیر را به کار برده 
تا س��ابقه ی کینه ی خود از رس��ول خدا را ب��ه حافظه ی تاریخی 
نزاع میان بنی هاشم و بنی امیه نسبت دهد. لذا باز هم رّدپای آن 

کینه های قدیمِی عشیره ای در کام بغض آلود او عیان است.
کم��ی جلوتر می آییم. پس از واقعه عاش��ورا و جنایات یزید 
بن معاویه علیه س��پاهیان امام حسین )ع(، هنگامی که سرهای 
مقدس شهیدان کربا را وارد مجلس یزید نمودند، یزید در حالی 
که با چوبدس��تی خود بر ل��ب و دندان مطهر امام حس��ین )ع( 

می زد، این اشعار را می خوانْد:
»لَِعَبْت هاِشُم بِالُْملِْک َفَا *** َخَبٌر جاَء َو الَ َوْحٌی نََزْل

لَْیَت اَْش��یاِخی بَِبْدر َش��ِهُدوا *** َج��َزَع الَْخ��ْزَرُج ِمْن َوْقِع 
االََسْل

الََهلُّوا َواْسَتَهلُّوا َفَرحاً *** َو لَقالُوا یا یَِزیُد الَ تََشْل
َفَجَزیْناُه بَِبْدر َمَثا *** َو اََقْمنا ِمْثَل بَْدر َفاْعَتَدْل

لَْس��ُت ِمْن ِخْنِدف اِْن لَْم اَنَْتِق��ْم *** ِمْن بَِنی اَْحَمَد ما کاَن 
َفَعْل«]12[

)ترجمه اشعار:(
»فرزندان هاشم )رس��ول خدا( با سلطنت بازی کردند، و در 

واقع نه خبری )از سوی خدا( آمده بود و نه وحیی نازل شده!
کاش بزرگان من که در جنگ بدر کش��ته ش��ده بودند، امروز 
می دیدند که قبیله خزرج چگونه از ضربات نیزه به زاری آمده است!

در آن حال، از ش��ادی فریاد می زدن��د و می گفتند: ای یزید 
دستت درد نکند!

امروز کیفر ماجرای بدر را به آنان دادیم و همانند بدر با آنان 
معامله کردیم و در نتیجه برابر شدیم!

من از فرزنداِن »ِخْنِدْف« )از جّده های اعای قریش و از جمله 
یزید( نیستم اگر از فرزندان احمد )رسول اکرم( انتقام نگیرم!«

همانطور که از این تعابیر سخیف یزید کامًا هویداست، وی 
رویارویی خود با س��پاه ام��ام )ع( را همچون نیاکان متعصب اش، 

کماکان در پازل عصبیت های جاهلی و رقابت میان بنی هاش��م و 
بنی عبدش��مس تفس��یر می کرد و اساساً قائل به این نبود که این 
س��طح از رویارویی، نزاع میان جبهه حق و جبهه باطل بوده که 

حتی در طبقات مختلف عالَم نیز اثرگذار بوده است!
لذا توجه بی��ش از حد به عصبیت های قبیل��ه اِی بازمانده از 
دوران جاهلی��ت عرب و نیز نگاه به ماجرای کربا از منظر رقابِت 
صرفاً درون قبیله ای میان تیره ی بنی هاش��م و بنی عبدشمس، از 
جمله ی ریش��ه ای ترین عللی بود که خان��دان امیه همواره از این 
دریچه به مقوله وحی و امامت می نگریس��ت که البته حسادت به 
هاش��م و فرزندان او به سبب داش��تن مناقب و فضایل بسیار نیز 

همواره این نگاه تنگ نظرانه و سخیف را تقویت می کرد.
 

پینوشتها:
]1[برای ابوس��فیان و فرزندان از نس��ل او، هم لفظ »بنی امیه« 
اطاق می شود و هم لفظ »بنی عبدشمس«. علت این است که هاشم 
و عبدش��مس - به همراه چند برادر دیگ��ر - از فرزندان عبدمناف 
بودند که درس��ت از زمان مرگ پدرشان، کشمکش میان دو تیره ی 
منتس��ب به آنان آغاز ش��د. یکی از کس��انی که در باالگرفتن این 
کشمکش ها نقش بسزایی داشت، امّیه، فرزند متمّول عبدشمس بود. 
لذا وی به نوعی نماینده جریان منتسب به عبدشمس و نسل او بود 
و درست به همین سبب، جریان آنان، در تاریخ اسام، هم با عنوان 

»بنی عبدشمس« و هم با عنوان »بنی امیه« شناخته می شود.
]2[حس��ن حضرتی، »بن مایه ه��ا و درون مایه ه��ای رخداد 
عاش��ورا )بررس��ی تاریخی(«، مجل��ه تاریخ اس��ام، بهار 1379، 

شماره 1، ص94.
]3[پیشین، ص95.

]4[محمد بن سعد، الطبقات الکبری، ترجمه محمود مهدوی 
دامغانی، تهران: نشر فرهنگ و اندیشه، 1374، ج1، ص64.

]5[منظور از »ش��یبه«، همان »عبدالمّطلب« است. توضیح 
آنک��ه چند س��ال پس از فوت  هاش��م در خ��ارج از  مکه  و ماندن 
»ش��یبه« یا هم��ان عبدالمطلب در دیار غرب��ت، باألخره مّطلب، 
عم��وی ش��یبه، او را از یثرب ب��ه مکه بازگردان��د و وی را تحت 
سرپرس��تی خود گرفت. نقل ش��ده که وقتی مردم مکه و قریش، 
عبدالمطلب یا همان ش��یبه را دیدند که همراه مطلب، عمویش، 
وارد ش��هر می ش��ود، به گمان این که او بنده ی خریداری شده ی 
مطلب از یثرب اس��ت، وی را » عبدالمطل��ب« خواندند و این نام 

بعدها همچنان باقی ماند.
]6[حس��ن حضرت��ی، »بن مایه ه��ا و درون مایه ه��ای رخداد 
عاش��ورا )بررس��ی تاریخی(«، مجل��ه تاریخ اس��ام، بهار 1379، 

شماره 1، ص95.
]7[ابن عبدالبر، اإلس��تیعاب فی معرف��ة األصحاب، تحقیق 

علی محمد بجاوی، بیروت: دار الجیل، 1412ق، ج4، ص1679.
]8[پیشین.

