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در ابتدا خود را معرفی کنید؟ 

علیرضا کرمی هس��تم طلبه ای که توفیق دارم در قالب گروه 
جه��ادی در خدمت مردم و انقالب هس��تم. عض��و گروه جهادی 

راهیت المهدی در استان البرز.
اردوی جهادی شما معطوف به استان البرز است و یا اینکه به 

سایر مناطق کشور هم می روید؟
 چند س��الی است که اردوهای جهادی درون استانی افزایش 
یافته است و گروه جهادی ما در منطقه اشتهارد منطقه ای به نام 
پلنگ آباد را منطقه هدف قرار داده است فعالیت تبلیغی و ترویجی 
اس��ت در حوزه اقتصاد مقاومتی و فرهنگ س��ازی فعال هستیم. 
ماهیت گ��روه راهیت المه��دی ترکیبی از طالب، دانش��جویان و 
دانش آموزان است. یک قرارگاهی را در دوره چند ساله در مناطق 
پایه ریزی و فعالیتش را بر این اساس برنامه ریزی و اجرا می کند. 

ما 4 سال در خراسان رضوی اردوی جهادی داشتیم در منطقه 
صفر مرزی. از آنجا هم به خوزستان رفتیم و بعد از آن هم به استان 
کهکیلویه و بویر احمد در شهرستان دهدشت اردوی جهادی شهید 
موسوی زاده برپا کردند که این قرارگاه در حوزه فرهنگی و اقتصاد 

مقاومتی و تولید اقدامات متعددی صورت می دهد. 
در منطقه الب�رز منطقه پلنگ آباد را نام بردید این منطقه چه 
ویژه گی دارد که انتخ�اب کردید و در حوزه اقتصاد مقاومتی 

چه فعالیتی داشته اید؟ 
اس��تان البرز محرومیتش با خوزس��تان و یا س��ایر شهرهای 
کشور متفاوت است. با تحقیقاتی که انجام دادیم دیدیم که چند 
منطقه البرز از نظر برخورداری و امکانات از سایر مناطق پایین تر 

هستند. پلنگ آباد نیز از جمله این مناطق بوده است.
این منطقه محرومیت اقتصادی و فرهنگی داش��ته است. در 
این منطقه با قرارگاه آبادانی بس��یج س��ازندگی کار مشترکی را 
شروع کردیم که اعزام مبلغ از جمله وظایف ماست که بیشتر کار 
فرهنگی است. در اقتصاد مقاومتی از کارهای خرد مانند فرآوری 
محصول ش��روع کردیم. آنها کشاورزی دارند که فرآوری نداشت 
با ایجاد یک س��ری تعاونی ها به س��ازماندهی و س��پس فرآوری 
محصوالت پرداختیم. یا در حوزه نان محلی و لبنیات نیز با ایجاد 
تعاونی به جمع آوری و س��پس بازاریابی پرداخته که درآمد قابل 

توجهی برای اهالی داشته است. 
عس��ل این منطقه در ش��هرها به فروش می رسد. تولید جوجه 
یک روزه از دیگر برنامه های انجام ش��ده در این منطقه اس��ت. یک 
س��ری هم در ساختار اصالح تغییر کش��ت صورت گرفته است که 
با بهره گیری از تجربیات در ش��هرهای دیگر در این منطقه صورت 
می گیرد. به عنوان نمونه در کهکیلویه و بویراحمد به رغم روند عادی 
توانس��تیم به صورت دیم زعفران کشت کنیم که در صورت اجرایی 

شدن در هر هکتار می توان 5 برابر درآمد خانوارها را افزایش داد. 
تص�وری که در اذهان عمومی اس�ت این اس�ت ک�ه گروهی 
می روند برای س�اخت مسجد و مدرس�ه و آبراه و در مجموع 
کارهای عمرانی. قرارگاه ش�ما همچنی�ن فعالیت هایی دارد یا 

صرفا کارهای دانش بنیان صورت می دهند؟ 
همه گروه های جهادی ش��اکله اش عمرانی اس��ت اما در اصل 
کار عمرانی بخش��ی از کار است و بخش اصلی کار فرهنگی است. 
بسیاری از افراد در گروه های جهادی متخصص و کارآزموده هستند 
چنانکه قرارگاه ما در هر منطقه ای که می رود بین 3 تا 5 سال آنجا 
حضور دارد در بخش دانش آموزان استعدادیابی می کند و در صورت 

نیاز آنها را بورسیه کرده و هزینه تحصیل آنها را می دهد.
 حتی داش��ته ایم در مناطقی که نیازه��ای خانواده را تامین 

کرده ان��د که بچه ها بتوانند به تحصیل بپردازند. به هر حال وقتی 
در روس��تایی کار عمرانی ص��ورت می دهید م��ردم نیز پای کار 

می آیند و این از ویژگی های اردوهای جهادی است. 
 یعنی لباس طلبگی را کنار گذاشته و کار عمرانی کرده اید؟

 آری همینطور اس��ت. گروه ما گروهی اس��ت که طلبه زیاد 
دارد معموال از صبح تا ساعت 11 در مدارس تدریس می کنند و 
بعد که مدرسه تعطیل می شود تا بعدازظهر به گروه های عمرانی 
اضافه ش��ده و مشغول فعالیت س��ازندگی می شوند. جالب است 
که بگویم هم��ان دانش آموزان نیز بع��د از پایان کالس به جمع 
جهادی ها می آیند و در آبادانی روستای خود مشارکت می کنند. 
 چه ش�د که با گروه های جهادی آش�نا شدید به هر حال شما 
یک طلبه هستید و گفته می شود که مسیر طلبه ها کسب علم 
و کار فرهنگی است و محل سکونت آنها نیز بیشر قم و مشهد 

