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اختالالت امنیتی در اقلیم کردستان عراق و بی ثباتی حاصل 
سیاست های غرب و به ویژه رژیم صهیونیستی درحالی است که 
این سو،برقراری امنیت و اقتدار و یکپارچگی و وحدت ملی، مرهون 
رشادت رزمندگان مظلوم و مخلص منطقه کردستان و غرب ایران 
است. به یاد همه شهدای مناطق عملیاتی غرب کشور و کردستان، 
بر آن شدیم تا دوازده خاطره ناب و نا گفته از سردار حماسه ساز 
کردستان، ساکن پاکباخته ملک اعظم شهید محمود کاوه فرمانده 
لشگر ویژه شهدا همو که در کردستان همنفس صخره و طوفان 

بود تقدیم می شود.
محمود کاوه، 18 ســال بیشــتر نداشــت که فرمانــده حفاظت از 
بیت امام)ره( در جماران شــد و حیرت بــزرگان ارتش را در آن زمان به 
خود واداشت. به گونه ای که به سرهنگ صیاد شیرازی گفتند یک نوجوان 
18ســاله در جبهه کردستان پیدا شــده که وقتی در اتاق جنگ شرح 
عملیات می دهد، آدم مات و مبهوت می ماند و سرا پا گوش است.همان 
که در 19 ســالگی برای زنده یا مرده سرش دو میلیون جایزه گذاشتند 
و تا سال 65 قیمت سرش به رکورد دست نیافتنی هفت میلیون رسید. 
همان که به والدینش گفت، اگر به شــهادت رسیدم مرا بین شهدا دفن 
کنیــد و زمانی که پیکر وی را جهت دفن بــه حرم امام رضا)ع( بردند، 
پدرش گفت؛ »محمود از اول با بسیجی ها بوده، بهتره طبق وصیتش پیش 
آنها دفن بشــه«. و این شد که داخل مزارش را پر از بتن کردند و باالی 
مزارش تا ماه ها نگهبان بود تا جایزه بگیران و دشــمنان به طمع مبلغ 
جایزه، به پیکر مطهرش آسیب نرسانند.او رفت و با شهادت خود میدان 
گاه بزرگی و رشــادت و جوانمــردی را برای دیگر جوانان جویای نام در 
هفت آسمان واگذاشت. در حالی که از خود شخصیتی بر جای گذاشت 
که می تواند الگوی مناسبی برای جوانان جویای نام و آینده دار در اسالم 
و جهان تشــیع باشد. و اما، خاطرات ناگفته از این شهید. گفتنی است، 
متــن خاطرات برای حفظ فضای روایی، به صورت محاوره ای و به همان 

زبانی که توسط راویان بیان شده تنظیم شده است:
1- یک دسته مسلح از اراذل و اوباش کومله و دموکرات بی هوا و به 
نامــردی به یکی از دهات حوالی مهاباد ریخته و قتل و غارتگری کردند 
و چند دختر جوان رو هم ربودند. خبر خیلی ســریع به محمود کاوه در 
مقر رادیویی لشــکر ویژه شهدا رســید به محض شنیدن این خبر، رگ 
گردن محمود برآمد و سریع رفت توی محوطه و بخشی از نیروهایش رو 
سازماندهی کرد از اونهایی که مرد راهپیمایی جنگی در شب بودند و راه 
چند روزه تو کوهستان با ادوات و تجهیزات تو یک روز طی میکردن. ضد 
انقالبیون هیچ وقت فکر نمی کردن خروس خوان صبح که بیدار بشن و 
صخره های اطرافشون رو ببینن با پرچم های یازهرا)س( لشکر ویژه شهدا 
مواجه بشن، شــنیده بودن که کاوه سریع العمله ولی باور نمی کردن تا 
این حد ، اومدن گرو کشی کنن ماموستای ده رو فرستادن جلو؛ گفتن به 
کاوه بگو اگه حمله کنه به ملت رحم نمی کنیم ولی اگر قول بده کاریمون 
نداشته باشــه ما فقط آذوقه مونو برمی داریم و می ریم و دخترهارو هم 
برمی گردونیم به خونوادهاشون، آقا محمود شنید و قبول کرد، زن ها و 
دخترها هم رفتن سراغ زندگیشون اما شهید کاوه رفت دنبال ضد انقالب. 
گفتن، مگه نگفتی بهشون کاری نداری؟ جواب داد؛ اعتبار حرف آنها توی 
ده بود.اینا میرن جای دیگه و دوباره همین اعمال رو انجام می دن. باید 
جلوشونو بگیریم. همشون رو توی یک صحرا گیر آورد و بیشترشون کشته 
و یکسری هم اسیر شدن. آقا محمود از روزی که وارد کردستان شد، زن 