]9[ابو عمارة، ُکنیه جناب حمزة بن عبدالمطلب بوده است.
]10[ق��ال أبوس��فیان فی أیام عثمان و قد م��ّر بقبر حمزة و 
ضرب��ه برجله و قال: »یا أَب��ا ُعماَرِة! إِنَّ األْمَر الَّ��ِذی اْجَتلَْدنا َعلَْیِه 
ُبوَن بِ��ِه....« )ابن ابی  ��ْیِف، أَْمس��ی فِی یَِد ِغلْمانَِنا الَْیْوَم یََتلَعَّ بِالسَّ
الحدید معتزلی، شرح نهج الباغة، قم: کتابخانه آیت اهلل مرعشی 

نجفی، 1304، ج16، ص136.(
]11[س��عید داودی و مهدی رستم نژاد )زیر نظر ناصر مکارم 
شیرازی(، عاشورا: ریشه ها، انگیزه ها، رویدادها، پیامدها، قم: نشر 
آیت اهلل مکارم ش��یرازی )ناشر مؤلف(، بی تا، چاپ دوم، ص109./ 
به نقل از: ابن ابی الحدید معتزلی، شرح نهج الباغة، قم: کتابخانه 

آیت اهلل مرعشی نجفی، 1304، ج5، ص129.
]12[فضل بن حسن طبرسی، اإلحتجاج، ترجمه مازندرانی، 

تهران: نشر مرتضوی، بی تا، چاپ اول، ج3، ص170.)برهان(

واکاویسلسلهریشههایتاریخِیرخدادکربال

فهم نادرست بنی امیه از مسئله رسالت و امامت

مفقودى
كارت هوشمند كمپرسى آميكو مدل 1388 رنگ سفيدروغنى بشماره پالك ايران 43- 616 ع 25 بشماره موتور 
1509F031518 و شماره شاسى NA2F3LLD69A001549 بشماره هوشمند 4131666 به نام ابوالقاسم صالحى 

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

ســند كمپانى و برگ سبز سوارى سانتافه رنگ مشكى متاليك مدل 2008 ش موتور G6EA7A071743 شاسى 
KMHSH81DP8U334093 پالك 99-645ص18 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد./نوبت دوم سارى

كليه اســناد و مدارك خودرو ســوارى پرايد تيپ صبا(جى تى ايكس) مدل 1380 رنگ يشــمى-متاليك به شماره 
72-197ن24 ش موتــور 00261742 شاســى S1412280727647 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد. مالك 

متعهد مى گردد كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد. سارى

اينجانب حســينعلى شبانى بن درختى مالك خودرو ســوارى پژو 206 مدل 1384 به شماره انتظامى 692س38- 
ايران 64 با شــماره شاسى 19844073 و شــماره موتور 10fss15171516 به علت فقدان اسناد فروش و برگ سبز 
تقاضاى رونوشــت المثنى اســناد مذكور را نموده اســت لذا چنانچه هر كس ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف 
مدت ده روز به دفتر منطقه اى شركت ايران خودرو واقع در اصفهان ، خيابان ارتش ، كوچه آرش مراجعه نمايد ، بديهى 

است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. يزد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهــان صندوق تامين خســارتهاى بدنى بــه مديريت عاملى آقاى على جبارى دادخواســتى به طرفيــت خوانده آقاى 
عزيزعلى خزايى به خواســته مطالبه مبلغ 494/000/000 ريال مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9609982640200346 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شــهريار ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/11/11 
ساعت 10/00 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 عزيز على خزايى 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/27084
منشى دادگاه حقوقى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شهريار