و... چگونه شد که به وادی جهاد آمدید؟
ببینید رسالت طلبگی تبلیغ در بدترین شرایط و مکان هاست از 
گذش��ته تا به امروز این چنین بوده است شاید ما کمی راحت طلب 
شده ایم که شهرنشین شدیم. خداوند در سال 1386 لطفی کرد زمانی 
که به راهیان نور می رفتیم در مسیر خادمی می کردیم در این مسیر 
افرادی مانند حاج حس��ین یکتا مسئول راهیان نور را همراه داشتیم. 
در آن زمان این مسئله مطرح بود که مردمی که در مسیر راهیان نور 
هستند گالیه داشتند که افرادی با ماشین های لوکس می آیند برای 

بازدید منطقه و بعد هم می روند و هیچ اتفاقی نمی افتد. 
در آن زمان آقای نعمتی مسئول قرارگاه جهادی و آقای یکتا 
طرحی را مطرح کردند مبنی بر اینکه در مسیر راهیان نور کارهای 
جهادی انجام ش��ود. به عنوان اولین گروه ما اعالم آمادگی کردیم 
در منطقه هویزه در کنار گلزار شهدا روستایی بود که تمام مردان 
روستا به دست بعثی ها به شهادت رسیده بودند. در آن روستا کار 
عمرانی را آغاز کردیم که شامل ساخت مسجد و خانه بود. این آغاز 
راه بود که موجب پیوند من با اردوهای جهادی شد. این را بگویم 
ک��ه این اردوهای جهادی تمام زندگی م��ن را تغییر داد و در این 

سال ها من برکات این خدمت رسانی را به عینه لمس کرده ام. 
در کهکیلویه و بویراحمد گفتید از کشت زعفران گفتید. درباره 
همین زعفران بگوییم که به رغم تولید باالی آن در کش�ور به 
دلیل نداش�تن بس�ته بندی مطلوب عمال دس�تاوردی ندارد و 
پولش به جیب کش�ورهای خارجی می رود ک�ه زعفران فله از 
ایران می برند و بعد بسته بندی کرده و با نام ایران می فروشند. 
ش�ما در این مناطق که زعف�ران کاری صورت می گیرد طرحی 

داشته اید برای اینکه بسته بندی مطلوب صورت گیرد؟
ی��ک مصوبه ای وجود دارد که براس��اس آن زعفران به خارج 
از کش��ور باالی 300 گرم قاچاق قلمداد می ش��ود این یک اتفاق 
خوب اس��ت اما بازهم هم��ان اصل که گفتید وج��ود دارد و آن 
اینک��ه ما به عنوان تولید کننده اس��تفاده اصل��ی را از این مصول 
نمی بری��م. یک اتفاقی که در کهکیلویه ص��ورت گرفت فرآوری 
محصوالت بود نه تنها در حوزه زعفران بلکه در عرصه محصوالت 
داروه��ای گیاهی نیز این روند را داری��م. چراکه وقتی فله عرضه 
می ش��ود س��ود دارد اما سود فرآوری ان بس��یار باالتر است. یک 

ش��رکت تعاونی در حال شکل گیری اس��ت که براساس آن لوازم 
ارایش��ی و بهداشتی براساس طب اسالمی تهیه می شود و هم در 
ح��وزه خوراکی. در کهکیلویه هم مراتع و هم دام های خوبی دارد 
که اگر س��اماندهی درستی صورت گیرد در تهیه خوراک سالم و 

بهداشتی و اسالمی می تواند نقش موثری داشته باشد. 
در ه�ر منطق�ه ای که وارد مناطق ش�دید ن�وع واکنش مردم 

چگونه بوده است؟
م��ن تا به امروز وارد منطقه ای در قالب جهادی نش��ده ام که 
انتق��ادی از مرد م دیده باش��م اما در باب عملک��رد دولت ها چرا 
وارد مناط��ق که ش��ده ایم این انتقادها را مط��رح کرده اند. مردم 
در بس��یاری از نقاط گروه های جهادی را از خود می دانند. مردم 
ای��ران مردمی فوق العاده خونگرمی هس��تند. ه��ر جا رفیتم از ما 
اس��تقبال کردند در حالی که ما به نیت کمک رفته بودیم آنها به 
کمک ما می آمدند. یادم هست به روستایی مرزی رفته بودم وارد 
خانه ای شدیم که اصرار کردند نهار میهمانشان بمانیم. وقت ورود 
دیدم که دو غاز در خانه داش��ت. نهار برای ما آب گوشت درست 

ک��رده بود. موقع خارج ش��دن از خانه دیدم ک��ه یکی از غازها را 
برای ما س��ر بریده بود. این چنی��ن مردمان خون گرمی داریم و 
باید قدردان آنها باش��یم. واقعیت این است که ما وقتی به اردوی 
جهادی می رویم به نوعی ما هستیم که به دنبال از بین بردن فقر 
انس��انی خود هستیم. ما نیاز به احساس مردم داریم و این مردم 

هستند دست محبت به سمت ما دراز می کنند. 
از خوزستان گفتید و شرایط آن. مسئوالن در قبال این مناطق 
بیشتر ش�عار داده اند آیا در اردوهای جهادی خود طرح هایی 

برای مقابله با مسئله ای مانند ریزگردها داشته اید؟
مس��ئله ریزگردها یک مسئله فراملی اس��ت گروه جهادی ما 
درگیر این مسائل نبوده اما اطالع دارم که بسیج سازندگی طرحی 
برای کاشت درخت در خوزستان و مناطق گرد و غبار خیز دارد. 