و بچه مردم از برکت وجودش امنیت پیدا کردند.
2- ســال 63 یک شــایعه پیچید که عراق و ضد انقالب تو حمالتی 
که داشــتن، محمود کاوه فرمانده کار کشــته سپاه کردستان رو شهید 
کردن. کم کم شــایعه قوت گرفت و ضد انقالب از زن ومرد ریختن تو 
بازارها و خیابان ها به جشــن و پایکوبی که کاوه کشته شده و عراقی ها 
هم که با دومشون گردو می شکستن، جشن عمومی گرفتن. جریان که 
به خود آقا محمود رسید، حسابی زخم و زار بود و مجروح. به زحمت از 
جای خود بلند شــد لباس پوشید و گفت: بریم بیرون ببینیم چه خبره. 

12 خاطره از نبرد شهید کاوه با تجزیه طلب ها در کردستان

هم نفس صخره و طوفان

با چندتا بسیجی بلند شد و رفت دید بله! بازار غلغله است و شهر شلوغ، 
یک نفر اومد بهش شــیرینی تعارف کرد ، پرسید بابت چی؟ گفت: کاوه 
مرده! بفرما دهنت رو شیرین کن، خنده هم بکن! آقا محمود رفت وسط 
بازار شــهر وایساد صداشو بلند کرد و گفت: ایهاالناس گوش کنید برید 
به ارباب هاتون بگید محمود کاوه هنوز زنده است، نفس می کشه و تا با 
خاک یکســانتون نکنه ول کن شما نمیشه! جماعت ضد انقالب از ترس 
سرشون و باال نیاوردن که هیچ، نفس هم نکشیدن و از وحشت آب شدن 

رفتن تو زمین.

3- بر همه اهل ســپاه و بســیج کامال واضح است که شهید محمد 
بروجردی یک رکن اصلی در دفاع مقدس وکاشــف بزرگ مردانی چون 
شــهیدان همت، ناصر کاظمی، احمد متوســلیان، علی قمی، حســین 
خرازی، محمود شهبازی و...بوده است، یکی از بزرگانی که تحت حمایت 
حاج محمد قرار گرفت شهید کاوه بود. شهید بروجردی خودش فرمانده 
قرارگاه حضرت حمزه بود و همه رزمندگان نامدار تحت امر این قرارگاه 
کار می کردند، اما شــخص شهید بروجردی روی آقا محمود یک حساب 
دیگری باز کرده بود و همیشه می گفت؛ کاوه زاده شده برای جنگ چریکی 
در کردستان. جالب اینکه آنقدر روی اخالق و اعمال کاوه اعتماد داشت 
که همیشه منتظر یک فرصت بود که برای نماز به آقا محمود اقتدا کنه.

صحبت از حاج محمد بروجردی اســت، همان مردی که قبل از انقالب 
گروه صف را تشــکیل داد و فرمانده استقبال و محافظت از امام بود و از 
موسسین اصلی سپاه، یک بار که آقا محمود به نماز ایستاده بود، حاج آقا 
رفت و پشت سرش قامت بست. شهید کاوه تا فهمید حاج آقا به او اقتدا 
کرده آنقدر ســریع نماز را به جا آورد که حاج آقا نتونست بهش برسه و 
نماز خودش رو ادامه داد. بعدها شهید کاوه جایی می ایستاد که پشتش 

جا نباشــد که حاج آقا به او اقتدا کند. علت این کار فقط همین بود که 
حــاج محمد پاک دامنی و توکل باال و ایمان سرشــار به خدا و آمادگی 