دادنامه
شــماره  نهايــى  تصميــم  ميرجــاوه  بخــش  عمومــى  دادگاه  شــعبه   9309985475800819 كالســه  پرونــده 
9609975475800876 ، خواهان ها: 1- آقاى خورشــيد محمد دانش پژوه ريگى به نشانى بخش ميرجاوه الديز سيدآباد 
2- آقاى محمد عمر دانش پژوه ريگى به نشانى بخش ميرجاوه الدز سيد آباد 3-آقاى محمد شاه ريگى فرزند يار محمد با وكالت 
آقاى حســين آقايى فرزند در محمد به نشــانى زاهدان خيابان اميرالمومنين نبش اميرالمومنين 3- ساختمان سپيده واحد 
16- خواندگان: 1- آقاى امان اهللا ريگى فرزند محمد يعقوب به نشانى مجهول المكان 2- اداره كل ثبت اسناد و امالك استان 
سيســتان و بلوچستان به نشانى زاهدان خيابان دانشگاه ، خواســته ها: 1- وارد ثالث 2- اثبات مالكيت (مالى) در خصوص 
دعوى آقاى محمد شاه ريگى فرزند يار محمد به وكالت آقاى حسين آقائى بطرفيت 1- آقاى امان اهللا ريگى فرزند محمد يعقوب 
و 2- اداره ثبت اسناد و امالك زاهدان بخواسته اثبات بيع و الزام به تنظيم سند رسمى به ميزان يك و نيم دانگ از شش 
دانگ سهم قنات ده رضا و دعوى آقايان 1- خورشيد محمد و 2- محمد عمر هر دو دانش پژوه ريگى فرزند مجيد بطرفيت 1- 
امان اله ريگى فرزند محمد يعقوب و 2- محمد شاه ريگى فرزند يار محمد و 3- اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان زاهدان 
به خواسته ورود ثالث در دعوى فوق با اين توضيح كه آقاى محمد شاه ريگى به استناد قولنامه عادى و گواهى گواهان و اماره 
تصرف مدعى مالكيت يك و نيم دانگ از قنات ده رضا شده و در اين دادگاه دعوى به شرح فوق الذكر را مطرح نموده است در 
ادامه آقايان خورشيد محمد و محمد عمر دانش پژوه ريگى بعنوان وارد ثالث نيز مدعى مالكيت سهم مذكور شده و متقاضى 
ثبت آن بنام خود گرديده اند دادگاه با بررسى جميع اوراق و محتويات پرونده از قبيل مفاد دادخواست هاى تقديمى اظهارات 
شهود مفاد مرقومه اداره ثبت اسناد وامالك زاهدان در باب مالكين قنات مورد نظر طبق سند رسمى و ديگر قرائن و امارات 
موجود از جمله تصرف چندين ساله خواهان آقاى محمد شاه ريگى و عدم اعتراض به ايشان در مدت تصرف مستندات به مواد 
22و46و47و48 قانون ثبت و مواد 35و140و190 و219و220و 1284و1286 و1312 و1321 قانون مدنى و مواد 130 
و212و230و231و241 قانون آيين دادرســى مدنى و راى وحدت رويه 569-70/10/10 ديوان عالى كشــور دعوى  آقاى 
محمد شــاه ريگى فرزند يار محمد را صحيح تشــخيص داده و با احراز مالكيت ايشان اداره ثبت اسناد وامالك زاهدان مكلف 
است بنام ايشان سند رسمى به ميزان يك و نيم دانگ از شش دانگ قنات ده رضا كه در حال حاضر بنام آقاى امان اهللا ريگى 
فرزند محمد يعقوب مى باشد صادر نمايد همچنين در خصوص دعوى واردين ثالث نظر به ادله و مستندات مذكور دعوى آنها 
را وارد ندانســته و مســتندا به مواد 196 و 257 و 260 از قانون آيين دادرســى مدنى قرار رد دعوى نامبردگان را صادر و 
اعالم مى نمايد اين راى حضورى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر اســتان 

سيستان و بلوچستان خواهد بود.م الف/111
 دادرس شعبه اول دادگاه عمومى ميرجاوه

آگهى احضار متهم
در پرونده كالســه 9609988316000291 شــعبه نهم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب متهم 1- محسن سيفى 
زاده 2- بهروز محمدى به موجب شكايت محمد جواد زنگنه و گزارش داير بر فروش مال غير از طريق نشر آگهى تحت تعقيب 
اســت و ابالغ اخطاريه به واســطه معلوم نبودن اقامت ايشــان ممكن نگرديده بدينوســيله در اجراى ماده 174 قانون آيين 
دادرســى كيفرى مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى و متهم ظرف يك ماه احضار مى شود پس از انقضاى مهلت 

مذكور تصميم قانونى اتخاذ خواهد شد. م الف/595
بازپرس شعبه نهم دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالســه پرونــده : 96/5/283 وقــت رســيدگى:96/7/29 ســاعت 9 صبــح خواهان:صنــدوق مهر امــام رضا با 
وكالت اميرحســين قنبــرى خوانده:زهرا صائمى-مظاهر نجــف زاده-حرمت اله نبى پور خواســته: مطالبه وجه به ميزان 
48,523,550 ريال خواهان دادخواســتى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه پنجم شوراى حل 
اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجويز ماده 73قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا 
خوانده ازتاريخ 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 رسيدگى حضور به هم رساند. چنانچه بعدا ابالغى به وسيله آگهى الزم 

شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن سى روز خواهد بود.م/الف
مسئول دفتر شعبه پنجم شهرى شوراى حل اختالف آمل-محمدى

دادنامه
پرونده 9509981210801194 شــعبه 8 دادگاه حانواده آمل تصميم نهايى شماره 9609971210800442 
رأى دادگاه:درخصوص دعوى خواهان سحر دالرامى ف رمضانعلى به طرفيت خوانده يوسف جهان تيغ ف داود با خواسته 
تقاضاى صدور حكم طالق از سوى زوجه مستند فتوكپى مصدق عقدنامه و كپى كارت ملى كپى شناسنامه و به علت اعتياد 
در بيمارســتان امام رضا بدين شــرح كه خواهان اظهار مى دارد در ســال 88 به عقد نكاح خوانده در آمدم و ســال 92 
زندگى مشــترك را شــروع كرديم و حاصل زندگى يك فرزند پســر به نام سجاد 4 ســاله مى باشد.خوانده به لحاظ بدهى 
كه باال آورد از اواخر آذر ســال 95 زندگى مشــترك را ترك نموده و سابقه اعتياد به ترامادول هم داشت نهايتا به شرح 
خواسته خواهان صدور حكم شد دادگاه با عنايت به موارد فوق ضمن احراز رابطه زوجيت دائم زوجين و نظر به اين كه 
ســعى و تالش دادگاه و مســاعى داوران در اصالح ذات البين موثر واقع نشــد و باتوجه به اين كه خوانده على رغم نشر 
آگهى در جلســه دادرســى حاضر نشــد و دفاعى در مقابل ادعاى خواهان به عمل نياورده و تحقيقات محل حكايت از ترك 
زندگى مشترك و اعتياد به مواد مخدر دارد لذا دادگاه مستندا به مواد 26و27و29و33 قانون حتين از خانواده مصوب 
1394 و ماده 1130 قانون مدنى حكم به الزام خوانده به مطلقه نمودن خوهان صادر و اعلم مى گردد با اين توضيح كه 
باتوجه به بذل 200 سكه از مهر المسمى را در حق زوج بذل نموده نوع طالق خلع مى باشد جهيزيه كه در اختيار وى مى 
باشد و زوج ادعايى در اين خصوص ندارد حضانت فرزند با زوجه و نفقه اش با زوج به مبلغ ماهيانه 250هزارتومان مى 
باشد زوجه حسب گواهى شماره 497-96/2/2 پزشكى قانونى آمل فاقد حمل مى باشد گواهى صادره از تاريخ قطعيت 
ظرف شش ماه داراى اعتبار مى باشد رأى صادره غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين دادگاه 
ســپس ظرف بيســت روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر مازندران مى باشد.در صورت عدم حضور زوج جهت اجراى 