در مناطقی که می روید از نظر مذهبی برای ش�ما اهمیت دارد 
که شیعه باشد یا سنی؟

گروه های جهادی یکی از وظایفش��ان این است که به شیعه 
و س��نی کاری ندارند ما در تایبات در مرزهای ایران و افغانستان 

حضور داشتیم در حدود 4 سال آنجا بودیم جالب است بگویم که 
ارتباطی که اکنون بین بچه های جهادی با علمای اهل س��نت آن 
مناطق وجود دارد مثال زدنی است. یکی از پروژه های انجام شده 
در آن منطقه برای یک خانواده اهل س��نت بود که توانستیم 40 
راس دام برایشان تهیه کنیم و بعدا اطالع گرفتم گفتند که چنان 

موفق بوده اند که دیگر نیازی به کمک کمیته امداد هم ندارند.
واقعا ایران شیعه و سنی ندارد کامال یک جریان واحد است. 
ما در یکی از مناطق اهل س��نت که رفتیم همان شب اول من را 
یکی از مولوی های اهل سنت آنجا دعوت کرد. باور نمی کنید این 
قدر این خانواده به ما محبت کردند انگار 30 سال است که با هم 

آشنا هستیم. امروز هم همان روابط ادامه دارد. 
خاطره خاصی از اردوی جهادی دارید؟

ببینید خاطره بسیار زیاد اس��ت. یکی از خاطراتم این است در 
گروه یک شخصی است که 72 سال سن دارد که استاد معمار است. 
او وقتی به گروه ما اضافه شد دیدگاه این بود که او با این سن باال شاید 
با جوانان به دلیل تفاوت سنی و روحیه دچار مشکل شود. سال 1393 
یک مصاحبه ای شبکه استانی خوزستان از اردوی جهادی ما انجام داد 
من به آنها گفتم که با او صحبت کنند اصال گویا این جمله را خداوند 
در کالم من قرار داد که اردوی جهادی مانند کربال می ماند که گویا 
در آن باید از کودک چند ماهه تا پیر مرد 80-70 ساله حضور داشته 
باشد گویا کربال در زندگی اردوی جهادی جاری است. این پیر مرد در 

کنار خودش همسرش، دخترش و نوه اش هم می آیند. 
ای�ن اقداماتی ک�ه انجام می دهید مانع جری�ان زندگی فردی 

شما از جمله در حوزه اقتصادی نشده است؟
این سوالی است که ذهن بس��یاری را درگیر می کند واقعیت 
این اس��ت که ما در زندگی خود مقوله برکت را فراموش کرده ایم. 
شما وقتی در روستایی کار می کنید و یک پیرزنی که ناامید از همه 
جا است و تنها خواسته او یک اتاق کوچک است و یا یادم هست در 
خوزس��تان که مادر و دختری بودند که تمام خواسته آنها این بود 

که سقف خانه آنها که چوبی است و گاهی مار دارد، تغییر کند.
 بچه ها با کمترین هزینه توانس��تند یک س��قف مناسب غیر 
چوبی برای آنها درس��ت کنند. ببینید وقتی دعای خیر این مادر 
برای شما هست زندگی با برکت می شود. من به شخصه بارها این 
برکت را در زندگی خود لمس کرده ام. من برخی مواقع می بینم 
که خداوند چیزهایی به من داده که اگر خود می خواس��تم برسم 
سال ها طول می کشید و این همه از برکات اردوی جهادی است. 
این مقوله برکت در زندگی بچه های جهادی موج می زند. به قول 
آق��ای قرائتی که می گفت اگ��ر می خواهید برکت را خوب تبیین 
کنید برکت این اس��ت که گله گوسفند سالی یکبار زیامان دارد 
آن هم یکی دو قلو و س��گ س��الی دو بار آن هم هر بار 7 توله. با 
توجه به مصرف باالی گوسفند قاعدتا نباید دیگر گله گوسفندی 
وجود داش��ته باش��د اما می بینیم که گله های گوس��فند بسیاری 
وجود دارد در حالی که س��گ ها به تعداد معدودی هستند و این 

همان اصل برکت است که خداوند به زندگی ها می دهد. 
نکته خاصی دارید بفرمایید؟

به نظر من فرهنگ جهادی یک فرهنگی است که باید در میان 
تمام انس��ان ها جاری و ساری شود اگر ما بتوانیم طبق گفته رهبری 
اقتص��اد خود را جهادی کنیم، فرهنگ را جهادی داش��ته باش��یم و 
زندگی جهادی کنیم بسیاری از مشکالت کشور حل می شود. هر جا 
که این روحیه جهادی وارد شود معضالت کشور نیز برطرف خواهد 
شد. اگر بخواهیم مشکالت کشور را حل کنیم با این بروکراسی اداری 

نمی شود و این فرهنگ جهادی است که باید وارد میدان شود. 
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عليه: فيض اهللا رحمانى فرزند اسفنديار به نشانى مجهول المكان. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 
1- پــس از ابــالغ اجرائيــه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقــع اجرا بگذارد. 2- ترتيبى بــراى پرداخت محكوم بدهد. 
3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتيكه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظرف مدت ده روز صورت جامع دارائى خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالى ندارد صريحاً 
اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور، معلوم شود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم 
بــه بــوده ايد، ليكن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد 
بنحويكه اجراى تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد 
شد. 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتى از ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى مى باشد، به مواردى از قانون اجراى 
احكام و قانون آئين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 

10 آبان 1377 كه ظهر برگ اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. 
محل امضاء قاضى شورا- اسماعيل باقرى

رونوشت آگهى حصر وراثت 
خانم دختربس خالدى سردشتى داراى شناسنامه شماره 109 به شرح دادخواست به كالسه 435/97 از اين 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فتح اهللا خالدى سردشتى بشناسنامه 
94 در تاريخ 95/2/27 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- 
رســول خالدى سردشــتى ش ملى 4660072169 ت ت  1369 فرزند متوفى 2- يداهللا خالدى سردشتى- ش 
ش 339 ت ت 1357 فرزند متوفى 3- سارا خالدى سردشتى – ش ش 18 ت ت 1364 فرزند متوفى 4- سميرا 
خالدى سردشــتى ش ش 4660238288 ت ت 1372 فرزند متوفى 5- ثريا خالدى سردشتى ش ش 92 ت ت 
66 فرزند متوفى 6- زهرا خالدى سردشتى ش ش 1 ت ت 1362 فرزند متوفى 7- دختربس خالدى سردشتى 
ش ش 109 ت ت 1340 همسر متوفى 8- نازلى خالدى سردشتى ش ش 1 ت ت 1363 فرزند متوفى 9- جهان 
گلى خالدى سردشتى فرزند حفظى با شماره شناسنامه 642 تاريخ تولد 1309 مادر متوفى.  اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او 

باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شوراى حل اختالف شماره 6 لردگان- حوزه قضايى لردگان خالدى

دادنامه 
پرونده كالســه 9609983896800588 شــوراى حل اختالف شماره 8 شهرســتان لردگان تصميم نهايى 
شماره 9709973896800323- خواهان : آقاى شكراله جليل مصير فرزند محمد به نشانى استان چهارمحال و 
بختيارى- شهرستان لردگان- لردگان- روستاى كرف. خواندگان: 1- آقاى حيدر قلى محمدى فرزند على به نشانى 
اســتان چهارمحال و بختيارى- شهرســتان لردگان- 2- آقاى عبدالحسين طايى فرزند حبيب اله به نشانى مجهول 
المكان. خواسته: الزام به تنظيم سند خودرو. تاريخ 97/3/30 در وقت فوق العاده جلسه شعبه، هشتم شوراى 
حل اختالف لردگان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل شده و پرونده تحت نظر است. قاضى شورا پس از بررسى 
اوراق و محتويات پرونده، ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد. «رأى شــورا» 
موضوع اين پرونده رسيدگى به دعوى آقاى شكراهللا جليل مصير به طرفيت 1. حيدر قلى محمدى 2. عبدالحسين 
طايى به خواســته الزام خوانندگان به تنظيم ســند رسمى انتقال يك دســتگاه خودروى پژو به شماره 23- ايران 
976-ن 17 مقوم به ســه ميليون و صد هزار ريال اســت، پاســخ اســتعالم از اداره آگاهى/ مركز شماره گذارى 
خودروى لردگان به شــماره 97/65/41/13/1854 مورخ 97/4/12 حكايت از مالكيت رســمى خوانده دوم در 
اداره راهنمائى و رانندگى دارد. بدين وصف قاضى شورا، دعوى خواهان را با عنايت به مفاد بيع نامه عادى تنظيم 
شده بين خواهان و خوانده رديف اول در مورخ 1395/2/8 و پاسخ استعالم مذكور و وجود خودرو در يد خواهان 
كه اماره مالكيت مى باشد. حضور خواندگان جهت دفاع، وارد دانسته و مستنداً به مواد 220-221-222 قانون 
مدنى حكم بر محكوميت خوانده دوم به انجام تعهد خويش مبنى بر تنظيم سند رسمى انتقال خودروى مذكور به 
نام خواهان صادر و اعالم مى نمايد. اين حكم غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شورا 
و ســپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لردگان است. در خصوص 
دعوى به طرفيت خوانده اول، نظر به اينكه خودرو در مالكيت رسمى وى نمى باشد و نامبرده صرفاً از جهت احراز 
ترتيب اياذى دعوى قرار گرفته است، دعوى متوجه وى نمى باشد. بنابراين قاضى شورا به استناد ماده 89 بند 4 
ماده 84 قانون آيين دادرسى دادگاهها در امور مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى نمايد. قرار اخير ظرف بيست 

روز از تاريخ، ابالغ، قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه محترم عمومى حقوقى لردگان است.
 محمد سعيد كريمى- قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان لردگان

اجرائيه 
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم :صادق رفيعى وردنجانى فرزند غضنفر به نشانى چهارمحال و بختيارى- 
شــهركرد- مشــخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: منوچهر طاهرى عيدى وند فرزند رضا به نشــانى چهارمحال و 
بختيــارى- شــهركرد- مجتمع امين. محكوم به: بســمه تعالى بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره 
9710093844800264 و شــماره دادنامــه مربوطــه 9609973844801042 محكــوم عليه محكوم اســت 
به پرداخت مبلغ 16/800/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ ســر رســيد 
96/3/28 تا اجراى كامل حكم بر اساس شاخص اعالمى از ناحيه بانك مركزى و پرداخت 1285000 ريال هزينه 
دادرسى در حق خواهان و پرداخت نيم عشر دولتى به حساب صندوق دولت جهت اجرا. محكوم عليه مكلف است از 
تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى).2- ترتيبى 
براى پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميســر باشد. چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه 
اموال منقول و غير منقول، به طور مشــروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات 
مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال 
مذكور از زمان يك ســال قبل از طرح دعواى اعســار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمياد واال 
به درخواست محكوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 4- خوددارى 
محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجرا حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 
34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394)5- انتقال مال 
به ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب 
مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محكوميت مالى 1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از 
زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه با معرفى كفيل توسط محكم عليه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 

قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394).
محل امضا قاضى شورا شماره 8 شهرستان شهركرد- محمد خسروى- دبير شعبه شوراى حل اختالف 
شماربه 8 شهرستان شهركرد- رحيمى

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا حامد فتاحى ميالســى داراى شناسنامه شماره 4660108708 به شرح دادخواست به كالسه 439/97 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ويس على فتاحى ميالسى 
بشناســنامه 77 در تاريخ 97/2/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- جان بى بى فتاحى ميالسى فرزند سياوش ش ش 46 تاريخ تولد 1315 همسر متوفى 2- منور فتاحى 
ميالسى فرزند ويس على به ش ش 181 ت ت 1331 دختر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى 