فوق العاده برای شهادت را در شهید کاوه دیده بود.
4- روزهای قبل از عملیات بدر تازه به اهواز رفته و در پنج طبقه اهواز 
مستقر بودیم. گردانی از تیپ کماندویی نوهد ارتش به تیپ شهدا مامور 
شــده بود و یک گردان از لشگر ویژه شهدا به نوهد. در صف غذا بودیم. 
یکی از ارتشــی ها مدام شکایت می کرد که فرماندهان سپاه جای گرم و 
نرم دارند و برایشــان شیشــلیک و کباب می برند، آنوقت ما برای ذره ای 

غذا باید در صف بایستیم و همین طور بد و بی راه می گفت. ما هم تحمل 
می کردیم. عاقبت زدم روی شانه اش و به آن برادر ارتشی گفتم اخوی اون 
آقایی که چند نفر عقب تر در صف ایستاده و یقلوی دستشه رو می بینی؟ 
گفت: »آره می بینم، که چی؟« گفتم او محمود کاوه فرمانده تیپ است. 
بغض گلویش را گرفت و گریه امانش نداد و این آقا محمود بود که دست 

بر سر و روی او می کشید و صورتش را می بوسید. 
5- ســال های اول درگیری کردســتان، ضد انقالب در سقز بیانیه ای 
منتشرکرد که قصد حمله به شهرو داریم، وای به حال کسی که مغازه اش 
باز باشه! خبر به کاوه رسید. گفت: »بی خود کردن! ما در شهر مستقریم. 
از کــی تا به حال از این جرات ها پیدا کردن؟ به مردم بگید نترســن و به 

کار و زندگیشــون برسن. کسی جرات حمله نداره، اگر حمله کنن زنده بر 
نمی گردن.« اما مردم ترسیده بودن. تمام شهر تعطیل بود. هر چی گفتیم 
کاوه چه گفته، گوش ندادن. به آقا محمود گفتیم مردم حســابی ترسیدن 
و مغازه ها همه بسته است. گفت: »عیبی نداره، االن کاری می کنم تا همه 
بیان سر کار و زندگیشون.« بعد گفت: »یکی بلند شه و با یک قوطی رنگ 
و قلمو با من بیاد.« در هر مغازه ای که بســته بود عالمت می زد. مردم که 
دیدن کاوه چنین کاری می کنه از ترس اینکه فردا اعدامشون نکنه به کسب 
و کار خود بازگشــتن. چیزی نگذشــت که شهر به تکاپو افتاد و بازار رونق 
گرفت و زندگی عادی جریان پیدا کرد. کاوه هم گفت: ترس، ترس رو برد. 
ضد انقالب هم جرات نکرد یک سنگ به سمت شهر پرتاب کنه. محمود به 
مردم گفت: »من از شما به جان و مال و ناموستون حساس ترم. وقتی می گم 
نترسید و در شهر باشید و فرار نکنید، گوش کنید و اعتماد داشته باشید.ما 
مسئول امنیت و سالمت شما هستیم و کار ضد انقالب را تمام می کنیم.«

 6- تروریســت ها شنیده بودن آقا محمود می خواد از سر یک گردنه 
رد بشــه. حتی ماشــینش رو هم می دونستن چیه اما دلشو نداشتن که 
برن کمین کنن. آخر ســر باهم سر اینکه کی بره سر راه آقا محمود رو 
بگیره دعواشون می شه و روی همدیگه اسلحه می کشن ، اینو خودشون 

تو اعترافاتشون گفته بودن. 
7- یک بار از آقای مرادی که از فرماندهان گردان لشکر ویژه شهدا بود 
جریان خودرو سیمرغی که در پادگان بود و بچه ها می گفتند که غنیمت 
هست را پرسیدم. او گفت: یکی از سران ضد انقالب نامش حسن سر سفید 
بود که با آقا محمود کل کل داشــت. یک بار تک و تنها میاد تو پادگان 
لشکر بنزین می زنه دم در دژبانی به سرباز می گه به کاوه بگو حسن سر 
سفید تنها اومد تو پادگان لشکرت بنزین زد و رفت اگرمرد هستی تو هم 
تنها بیا.سرباز از همه جا بی خبر هم می ره جریان رو به آقا محمود می گه. 
ایشون هم هیچی نمی گه، اما یک روز تنها با تجهیزات بلند میشه میره تو 
یکی از ساختمان های ضدانقالب، همون اول کار چندتا ضد انقالب که تو 
حیاط نشسته بودن رو هالک می کنه. سریع وارد اتاق مالی می شه مسئول 
مالی حزب رو هم می کشه و مقادیری پول رو به همراه یک خودرو سیمرغ 
که تو حیاط پارک بوده به غنیمت میاره و جواب یک باک بنزین حسن 
خان رو با کلی کشــته و پول و ماشین می ده. بعد ها همین حسن خان 
طبق ذکر کتاب نبرد الواتان در اعماق جنگل الواتان توســط شهید کاوه 
و بچه های لشــکر شهدا به جوخه اعدام سپرده می شه. البته ضد انقالب 
به تالفی این کار اومدن نزدیک در پادگان لشکر هنگام تردد شهید کاوه 