صيغه طالق به سردفتر نمايندگى جهت اجراى صيغه طالق اعطا مى گردد.م/الف
رييس شعبه 8 دادگاه حقوقى آمل-كيانى

دادنامه هيأت تشخيص-حكم 
ش دادنامه:267-96/5/17 كالســه پرونده:96/203 خواهان : رمضان نيك فهم به نشانى مازندران-سرخرود 
روســتاى چاكســر گلزار شهدا مجتمع مسكونى مينا پالك 192 خوانده: شهرك 12 واحدى به  نشانى مازندران محمودآباد 
سرخرود درويش آباد درياى24 پالك 23 خواسته[ حقوق معوقه/حق السعى  گردش كار:خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق به طرفيت خوانده تقديم داشــته كه پس از ارجاع به اين هيأت به شــماره ثبت و كالســه فوق و اجراى تشــريفات 
قانونى در وقت مقرر جلسه رسيدگى به تصدى امضاء كنندگان ذيل تشكيل شده است كه باتوجه به محتويات پرونده به 
شرح ذيل مبادرت به صدور رأى مى نمايد.حكم/قرار: دادنامه هيأت تشخيص مورخ 96/5/17 : درخصوص دادخواست 
خواهان رمضان نيك فهم به طرفيت شــهرك 12واحدى با كارفرمايى محمدپاكفر و ســعيد فيضى به خواســته مندرج در 
دادخواست تقديمى و نيز افزايش خواسته در جلسه رسيدگى مستند به ماده 63 آيين دادرسى كار موضوع ماده 164 
قانون كار و با عنايت به استماع اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه متشكله على رغم ابالغ قانونى دعوتنامه 
از طريق روزنامه كثيراالنتشــار مســتندا به مواد 47و48و58و100 آيين دادرســى كار موضوع ماده 164قانون كار كه 
عدم حضور مانع از رسيدگى و صدور رأى نخواهد بود فلذا هيأت با استناد به ماده 157 قانون كار صالحيت رسيدگى را 
داشــته و به اتفاق آراء با مطالعه و بررســى هاى به عمل آمده و مدارك و مستندات ارائه شده از سوى خواهان من جمله 
اوراق قرارداد كار پس از احراز رابطه كارگرى و كارفرمايى فى مابين موضوع مواد 2و3 قانون كار و ســابقه كار خواهان 
از تاريخ 91/1/25 لغايت 91/8/25 با آخرين دستمزد دريافتى روزانه به مبلغ 129,900 ريال ، خوانده صدراالشاره 
را مكلف مى نمايد بااســتناد به ماده 87 آيين دادرســى كار موضوع ماده 164 قانون كار به شــرح ذيل مبالغ را در وجه 
خواهان كارسازى نمايد. مابه التفاوت حقوق و مزايا از تاريخ 91/1/25 لغايت 91/8/25 با كسر مبلغ پرداختى مستند 
به تبصره ماده 41 قانون كار 25,338,300 ريال( بيســت و پنج ميليون و سيصدوســى و هشت هزاروسيصد ريال) وجه 
عيدى و پاداش از تاريخ 91/1/25 لغايت 91/8/25 مصوبه مجلس شــوراى اســالمى 4,546,500 ريال( جهارميليون 
و پانصدچهل و شــش هزار و پانصد ريال) وجه ســنوات خدمت از تاريخ 91/1/25 لغايت 91/8/25 به ميزان مندرج 
در ماده 27 قانون كار 2,273,250 ريال( دوميليون و دويســت و هفتادوســه هزارودويست و پنجاه ريال) وجه مرخصى 
ذخيره شــده ايام كاركرد مســتند به مواد 66 و 71 قانون كار 584,550 ريال( پانصدوهشــتادوچهار هزاروانصدوپنجاه 
ريال) خوانده مكلف مى باشــد مجموعا مبلغ 32,742,600 ريال( ســى و دوميليون و هفتصدوچهل و دوهزاروششــصد 
ريال) در وجه خواهان كارســازى نمايد.اين رأى به اســتناد ماده 159 قانون كار ظرف پانزده روز قابل تجديدنظرخواهى 
در هيأت حل اختالف مى باشــد و در صورت عدم اعترض هريك از طرفين و قطعى و الزم االجرا شــدن رأى، رأى مزبور 
به اســتناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشــكيالت و آيين دادرسى ديوان عدالت، ظرف سه ماه از تاريخ ابالغ براى اشخاص 
داخل كشور وظرف شش ماه از تاريخ ابالغ براى افراد مقيم خارج از كشور قابل فرجام خواهى  در ديوان عدالت ادارى 