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

آگهى مزايده مال غير منقول پرونده كالسه 9400191 اجراى ثبت شهركرد 
بســتانكار: بانك رفاه كارگران شعبه تامين اجتماعى جونقان- بدهكار شركت آذر نقش شهركرد 
با امضاء ســجاد نافيان به ســمت مدير عامل و خانم فاطمه موسوى بسمت رييس هيئت مديره و آقاى 
محمود شمســى پور دهكردى فرزند محمد راهن ششــدانگ پالك 8341 فرعــى از 671 اصلى واقع 
در شــهركرد  مورد مزايده ششدانگ يك باب آپارتمان به مســاحت 85/26 متر مربع واقع در سمت 
جنوب غربى طبقه دوم كه 9/37 متر مربع ان تراس مسقف و 9/46 متر مربع ان بالكن مسقف است 
بانضمام انبارى قطعه نه تفكيكى به مساحت 1/88 متر مربع واقع در طبقه زير زمين بانضمام پاركينگ 
قطعه چهار تفكيكى به مســاحت 13/97 متر مربع واقع در طبقه زير زمين با قدر الســهم از عرصه و 
ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرائى آن اسكلت ساختمان بصورت 
بتونى پوشش سقف تيرچه و بلوك بتونى پوشش ديوارهاى داخلى و زير سقف گچ سفيد رنگ آميزى 
شده پوشش كف موزائيك و سراميك نماى بيرونى آجر نماى 3 سانتيمترى دربهاى داخلى چوبى با چهار 
چوب فلزى دربهاى فلزى و آلومينيومى شيشه خور داراى سرويس حمام و توالت و آشپزخانه بصورت 
كامل سيستم گرمايشــى بخارى گازى و سيتم سرمايشى كولر آبى مى باشد داراى امتيازات برق، آب، 
گاز و فاضالب مى باشــد كه تحت پالك شــماره 8341 فرعى از 671 اصلى ثبت شــده در صفحه 140 
دفتر امالك جلد 75 امالك بنام محمود شمسى پور دهكردى واقع در شهركرد خيابان فردوسى شمالى 
خيابان بســيج به حدودات شماالً: در نه قسمت كه قســمتهاى دوم و چهارم شرقى قسمتهاى ششم و 
هشتم غربى است اول ديواريست پيشرفتگى بطول 85/ سانتى متر به فضاى معبر مجاور دوم ديوار 
و پنجره اســت بطول 39/ ســانتى متر به راه پله و آسانســور مشاعى ســوم درب و ديواريست بطول 
30/ سانتى متر به راه پله و آسانسور مشاعى چهارم ديواريست بطول 35/ سانتى متر به داكت پنجم 
ديواريســت بطول 40/ ســانتى متر به داكت ششم ديواريست بطول 35/ سانتى متر به داكت هفتم 
درب و ديواريســت بطول 4/05 ســانتى متر به راه پله و آسانسور مشاعى هشتم درب و ديواريست 
بطول 25/ سانتر متر به راه پله و آسانسور مشاعى نهم ديواريست مشترك بطول 3/20 سانتى متر به 
آپارتمان قطعه 12 شرقا ديواريست مشترك بطول 9/82 سانتى متر به آپارتمان قطعه 12 جنوبا ديوار 
و پنجره قسمت پيشرفتگى ساختمان بطول 8/80 سانتى متر به فضاى حياط مشاعى غربا ديوار و پنجره 
بصورت پيشرفتگى به فضاى خيابان بطول 9/97 سانتى متر به فضاى معبر مجاور كف با سقف طبقه يك 
اشتراكى است سقف با كف طبقه سه  اشتراكى است محتويات ملك كه در داخل آن به مساحت 03/ 
دســيمتر مربع قرار دارد كه طبق نظر كارشناس رســمى به مبلغ 1790460000 ريال ارزيابى شده 
كه مورد وثيقه بموجب ســند رهنى 328061-93/5/27 دفترخانه 69 شهركرد در رهن بانك رفاه 
كارگران شعبه تامين اجتماعى جونقان مى باشد و برابر گزارش مامور اجرا در تصرف راهن نمى باشد و 
در اجاره عادى است پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 97/6/7 در اداره اجراى اسناد 
رســمى شــهركرد واقع در شهركرد خيابان كاشانى از طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از مبلغ 
ارزيابى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود الزم به ذكر است پرداخت بدهى 
هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده 
داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم 
قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول 
مى گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت 

و مكان مقرر برگزار خواهد شد. 
سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى شهركرد- على اكبر باقرى

رونوشت آگهى حصر وراثت
 آقاى عباس ســطوتى داراى شناســنامه شماره 3868به شرح دادخواســت به كالسه 970322 
از اين دادگاه در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين تو ضيح داده كه شــادروان صفيه زنكى 
شيشوان به شماره شناسنامه 66 در تاريخ 9/5/96در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-حيدر سطوتى به ش ش 4420 متولد 1362پسر متوفى 
2- عباس ســطوتى به ش ش 3868 متولد 1350 پســر متوفى 3- اللهو يردى ستودى شيشوان به 
ش ش 21 متولد 1341 پسر متوفى 4- مرحمت سطوتى به ش ش 3869 متول 1351 دختر متوفى 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مز بور را در يك نوبت اگهى مينمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك روز به دادگاه تقديم 

دار واال گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان عجبشيرواحد 3-ميالد نجفى

رونوشت آگهى حصر وراثت 
 آقاى اســداله مستاجر داراى شناشنامه شــماره 3902به شرح دادخواست به كالسه 970329 
از اين دادگاه در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين تو ضيح داده كه شــادروان كبرى ناصرى 
عجب شــير به شماره شناسنامه 2732 در تاريخ 9/8/96در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1-اسداله مستاجر به ش ش 3902 متولد 1335 پسر 
متوفى 2- محمد مســتاجر به ش ش 4361 متولد 1340پســر متوفى 3- فاطمه مستاجر به ش ش 
4043متولد 1337 دختر متوفى 4-معصومه مستاجر به ش ش 174 متولد 1348دختر متوفى اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مز بور را در يك نوبت اگهى مينمايد تا هر كسى اعتراضى دارد 
و يا وصيتامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك روز به دادگاه تقديم دار 