بمب کار گذاشتن که الحمداهلل ناموفق بودن. 
8- آنقدر زرنگ و با شــهامت بود که حاج محمد بروجردی و ناصر 
کاظمی، وقتی دیدنش به عنوان نفوذی فرستادنش تو حزب کومله.رفت 
خودش رو در حزب جا کرد و شد مسئول پرسنلی حزب. تمام اطالعات و 

راهی اونجا شدم. گفت: کاوه رو می شناسی می خوای کمکت کنم، دیدم 
هی داره ســؤال پیچ می کنه گفتم: اوال کاوه نه، برادر کاوه، ثانیا شــما 
همین رانندگی تون رو بکنید بزرگترین کمک را به من کردید. خالصه 
تا خود تیپ به اخم و تشــر من خندید و هیچی نگفت. و من رو جلوی 
درب پادگان شهید بروجردی پیاده کرد و رفت. ساعاتی بعد دوباره باز تو 
ساختمان لشکر دیدمش گفت: شما کارت هنوز انجام نشده چرا؟ گفتم 
نمی دونم ولی می خــوام جای خوبی برم. گفت: منظورت از جای خوب 
یعنی کار اداری و کم خطر، گفتم نه برادر من دانشگاه رو رها کردم بیام 
اینجا کنار برادر کاوه جهاد کنم، می خوام موثر باشــم. گفت: احســنت، 
خدا خیرت بده. بعد فردی رو صدا کرد و گفت: برادرمون رودر یگان های 
رزمی ســازماندهی کنید. پاسدار حرفی زد که دهانم از حیرت باز ماند. 

اوگفت: چشم برادر کاوه!
10- ســال 60 بود، کاروان اسکورت ما از سقز به سمت سنندج در 
حال حرکت بود، بعد از روستای سنته در تنگه بیجار به کمین ضد انقالب 
بر خوردیم. آتشــی بود که رو سرمون می ریختن. همون اول کار 10 تا 
مجروح دادیم و زمین گیر شدیم. بی سیم زدیم سقز و کمک خواستیم. 
بعد از دقایقی دیدیم یک ماشین سپاه درست اومد وسط جاده نگه داشت، 
محمود کاوه تک و تنها پیاده شد. جلو رگبار دشمن صاف وایستاد وسط 
جاده، یک نگاه به راست و چپ انداخت خیلی خونسرد و با اعتماد به نفس 
انگار نه انگار که تو تیر رس ضد انقالبه محکم و بی تزلزل اومد سمت ما 
که همه سینه خیز بودیم. به شونه هامون می زد و می گفت برادر عزیزم یا 
علی بگو و بلند شو. الهی قربونت بشم برادرم بلند شو، الهی فدات شم بلند 
شو و یا علی بگو. نذارید اینا زمین گیر شدن شما داداشای گلمو ببینن. 
بعد خودش مثل شیر رفت وسط جاده بدون اینکه سر خم کنه. کلت رو 
از کمرش کشید و شروع کرد به تیراندازی و رفت روی تیر بار بچه ها که 
این طور دیدن سینه از خاک کندن، یک جنگ روانی برای دشمن به پا 
کرد. که از برکت قدم مبارکش ما زمین گیر ها انرژی گرفتیم و رفتیم تو 
حالت تهاجمی و نه تنها زخمی و تلفات ندادیم بلکه کلی ازشون کشتیم 