خواهد بود.م/الف
اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى محمودآباد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به  مجتبى افشانى 
خواهان دادخواستى به طرفيت خوانده مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9309982011401108 شعبه 
دوم دادگاه عمومى بخش ســرخرود(101 دادگاه كيفرى دو ســابق) ثبت و وقت رســيدگى مورخ 96/9/19 ســاعت 12 
تعيين شد . حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهول المكان بودن مجتبى افشانى و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از نشر آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه 101 دادگاه كيفرى دو بخش سرخرود-سيد رسول حسينى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى حميدرضا مهرى با وكالت عبدالرضا عليزاده نيا دادخواســتى به خواســته مطالبــه وجه به طرفيت آقاى محمد 
آفتابى گلســتان ف ايوب تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 13/96/338 ثبت شده چون خوانده مجهول المكان 
مى باشــد حسب دستورشــورا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود 
كــه خوانــده با مراجعه به دفتر شــعبه 13 حل اختالف ســارى نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافــت و در تاريخ 
96/8/1 ســاعت 10 صبح در شعبه 13 حقوقى شــوراى حل اختالف حضور به هم رسانند واال رسيدگى و اقدام قانونى 

معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى حميدرضا مهرى با وكالت عبدالرضا عليزاده نيا دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت آقاى على فرخ 
ســوركى ف محمد تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 13/96/336 ثبت شــده چون خوانده مجهول المكان مى 
باشــد حســب دستورشــورا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه 
خوانده با مراجعه به دفتر شعبه 13 حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در تاريخ 96/8/1 
ســاعت 9:30 صبح در شعبه 13 حقوقى شــوراى حل اختالف حضور به هم رسانند واال رسيدگى و اقدام قانونى معمول 

خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى

آگهى مزايده اموال غيرمنقول
بــه موجــب پرونده كالســه 1/962408 لــه آرزو پرهيزگار جهت وصول محكــوم به و هزينه هــاى اجرايى اموال 
مشــروحه زير متعلق به محكوم عليه سيد مبين مســووى پيرنعيمى توقيف و توسط كارشناس به مبلغ 1,850,000,000 
ريال ارزيابى و مقررشــد در تاريخ 96/7/10 از ســاعت 9 الى 11 ازطريق مزايده حضورى در محل دفتر اجراى احكام 
مدنى ســارى به فروش برســد . قيمت  از ميزان ارزيابى شــده شروع و به كســانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند 
فروخته خواهد شد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشنهادى نقدا از برنده اخذ و مابقى بايد ظرف يك ماه پرداخت گردد هم 
چنيــن در صــورت انصراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد ســپرده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد 
شد.مشخصات مال مورد مزايده:شش دانگ يك دستگاه آپارتمان مسكونى با قدمت حدود13 سال دوخوابه با آشپزخانه 
اپــن واقــع در طبقــه اول به مســاحت 141/40 مترمربع كه 6/85 مترمربع آن مســقف مى باشــد در پهنه عرصه ملك 
ســاختمان مســكونى در دوطبقه روى  هم كف هر طبقه يك واحد و جمعا دو واحد ممســكونى با اسكلت بتن آرمه پوشش 
ســقف تيرچه بلوك ديوارهاى پيرامونى آجر ســفال پنجره آلومينيومى و نماى سنگ فرش كف پيلوت موزاييك ارتفاع از 
كف تا سقف پيلوت 2/67 متر كف بنا سراميك و پاركت درب ورودى چوبى ارتفاع تا زير سقف 2/70 متر و از امتياز آب 
مشــاعى، برق و آب مســتقل بهره مند مى باشد با در نظر گرفتن قدرالســهم مشاعى عرصه به قيمت 1,850,000,000( 
يك ميلياردوهشــتصدوپنجاه ميليون ريال) توسط كارشناس رسمى قيمت گذارى شده است .متقاضيان مى توانند جهت 

دريافت اطالعات بيشتر ظرف مهلت 5 روز  قبل از تاريخ مزايده به اين اجرا مراجعه نمايند.م/الف
دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى سارى –درزيان خلردى

اجراييه
ش پ :18/92/172 محكوم له: شركت درياپخش خزر به مديريت سيد رضا سيدى مطلق با وكالت ميثم حفاوتى 
طبرى به موجب رأى شــماره 92/15-92/2/11 شــعبه دهم شــوراى حــل اختالف آمل كه قطعيــت يافته محكوم عليه 
محكوم است به پرداخت 6,800,000ريال بابت اصل خواسته و 40,000 ريال هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق 
تعرفه و خسارت تاخير تاديه از زمان سررسيد چك از تاريخ 91/7/2 و نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت به عهده 
محكوم عليه مى باشد.به استنادماده 33 قانون شوراهاى حل اختالف و ماده 27 آيين نامه اجرايى آن محكوم عليه  مكلف 
اســت پــس از ابالغ اين بــرگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يــا ترتيبى براى پرداخت محكوم به 
يــا انجــام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگســترى 

محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه دهم شوراى حل اختالف آمل

آگهى حصر وراثت
آقاى ســيد مهدى صالحى اميرى ش ش 12 به شرح دادخواست به كالسه 15/825/96 از اين شورا  درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســيد باقر صالحى اميرى ش ش 84 در تاريخ 96/2/26 
در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1-ســيد على ش ش 107   
2-ســيد مهدى ش ش 12   3-ســيد مريم ش ش 1924 همگى صالحى اميرى نام پدر ســيدباقر –فرزندان متوفى4-

فاطمه مهدويان اميرى ف نبى اله ش ش 50 همســر متوفى .اينك شورا با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك 

ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه پانزدهم شوراى حل اختالف بابل-قنبر خيرى زاده