واال گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان عجبشيرواحد 3-ميالد نجفى

آگهى راى هيات قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هيات تعيين تكليف مستقر در ثبت اسناد و امالك شهرستان سنندج. تصرفات 
مالكانه  بالمعارض متقاضيان ذيل تاييد گرديده لذا بدين وســيله مشــخصات امالك  در دو نوبت  به 
فاصله 15 روز جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضيان اعتراضى داشــته باشند ميتواننداز تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق 
در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم نمايند و پس از اخذ رسيد ظرف  مدت يك 
ماه از تاريخ  تسليم اعتراض دادخواست  خود را به مرجع  قضائى تقديم نموده و گواهى اخذ و تحويل 
اداره ثبت نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض سند مالكيت طبق 

مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست. 
بخش 2:

1-ششــدانگ يكبابخانه بنام خالد محمدى فرزند توفيق صادره سروآباد تحت پالك 111 فرعى 
از 2230 اصلى بخش 2 به مســاحت 343/30 متر مربع به آدرس ســنندج خيابان 17 شهريور كوچه 

شاهد 5
2-ششــدانگ يك قطعه زميــن زراعتى بنام آقايــان كارو ظاهرى و عبداله ظاهــرى هر كدام به 
نسبتدو دانگ مشاع و خانمها شيدا ظاهرى و ماريه ظاهرى هر كدام به نسبت يك دانگ مشاع فرزندان 
محمد امين صادره سنندج تحت پالك 522 فرعى از 2339 اصلى بخش 2 به مساحت 10512/59 متر 

مربع به آدرس سنندج روستاى سرخه دزج
3- بخش 3:

1-ششدانگ يك قطعه باغ بنام ناصر مفاخرى فرزند محمود صادره دهگالن تحت پالك 33 فرعى 
از 2732 اصلى بخش 3 به مساحت 7012 متر مربع به آدرس سنندج روستاى سمان

بخش 11 كالترزان:
1-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ديم بنام محمد اسدى فرزند محمود صادره تازه آباد قلعه 
جــوق تحت پالك 29 فرعى از 32 اصلى بخش 11 كالترزان به مســاحت 19477 متر مربع به آدرس 

سنندج روستاى قلعه جوق
تاريخ نوبت اول: 97/5/10 
تاريخ نوبت دوم: 97/5/25

م/الف: 6370
بهنام قباد – رئيس ثبت منطقه يك سنندج

آگهى مفقودى
گواهينامه موقت پايان تحصيالت اينجانب محمد همتى فرزند غالمحسين به شماره شناسنامه26  صادره از 
جاجرم  درمقطع كارشناسى ناپيوسته رشته حسابدارى صادره از واحد دانشگاهى بيرجند با شماره 5261 مفقود 
گرديده است و فاقد اعتبار مى باشد.از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد بيرجند 

به نشانى انتهاى خيابان غفارى ارسال نمايند. بجنورد

سند موتورسيكلت تكران CG125مدل 1385به شماره پالك شيراز 171951به شماره موتور 436166و 
شــماره شاسى 8553351 به نام محســن اكبريان صادره ازنطنز مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

ياسوج

شناسنامه(برگ سبز)خودروكاميون كمپرسى آميكو M6H مدل 1386 بشماره موتور 00912989 و شماره 
شاســى NA2B2JMD47A002093و شماره پالك ايران 63-811ع95با ظرفيت 6تن به نام دهيارى دوبرجى 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناســنامه(برگ ســبز) خودرو ســوارى ســايپا تيــپ 131SE مــدل 1395 برنگ ســفيد بشــماره موتور 
M13/5549674و شــماره شاســى NAS411100G3465304و شــماره پالك ايران 84-554ص 24 به نام 

سعيده بهمن زاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناســنامه(برگ سبز) خودرو سوارى پرايد تيپ جى ال ايكس آى مدل 1389 برنگ سفيد روغنى بشماره 
موتور 3662496 و شــماره شاســى S1412289549578و شماره پالك ايران 84-771د 13 به نام على پيش 

دار مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

سند كارخانه خودرو سوارى پرايد تيپ جى تى ايكس آى مدل 1386 برنگ نقره اى-متاليك بشماره موتور 
1961591 و شــماره شاســى S1412286330181و شــماره پالك ايران 94-618ق 11به نام كفايت قادرى 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

 NEA0957577 150 رنگ آبى ش موتورcc برگ ســبز و ســندكمپانى و كارت موتورســيكلت تيپ كايوت
شاسى NEA150K9056416 پالك 586-43893 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

سند كمپانى موتورسيكلت رنگ  نقره اى ش موتور 0124NBC518063 شاسى NBD125C9501589پالك 
84422-586-ايران82 مدل 95 به نام سيد على مهدى پور مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

كارت هوشــمند حمل و نقل باربرى به شماره 2995501 به نام محمدقلى غالمى تيرتاشى مفقود گرديده و 
فاقد اعتبار مى باشد.سارى

كليه مدارك اعم از سند موتورسيكلت و بيمه نامه و كارت موتور و سند مالكيت و سند كمپانى موتورسيكلت 
هوندا به شماره پالك 586-45533 شاسى 8911426 ش موتور15600029154 به نام سعيد فرخ بخش ابلى 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

برگ سبز سوارى ام وى ام مدل 1391 پالك 72-247د88 ش موتور MVM484FFFA009838 شاسى 
NATGCAVF9A1010263 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد.مالك متعهد مى گردد مســئوليت ناشى از 

ضمانت كشف هرگونه فساداحتمالى را به عهده گيرد.سارى

برگ سبز خودرو پژو405 رنگ يشمى متاليك مدل 1379 ش موتور22527901387 پالك 44-652ق49 
شاسى 79303442 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