و اون گردنه رو برای همیشه امنیت بخشیدیم. 
11-یکی از خصلت های پهلوانی و مردانگی شهید کاوه در اوج درگیری 
با ضد انقالب رفتار جوانمردانه با اسرا و کشتگان دشمن بود. همه می دانند 
اگر بســیجی و یا پاســدار در آن زمان اسیر دست ضد انقالب می شد به 
ناجوانمردانه ترین وجه برخورد می شد. ضد انقالب با تیغ و شیشه و چاقو 
سر از تن سربازان اسالم جدا می کرد و پیکر شهدا رو به آتش می کشید، 
یا ســر پاســداران رو جلوی نو عروسان از بدن جدا می کردند. اما شهید 
کاوه با سن کمی که داشت درست در سن هجده، نوزده سالگی، زمانی 
که سردار نمره یک مناطق عملیاتی غرب بود، جسد کشته شدگان ضد 
انقالب رو بر می داشــت می برد تحویل مساجد می داد تا صاحبان اون ها 
برای بردن اجسادشون اقدام کنن و با اسراشون طبق شرع اسالم با مدارا 

و رفعت برخورد می کرد.
12- یک عده بچه بسیجی کم سن و سال بودیم که از مشهد حرکت 
کردیم رفتیم تیپ شهدا. اون زمان آوازه محمود کاوه همه جا رو فرا گرفته 
بود. یک شب آخر وقت خوابمون نمی برد تصمیم گرفتیم دسته جمعی 
بریم دیدار فرمانده مون محمود کاوه. با پرسوجو فهمیدیم رفته تو حسینیه 
تیپ، وقتی رســیدیم دیدیم یکی از معاونانش دم در حسینیه وایستاده. 
گفتیم میشه بگی برادر کاوه بیاد ببینمش؟ گفت نه ، آقا محمود مشغول 
قرائت قرآن هســتن و بعد، نماز شب می خونن. در ضمن اینجا زیارتگاه 
نیســت. در همین حین دیدم آقا محمود اومد و در آستانه در حسینیه 
ایســتاد. یک نگاهی به اون برادر کرد و بعد با لب خندان و روی خوش 
و آغوش باز همه مارو پذیراشــد. نشســت با همه ما خوش و بش کرد و 
گفت و خندید و چای درســت کردیــم باهم خوردیم و عکس یادگاری 
گرفتیم. خداشــاهده بعدها فهمیدم دو شب می شد که نخوابیده. خیلی 
کم می خوابید و کم خوراک بود ولی بســیار پر کار و خوشــرو و فعال و 

موثر بود. رحمت و رضوان خدا به روح پاک مطهرش.
گردآورندگان: علی علیجانی، محسن تحقیقی

آن قدر زرنگ و با شهامت بود که حاج محمد بروجردی و ناصر کاظمی، وقتی دیدنش به عنوان نفوذی 
فرستادنش تو حزب کومله.رفت خودش رو در حزب جا کرد و شد مسئول پرسنلی حزب. تمام اطالعات و 

اخبار ضد انقالب رو کامل استخراج کرد. وقتی کارش تمام شد و برگشت سپاه،
 ضد انقالب پشت هم شکست می خورد. 

اخبار ضد انقالب رو کامل استخراج کرد. وقتی کارش تمام شد و برگشت 
سپاه، ضد انقالب پشت هم شکست می خورد. تمام آمار و اخبار حزب رو 
تخلیــه کرده بود. بعدها فهمیده بودند که او همان محمود کاوه فرمانده 

نامدار سپاه در کردستان بوده.
9- به عشق دیدن کاوه درس و دانشگاه را رها کردم و راهی کردستان 
شدم. وقتی در ساختمان اداری قرارگاه حمزه موفق شدم نامه ماموریت به 
تیپ شهدا را بگیرم با خوشحالی و لب خندان رفتم کنار جاده وایستادم تا 
برم مهاباد مقر تیپ، یک ماشین ایستاد کنارم و گفت، کجا می ری برادر؟ 
گفتم تیپ شهدا. گفت، بیا باال که هم مسیریم ،توراه از من پرسید حاال 
چرا تیپ شهدا؟ گفتم بخاطر دیدن برادر کاوه و کمک کردن به ایشون 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
به آقای حسین غالمی

خواهان آقای علی اکبر ربیعی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حسین غالمی به خواسته ایراد ضرب و جرح توهین مطرح که 
به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609981921900159 شعبه 103 کیفری دو شهر تنکابن)103 جزایی سابق( 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/8/24 ساعت 8:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه ۱0۳ کیفری دو شهر تنکابن)۱0۳ جزایی سابق(ـ حسین مجدی