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالســه پ: 11/384/96 نظر به اين كه خواهان قاســم فالح تبار به وكالت قنبــر رضانژاد قادى ف محمدعلى 
دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت محمد عباســى خوشرودى ف ابوالقاســم در اين شعبه تسليم نموده 
كه پس از انجام مقدمات قانونى به كالســه  11/384/96 ثبت و براى تاريخ 96/8/2 ســاعت 10 صبح تعيين وقت 
گرديده است ، لذا به لحاظ مجهول المكان بودن خوانده، به تقاضاى خواهان و به استناد ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى ،مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج و به خوانده ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى در 
شــعبه يازدهم حاضر و قبل از آن جهت دريافت نســخه دوم دادخواست و ضمايم آن به دفتر شعبه يازدهم مراجعه 
نمايد.در غير اين صورت مفاد دادخواست و ضمايم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضى به عمل خواهد آمد.م/الف
مدير دفتر شعبه يازدهم شوراى حل اختالف بابل

آگهى حصر وراثت
آقاى مرتضى محتشــم كريمى ف كريم به شــرح درخواستى كه به شــماره 3/483/96 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان كريم محتشــم كريمــى ف آقاجان ش 
ش 394 صــادره رامســر در تاريــخ 95/6/13 در شهرســتان رامســر  بدرود زندگــى گفته، ورثه حيــن الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به : 1-پروين احســانگر فكجور ش ش 3 ف اسداله همسر دائمى متوفى2-مرتضى ش ش 2   
3-مجتبى ش ش 1   4-عبداهللا ش ش 3166  پسران متوفى5-شهين ش ش 7   6-سميه ش ش 844 دختران 
متوفى شــهرت همگى محتشــم كريمى والغير، اينك شورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك 
نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك 

ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف رامسر-سينا درويش

آگهى احضار متهم
نظربــه اين كه در پرونده كالســه 950051د2 خانــم آمنه جان ملكى به اتهام حمل يك ليتر مشــروبات الكلى 
داخلى ازسوى اين شعبه تحت تعقيب بوده و ابالغ و اخطاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده امكان پذير 
نمى باشد، بدين وسيله در اجراى ماده 174 ق.آ.د.ك به نامبرده ابالغ مى شود تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى 
در شعبه دوم داديارى دادسراى عمومى وانقالب رامسر جهت پاسخ گويى حاضر گردد.در صورت عدم حضور پس از 

يك ماه ازتاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد.م/الف96/220/100
داديار شعبه دوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب رامسر- محمدحسين رشيدى

آگهى احضار متهم
نظربه اين كه در پرونده كالســه 960223د2 آقاى فريد الچينى به اتهام ايراد جرح عمدى با چاقو ازسوى اين 
شــعبه تحت تعقيب بوده و ابالغ و اخطاريه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده امكان پذير نمى باشد، بدين 
وســيله در اجراى ماده 174 ق.آ.د.ك به نامبرده ابالغ مى شــود تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى در شعبه دوم 
داديارى دادسراى عمومى وانقالب رامسر جهت پاسخ گويى حاضر گردد.در صورت عدم حضور پس از يك ماه ازتاريخ 

انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد.م/الف96/220/99
داديار شعبه دوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب رامسر- محمدحسين رشيدى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و نسخه دوم دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المكان :
1- عليرضا اغاز2-عليرضا فراوانى خواهان: محســن بيطرفان با وكالت مجتبى بمانى زاده به خواســته : مطالبه 
وجه و خســارت خواهان دادخواستى به طرفيت خواندگان فوق به شرح خواسته به اين شعبه تقديم كه تحت شماره 
9509982513400235 ثبت وجلسه رسيدگى براى مورخ 96/7/26 ساعت10 تعيين گرديده است.و با توجه به 
مجهول المكان بودن خواندگان حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى 
مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد شــما مى توانيد از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم 
آدرس و دريافت نسخه دوم دادخواست و ضمائم به دفتر اين دادگاه واقع در قم خيابان ساحلى جنب زندان ساحلى 
دادگاه هاى حقوقى شهرستان قم طبقه همكف شعبه 14 مراجعه و يا دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه 

حضور بهم رسانيد بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه چهاردهم دادگاه حقوقى شهرستان قم

رونوشت آگهى حصروراثت 
 آقاى عباس محمدى پورفرزند ابراهيم داراى شناسنامه شماره 0371456363به شرح دادخواست به كالسه 
961888/40/96 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده است 
كه متوفى ابراهيم محمدى پور به شناسنامه شماره 232 در تاريخ 96/6/8 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده است 
وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- عباس محمدى پور فرزند ابراهيم ش ش 0371456363نسبت 
بــا متوفــى فرزند 2- ندا محمدى پــور فرزند ابراهيم ش ش 0370859529 نســبت با متوفــى فرزند 3- طاهره 
فرجــى جاســبى فرزند رضا ش ش 2256 نســبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى باســتناد مواد 
361 و 362 قانون امور حســبى درخواســت مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا 
وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به شــوراى حل اختالف تسليم دارد 

واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – خانجانى

آگهى فقدان سند مالكيت
شــماره پيوســت :1/11240 ســيد ابوالفضل موســوى كنتى با ارائه يك برگه استشهاد شــهود مصدق اعالم 
داشــته ســند مالكيت دفترچه ششــدانگ پالك 291/7/2490 اصلى بخش 5 در صفحه 486 دفتر 273 ذيل ثبت 
نامبرده ثبت و صادره نامبردگان اعالم داشــته كه ســند مالكيت در اثر اســباب كشــى مفقوده گرديده. لذا مراتب 
بااســتناد تبصــره يك اصالحى مــاده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت به تاريخ ذيــل آگهى مى گردد تا چنانچه 
كسى مدعى وجود سند مالكيت نزد خود و يا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارك خود پس از انتشار آگهى 
ظرف مدت 10 روز كتبا به اين اداره اعالم و ارسال و رسيد اخذ نمايند تا مورد رسيدگى قرار گيرد بديهى است پس 