شناسنامه مالكيت سوارى سمند پالك 82-769س88 ش موتور12486020106 به نام معصومه خنكدار 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

شناسنامه و تسلسل اسنادموتورسيكلت به نام جعفر پور صادق به شماره انتظامى 587ايران26136 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

كارت هوشمند فعاليت راننده حرفه اى اينجانب محمد آزمون فرزند على بشماره 3123722 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

كليه مدارك اعم از برگ ســبز و سندكمپانى خودرو نيســان نوع كاميونت ون مدل 1389 رنگ آبى بشماره 
پالك ايران36- 733 م 32 بشــماره موتور 535026  وشماره شاسى 243630 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط ميباشد.(سبزوار) 

برگ ســبز ســوارى پيكان مدل 1383 رنگ ســفيد بشــماره پــالك ايــران32-869ط12 بشــماره موتور 
11283117430 و شــماره شاســى 83519921 بنــام عبداله بهــادرى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

ميباشد.(سبزوار) 

اصل شناســنامه و كارت خودروى ســوارى پرايد تيپ 131TL به رنگ سفيد مدل 1393 به شماره موتور 
5123719 و شماره شاسى NAS412100E3646375 به شماره انتظامى 598ج31- ايران 98 بنام حجت اله 

احمدى فرزند نعمت اله مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ايالم

آگهى فقدان سند مالكيت
نظربه اينكه آقاى غالم رضا درتومى فرزند قربان به شــماره شناســنامه 1757 باســتناد دو برگ استشهاد 
گواهــى امضا شــده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت يك برگ ســند مالكيت المثنى نوبــت اول به اين اداره 
مراجعه كرده و مدعى اســت سند مالكيت ششدانگ پالك 1721 فرعى از 58 اصلى واقع در بخش دو بجنورد به 
آدرس درتوم و به شماره چاپى 989843 الف 94 بعلت جابجائى مفقود شده است و با بررسى دفتر امالك معلوم 
شد سند مالكيت بنام نامبرده فوق صادر و تسليم و دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا طبق ماده 120 آئين 
نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كسى نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا 
مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف ده روز از انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست 
اصل ســند مالكيت يا ســند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت و 

تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد و سند مالكيت اوليه از درجه اعتبار قانونى ساقط است.
احمد اصغرى شيروان- رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 2 بجنورد 

آگهى حصر وراثت
آقاى محمد رجبى ف مجتبى به شــرح درخواستى كه به شماره 970198 اين شعبه ثبت گرديده درخواست 
صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان مجتبى رجبى دارابى ف محمد ش ش 208 صادره 
سارى در تاريخ 97/4/7 در شهرستان مياندورود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به :1-ســيده هاجر شفيعى دارابى ف ســيدكاظم ش ش 16 مادر متوفى2-معصومه ملك زاده ف ابوالقاسم ش 
ش 3036 همسر متوفى3-محمد ش م 208082115006   4-عليرضا ش م 7130016841   5-مهديه ش 
م 7130028904 همگى رجبى دارابى ف مجتبى –فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا 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/الف97/61
مدير شعبه اول حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به مريم وحيد ف عبداهللا 
خواهان حامد قاسميان دادخواستى به طرفيت خوانده مريم وحيد ف عبداهللا به خواسته مطالبه وجه مطرح كه 
به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9609981984200334 شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)مياندرود ثبت و وقت 
رســيدگى 97/8/15 ساعت 9 تعيين گرديدكه حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيرالانتشــار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود،نســخه دوم دادخواســت و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضرگردد.م/

الف97/63
شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)مياندرود

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به شركت جامع انديشان آسيا 
خواهان حامد قاســميان دادخواستى به طرفيت خوانده شركت جامع انديشان آسيا به خواسته مطرح كه به 
اين شــعبه ارجاع و به كالسه 9609981984200334 شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)مياندرود ثبت و وقت 
رســيدگى 97/8/15 ساعت 9 تعيين گرديدكه حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيرالانتشــار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود،نســخه دوم دادخواســت و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضرگردد.م/

الف97/62
شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)مياندرود

آگهى مزايده مال منقول  
درخصوص پرونده كالســه 961329 ارجايى له شركت گلرنگ عليه عباسعلى شير كوند و اسماعيل يزدانى 
كه مال منقول محكوم عليه توقيف گرديده شامل يك دستگاه ديگ بخار 5000 كيلوگرم 10 بار به مشخصات1-

شركت سازنده شركت پديده صنعت بخار(psb) سال ساخت 1390  2-ظرفيت 5000 كيلوگرم3-فشار كار 10 
كيلوگرم4-سريال 166 كه فاقد مشعل بوده و داراى پمپ و تابلو برق و شيرآالتى كه معموال به ديگ بخار متصل 
هستند مى باشد.اين ديگ بخار كامال نو بوده و هيچ استفاده از آن نشده است.مراتب فوق توسط كارشناس رسمى 
دادگســترى مورد بازديد و ارزيابى قرار گرفته كه به مبلغ 800,000,000 ريال قيمت پايه ارزيابى گرديده و در 
تاريخ 97/6/5 روز دوشنبه از ساعت 10 الى 11 صبح به صورت مزايده حضورى در اجراى احكام مدنى بابلسر به 
فروش خواهد رسيد . كسانى كه باالترين قيمت را باتوجه به نظريه كارشناسى اعالم نمايند برنده مزايده خواهند 
بود.برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ را نقدا در روز مزايده و مابقى مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد. 
طالبيــن مــى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده به اجراى احكام مراجعه نمايند تــا مورد مزايده به آنان ارائه 
گردد.ضمنا جهت كسب اطالعات تكميلى و مطالعه نظر كارشناسى 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