از انقضاى مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالكيت المثنى برابر مقرارت اقدام خواهد شد.
رئيس ثبت اسناد منطقه يك قم – محمدرضا اديبان

اجرائيه
 شــماره اجرائيه 9610422521100141 شــماره پرونده 9509982521100221 شماره بايگانى شعبه: 
950223 مشــخصات محكوم له بانك مهر اقتصاد با مديريت بهروز درخشــان نشــانى قم بلوار امين نبش ســه راه 
ســاالريه مشــخصات محكوم عليهم1- عباس قلندرى فرزنــد محمد مراد 2- محمد گيلكى فرزند محمود مشــخصات 
نماينده قائم مقام قانونى محكوم له حسين پور كند فرزند اكبر به نشانى قم، خ امامزاده ابراهيم، نبش م معصوميه، 
كاشــانى جنوبى، پ 857 دفتر وكالت نماينده حقوقى بانك مهر اقتصاد با مديريت بهروز درخشان محكوم به: بموجب 
درخواســت اجراى حكم و شــماره دادنامــه 9509972521100575 محكــوم عليهما تضامنا محكوم مى باشــند به 
پرداخــت مبلغ 131/451/292 ريال بعالوه هزينه دادرســى  به مبلــغ 2/245/000 در حق محكوم له به انضمام 

نيم عشر دولتى هزينه اجراى احكام .
 دبير شعبه 11 حقوقى شورا ى حل اختالف شهرستان قم – سيد مصطفى حسينى

 اجرائيه
 شــماره اجرائيــه 9610422522900126 شــماره پرونــده 9509982522901359 شــماره بايگانــى 
شــعبه:951365 مشــخصات محكوم له محمد ايمانى فرزند بهرام نشانى قم 72 تن كمربندى 72 تن خ شهيد ياريان 
انبارضايعات ايمانى مشــخصات محكوم عليه اســماعيل محمدى كاشانى مشخصات نماينده يا قائم مقام قانونى محكوم 
له: 1- فاطمه حسين زاده فرزند سعيد اله 2- محمد نظرى فرزند محمد هشام هر دو به نشانى قم خ 19 دى، نبش 
كوچه 40، ساختمان آفتاب، ط 2 واحد 3 وكيل محكوم له محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 
دادنامه مربوطه به شــماره دادنامه مربوطه 9609972522900349 محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ 
10500000 ريال بابت اصل دين بعالوه 2800000 ريال هزينه دادرسى وحق الوكاله وكيل طبق تعرفه وخسارت 
تاخيــر تاديه چك  موصوف از تاريخ سررســيد چــك لغايت اجراى حكم در حق محكوم له و پرداخت نيم عشــر دولتى 

هزينه اجراى احكام .
مسئول دفتر شعبه 29 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – سعيد مقتصدى

اجرائيه
 شــماره اجرائيه 9610422522700213 شــماره پرونــده 9509982522701022 شــماره بايگانى 
شــعبه:951031 مشــخصات محكوم له شــركت مهاب آب ايرانيان نشــانى قم شهرك شــكوهيه فاز2 خ شهيد 
كالهــدوز 2 پ 296مشــخصات محكوم عليه رضا رحمانــى مجهول المكان محكوم به: بموجب درخواســت اجراى 
حكــم مربوطــه بــه  دادنامــه شــماره 9609972522700010 محكوم عليه محكوم اســت بــه پرداخت مبلغ  
170084500ريال بابت اصل دين به انضمام پرداخت مبلغ 447000 تومان هزينه دادرســى بعالوه پرداخت 

حق الوكاله وكيل طبق تعرفه درحق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتى هزينه اجراى احكام .
مسئول دفتر شعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف قم – مقصودى

اجرائيه
 شــماره اجرائيه 9610422520800114 شــماره پرونــده 9509982520800351 شــماره بايگانى 
شعبه:950351 مشخصات محكوم له امان اله رضائى فرزند عنايت اله نشانى قم شهرك شكوهيه ابتداى فاز 2 
شــركت كيميا پلى استر مشخصات محكوم عليه رضا رضائيان محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه 
به شــماره 9610092520800240 و شماره دادنامه مربوطه 9609972520800122 محكوم عليه محكوم 
اســت به پرداخت مبلغ 150000000 ريال بابت اصل دين بعالوه 4590000 ريال بابت هزينه دادرســى در 

حق محكوم له به انضمام نيم عشر دولتى هزينه اجراى احكام .
مسئول  دفتر شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – سيد ابراهيم شاهرخى

اجرائيه
 شــماره اجرائيه 9610422520800166  شــماره پرونده 9609982520800034 شــماره بايگانى 
شــعبه:960034 مشــخصات محكوم له عطاءاله چهرقانى بزچلوئى فرزند ولى اله نشانى قم نيروگاه بلوار شاهد 
پ 90مشــخصات محكوم عليهم 1- حبيب قليچى 2- منصور قاســمى فرزند ابراهيم مشــخصات نماينده يا قائم 
مقام قانونى محكوم له: محمد جواد گيتى زاد فرزند عبدالحميد به نشــانى قم، خ انقالب، نرســيده به كوچه آيت 
الــه گلپايگانــى بين كوچه 4 و 6 طبقه فوقانى فروشــگاه نســاجى ايران پوپلين دفتر وكالــت آقاى فيض محكوم 
بــه: بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه بــه شــماره 9610092520800329 و شــماره دادنامه مربوطه 
9609972520800295  محكــوم عليهم متضامنا محكوم هســتند به پرداخــت مبلغ 70000000 ريال بابت 
اصــل دين بعــالوه 2680000 ريال بابت هزينه دادرســى بعالوه حــق الوكاله وكيل طبق تعرفــه قانونى بعالوه  
خســارت تاخير تاديه چك موصوف از تاريخ سررســيد لغايت تاريخ اجراى حكم در حق محكوم له به انضمام نيم 

عشر دولتى هزينه اجراى احكام .
مسئول دفتر شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – سيد ابراهيم شاهرخى

اجرائيه
 شــماره اجرائيه 9610422524100261 شــماره پرونــده 9509982524100484 شــماره بايگانى 
شــعبه:950486 مشــخصات محكــوم له ســعيد نارنجــى فرزند محمد نشــانى قــم خ انقــالب ك 17 ك 13 پ 
105مشــخصات محكوم عليه ابوالفضل طهماســبى  محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 
9610092524100601 و شــماره دادنامــه مربوطــه 9609972524100171  محكوم عليه محكوم اســت 
بــه پرداخــت مبلغ 109000000 ريــال بابت دين بعالوه پرداخت خســارت تاخير تاديه نســبت به وجه چكهاى 
341622 و مــورخ 94/8/5و 341631 مــورخ 94/7/15 لغايــت زمــان اجــراى حكم بعــالوه پرداخت هزينه 
دادرســى به مبلغ 2905000 ريال در حق محكوم له و پرداخت نيم عشــر دولتــى هزينه اجراى احكام توضيحا 

هركدام از چكها مبلغ 37000000 ريال مى باشد.
مسئول دفتر شعبه 41 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – انسيه مهربان

رونوشت آگهى حصروراثت 
خانم ذكرا نجف زاده جمكرانى فرزند يداله داراى شناســنامه شــماره 933 به شرح دادخواست به كالسه 
961883/40/96 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثــت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده 
اســت كه متوفى طوبى نجفى زاده جمكرانى به شناســنامه شــماره 34 در تاريــخ 95/11/5 در اقامتگاه دائمى 
خود فوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- ذكرا نجف زاده جمكرانى فرزند يداله 
ش ش 933 نســبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى باســتناد مواد 361 و 362 قانون امور 
حســبى درخواســت مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از 
متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به شــوراى حل اختالف تســليم دارد واال گواهى 

صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت 
 آقــاى مهدى محمدى فرزند اســماعيل داراى شناســنامه شــماره 438 به شــرح دادخواســت به كالســه 
961873/40/96 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثــت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده 
است كه متوفى اسماعيل محمدى واليجردى به شناسنامه شماره 11 در تاريخ 96/4/2 در اقامتگاه دائمى خود 
فوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- مهدى محمدى فرزند اسمعيل ش ش 438 
نســبت با متوفى فرزند 2- محمد حســين محمدى فرزند اسمعيل ش ش 656 نسبت با متوفى فرزند 3- جواد 
محمدى فرزند اسمعيل ش ش 14361 نسبت با متوفى فرزند4- محمود محمدى واليجردى فرزند اسمعيل ش 
ش 17063 نسبت با متوفى فرزند5- حسن محمدى فرزند اسماعيل ش ش 5نسبت با متوفى فرزند6- احمد 
محمدى فرزند اسمعيل ش ش 749نسبت با متوفى فرزند 7- فاطمه محمدى واليجردى فرزند اسمعيل ش ش 
611نسبت با متوفى فرزند8 – اشرف محمدى واليجردى فرزند اسمعيل ش ش 655 نسبت با متوفى فرزند9- 
بهجت محمدى والى جردى فرزند اسمعيل ش ش 14359نسبت با متوفى فرزند10- طاهره محمدى والى جردى 
فرزند اسمعيل ش ش 14360نسبت با متوفى فرزند11- فرشته محمدى فرزند اسماعيل ش ش 768 نسبت 
با متوفى فرزند12- ســميه محمدى فرزند اســمعيل ش ش 250نســبت با متوفى فرزند13- نفيســه محمدى 
فرزند اسمعيل ش ش 0370062876 نسبت با متوفى فرزند 14- بتول صابر فرزند تقى ش ش 9 نسبت با 
متوفى زوجه. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى باســتناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبور 
در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ 

نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت 
 آقاى ليال نصراله يان فرزند فريدون داراى شناســنامه شــماره 0370181840به شــرح دادخواست به 
كالســه 961887/40/96 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح 
داده اســت كــه متوفى فريــدون نصراله يان به شناســنامه شــماره 1 در تاريــخ 95/4/31 در اقامتگاه دائمى 
خــود فوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- ليال نصراله يــان فرزند فريدون ش 
ش0370181840 نسبت با متوفى فرزند 2- محمد نصراله يان فرزند فريدون ش ش 4087 نسبت با متوفى 
فرزند 3- مهدى نصراله يان فرزند فريدون ش ش 1261نسبت با متوفى فرزند4- صادق نصراله يان فرزند 
فريدون  ش ش 0370673352نسبت با متوفى فرزند5- رضا نصراله يان فرزند فريدون ش ش 499نسبت 
بــا متوفى فرزند6- رقيه نصرآيان فرزند فريدون ش ش 108407نســبت با متوفى فرزند 7- فاطمه نصراله 
يان فرزند فريدون ش ش 5310 نسبت با متوفى فرزند8 – زينب خسروى فرزند قربانعلى ش ش 3 نسبت با 
متوفى زوجه. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى باســتناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبور 
در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ 

نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – خانجانى

متن آگهى
با توجه به اينكه نظر به اينكه خواهان محمد عرب شاه دادخواستى به خواسته مطالبه خسارت به طرفيت محمد 
على شجاعى به دادگسترى كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه چهارم دادگاه حقوقى به كالسه 950677 گرديده 
اســت و از آنجــا كه خوانــده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى دادگاه هاى 

عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب جهت نشر آگهى نظريه كارشناس حضورتان ارسال مى گردد. 
 مدير دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى كاشان