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان محمد لهراســبى نژاد دادخواســتى به طرفيت خوانده نعمت اله كياء ف محمدعلى به خواست ابطال 
ســند رسمى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالســه 9609981291400548 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 
بابلســر ثبت و وقت رســيدگى 97/6/31 ساعت 9 تعيين گرديدكه حسب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 
قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت دريكى 
از جرايد كثيرالانتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود،نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضرگردد.م/الف
منشى دادگاه حقوقى شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى بابلسر

آگهى مزايده نوبت اول
در پرونده كالسه 970178 سعيده حاجى عبدالباقى معمار به پرداخت 100,500,000 ريال اصل خواسته و 
3,360,000 ريال هزينه دادرسى و 3,000,000 ريال بابت دستمزد كارشناسى در حق رضا فتوكيان محكوم شده 
است هم چنين محكوم به پرداخت 5,025,000 ريال بابت نيم عشر دولتى در حق دولت مى باشد.محكوم له در م 
قابل طلب خويش پالك ثبتى 143 فرعى از 41 اصلى بخش 5 ثبت به مساحت 200 سهم مشاع از 1775 مترمربع 
واقع در رامسر-تنگدره-توبن خيابان منتظرى نبش بن بست شمالى را معرفى نموده است.پالك ثبتى برابر نامه 
اداره ثبت اسناد وامالك رامسر توقيف گرديده و جهت ارزيابى ملك قرار ارجاع امر به كارشناس صادر و كارشناس 
منتخب دادگاه قيمت ملك را ششصدوچهل ميليون ريال ارزيابى نموده و نسبت به نظريه كارشناسى اعتراض به 
عمل نيامده اســت. عليهذا در اجراى مبحث دوم از فصل ســوم قانون اجراى احكام مدنى پالك فوق الذكر در روز 
چهارشــنبه 97/6/7 از ســاعت 11 تا 12 ظهر از طريق مزايده در دفتر اجراى احكام مدنى به فروش مى رســد. 
خريــداران مى توانند تا 5 روز قبل ازمزايده از مــورد مزايده بازديد نموده و جهت خريد در روز مزايده در دفتر 
اجراى احكام مدنى رامسرحاضر شوند. ضمنا خريداران جهت شركت در مزايده بايستى ده درصد قيمت كارشناسى 

را به حساب سپرده دادگسترى واريز سپس در جلسه مزايده شركت نمايند.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى متمركز رامسر-دانشور

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خانم عمه جانى قنبرى رســكتى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت 1-اردشير پيرولى2-توحيد 
پيرولى3-مريم پيرولى4-زهره ولى زاده جم تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 20/97/334 شــوراى 
سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا 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 شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دريافت و در تاريخ 97/6/17 ســاعت 9 صبح در شــعبه 20 شــوراى حل اختالف سارى حضور به هم 

رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :8/96/251 محكوم له: على رفسنجانى با وكالت ياسر فرجى و فرشته قاسمى محكوم عليه:غالمرضا 
دماوندى ف مرتضى فعال مجهول المكان به موجب رأى شماره 472-96/8/27 شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى 
كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به پرداخت بيست و پنج ميليون ريال اصل خواسته و 1,382,500 ريال 
هزينه دادرسى و نهصدوهزارريال بابت حق الوكاله مرحله بدوى هم چنين پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
93/2/30 تا زمان اجراى كامل حكم تماما در حق خواهان و نيم عشر دولتى.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل 
اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام 

قانونى براى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ )  454-20/96)96/20743 محكــوم لــه: بانــك قرض الحســنه رســالت با وكالــت اكرم اصغرى 
آقمشهدى محكم عليهم:1-عليرضا خرم2-عاطفه نظرى3-حميدرضا قاسمى-مجهول المكان به موجب رأى شماره 
31-97/1/28 شعبه 20 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اند به پرداخت تضامنى 
مبلغ يكصدوسى ميليون ريال اصل خواسته و پرداخت يك ميليون و ششصدونودوپنج هزارريال هزينه دادرسى و 
چهارميليون وسيصدوبيست هزارريال حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه نسبت به مبلغ يكصدوبيست و سه 
ميليون ريال از تاريخ 97/7/16 تا زمان پرداخت و نيم عشر دولتى طبق تعرفه.به استناد ماده 29 قانون شوراى 
حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجــرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يــا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت 

اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 20 شوراى حل اختالف سارى

طلبه جهادگر در گفت و گو با سیاست روز:

فرهنگ جهادی باید جایگزین بروکراسی اداری شود

قاسم غفوری - مائده شیرپور  
گ���و فضای گفت و در  که  خبرهایی  روزها  این 

حول  می شود  منتشر  مجازی  فضای  در  بویژه  رسانه ای 
توفیق  عدم  البته  و  اقتصادی  نابسامانی های  محور 
مسئوالن  در مقابله با این وضعیت است. خبرهایی که 
شاید در میان بخشی از مردم نارضایتی از مسئوالن و در 

بخشی نیز ناامیدی از آینده را به همراه داشته باشد. 
هم  خبرهایی  شاهد  منفی  اخبار  این  میان  در  اما 
یا  و  ناامیدی  از  نشانه ای  آن  در  تنها  نه  که  هستیم 

سراسر  بلکه  نیست  اجتماعی  و  اقتصادی  چالش های 
آینده  به  امید  زمینه ساز  که  است  سازندگی  و  امید 
و  گروه ها  قالب  در  که  کسانی  است.  بهتر  فردایی  و 
اردوهای جهادی قدم به عرصه محرومیت زدایی نهاده و 
تالش دارند تا آبادانی را به مناطق محروم کشور هدیه 
دهند. بر همین اساس با یکی از همین افراد که اتفاقا 
در مسیر  که  است  و 12 سال  نیز هست  جوانی  طلبه 
اردوهای جهادی قرار دارد هم کالم شده ایم. بخوانید 

ماحصل این گفت و گو را:

نمای نزدیک