م الف506/96استان مازندران- شهرستان تنکابن- خیابان جمهوری- نرسیده به سه راهی خرم آباد- دادگستری تنکابن

دادنامه
پرونده کالسه 9509983813300786 شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان 
شهرکرد )105 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9609973811500898

شاکی: خانم افسانه نجفی فرزند قلی به نشانی استان چهارمحال و بختیاری 
- شهرستان شهرکرد - شهر طاقانک - خ امام - کوچه بوستان 10 - پالک 36311

متهم: آقای ابراهیم نجفی فرزند قلی به نشانی
اتهام: ضرب و جرح عمدی

گردشــکار: موضوع این پرونده راجع به اتهام آقای ابراهیم نجفی فرزند قلی 
دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی که منتهی به صدور کیفرخواســت ازسوی 
دادسرای عمومی و انقالب شــهرکرد گردیده است و متعاقب ارجاع پرونده 
به این دادگاه، و جری تشــریفات قانونی ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت 
از خداونــد متعال )جل و عال( و تکیه بر شــرف و وجــدان و جمیع اوراق و 

محتویات پرونده و ادله موجود مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

درخصوص اتهــام آقای ابراهیم نجفی فرزند قلی دائر بر ایراد ضرب و جرح 
عمدی نســبت به خانم افسانه نجفی موضوع شــکایت خانم افسانه نجفی، 
دادگاه بــا عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، نظر به کیفرخواســت 
صادره ازســوی دادسرای عمومی و انقالب شــهرکرد و از توجه به شکایت 
شــاکی، صورتجلسات تنظیمی و تحقیقات معموله، نحوه کشف بزه، گواهی 
پزشکی قانونی، گواهی گواه تعرفه شده، گزارش مرجع انتظامی، عدم تدارک 
دفاع موجه و موثر پیرامون اتهام انتسابی از سوی متهم علیرغم استحضار از 
وقت رسیدگی و موعد حضور و سایر قرائن و امارات و اوضاع و احوال محقق 
و مســلم قضیه که همگی مفید علم و اقناع وجدانی است، لذا دادگاه ضمن 
احراز اتهام انتســابی، مســتندا به ماده 211 قانون مجازات اسالمی مصوب 
1392 حکم به محکومیت متهم به پرداخت: 1- یک ونیم هزارم دیه کامل 
بابــت کبودی خلف ران چپ 2- یک درصد دیه کامل بابت دامیه کف پای 
چپ در حق شــاکی خصوصی صادر و اعالم می نماید، رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از 

انقضای مهلت واخواهی به لحاظ میزان دیات قطعی است.
حامد حیدری
دادرس شعبه ۱05 کیفری دو شهرکرد

اجرائیه
مشــخصات محکوم له/ محکوم لهم: امیررضا پیران نام پدر: بدیل نشــانی: زاهدان خ جام جم 83 کوچه دوم 

سمت راست سه درب مانده به آخر
مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: 1- نادر رخشانی نام پدر: محمدعلی نشانی: مجهول المکان 2-فاطمه 

یزدانی نام پدر: عزیزاهلل نشانی: مجهول المکان
محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9610095501600059 و شماره دادنامه مربوطه 
9609975501600192 مورخ 96/4/13 شورای حل اختالف شماره 16 شهرستان زاهدان حکم به محکومیت 
محکوم علیه ردیف دوم خانم فاطمه یزدانی به الزام به حضور در یکی از دفاتر اســناد رســمی و انتقال رسمی 
سند اتومبیل دوو سی یلو به شماره انتظامی 376 ب 49 ایران 85 با مشخصات فوق الذکر بنام محکوم له صادر 

نمایند. ضمنا هزینه حق االجرا بعهده محکوم علیه می باشد.
محل امضاء: مسئول دفتر-، محل امضاء رئیس شعبه: میرانی محل امضاء قاضی شورا: فرزانه رامرودی

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
1- ظــرف ده روز مفــاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی 
ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشــت می شــود)مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 4- خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجــه هفت را در پی دارد.)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به 
یا هر دو مجازات می شود)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 

کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
شورای حل اختالف شماره ۱۶ مجتمع مرکزی شورای حل اختالف 
شهرستان زاهدان

نشانی: زاهدان- خیابان مصطفی خمینی- جنب سازمان تعزیرات حکومتی- مجتمع 
شوراهای حل اختالف استان سیستان و بلوچستان م الف2377

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای ناصر شیرودبخشی فرزند محمد
خواهان خانم مرضیه خدایگانی دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای ناصر شیرودبخشی به خواسته ترک انفاق 
مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609981921900154 شعبه 103 کیفری دو شهر 
تنکابن )103 جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/8/24 ساعت 9:30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه ۱0۳ کیفری دو شهر تنکابن )۱0۳ جزایی سابق(- حسین مجدی
استان مازندران- شهرستان تنکابن- خیابان جمهوری- نرسیده به سه راهی خرم آباد- دادگستری تنکابن

م الف 505/96
محمود شهرکی - مدیرعامل

اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان زابل در نظر دارد یکدستگاه 
پــژو مدل 89 به مزایده بگذارد عالقه مندان محترم می توانند جهت بازدید و 
دریافت شــرایط شرکت در مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته به 

آدرس ذیل مراجعه نمایند.
اداره  روبــروی   5 دانشــگاه  جنــب  دانشــگاه  بلــوار  زابــل  آدرس: 
زابــل شهرســتان  روســتایی  تعاونــی  شــرکت های  اتحادیــه   غلــه 

 تلفن تماس:          

دادنامه
تاریخ رسیدگی: 1396/6/11

مرجع رسیدگی: شعبه یکصد و یکم دادگاه  کیفری 2 شهرستان اردل
شاکی: آقای محمد طاهری فرزند فرامرز به نشانی چهارمحال و بختیاری - 

اردل خ امام جنب مسجد جامع
متهم آقای محمدرضا ظفری فرزند مظفر به نشــانی چهارمحال و بختیاری 

- اردل شهرک ریگک و مریک
اتهام: ضرب و جرح عمدی

گردش کار: خواهان دادخواســتی بخواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم 
دادگستری اردل نموده که پس از ثبت در دفتر کل ثبت شعبه جری گردیده 
که پس از جری تشــریفات قانونی در وقت فوق العاده بتصدی امضاء کننده 
ذیل تشــکیل اســت که با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی 

اعالم و به شرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید:
»رای دادگاه«

در خصوص اتهــام آقای محمد ظفریان فرزند مظفر فعــال متواری دائر بر 
ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شــکایت شــاکی محمد طاهری فرزند 
فرامرز دادگاه از توجه در اوراق و محتویات پرونده، گواهی پزشــکی قانونی، 
مودای گواهی گواهان و نهایتا کیفرخواست شماره 9610433816000238 
دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان اردل ضمن احراز بزهکاری متهم 
مســتندا به مــواد 17، 19، 211، 448، 449، 452، 454، 462، 488، 489، 
709 و 714 قانون مجازات اســالمی مصوب 1392 حکم به محکومیت وی 
به پرداخت: 1( دو درصد دیه کامل بابت بریدگی دامیه در ابروی راســت 2( 
یک درصد دیه کامل بابت خراشــیدگی حارصه زیر چشم چپ 3( سه دهم 
درصد دیه کامل بابت ارش خونریزی ملتحمه چشــم چپ 4( نیم درصد دیه 
کامل بابت ســائیدگی حارصه زانوی راســت در حق شاکی خصوصی ظرف 
یک ســال قمری از تاریخ وقوع جرم )1395/9/27( صادر و اعالم می نماید. 
رای صــادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 

در این مرجع می باشد.
دادرس شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری ۲ اردل  
جواد کمالی

دادنامه

دادرس شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری دو فارسان 
رضا قندعلی

 پرونده کالســه 9509983822400554 شــعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرســتان فارســان
)101 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9609973821600825

شــاکی: آقای حســین فتحی پور فرزند ابراهیم به نشانی استان خوزستان - شهرستان شوشترـ 
شهر شوشتر - فلکه فخاریان، لین هشت پالک 9

متهم: آقای ابوالفضل امیدی فرزند داودعلی به نشــانی چهارمحال و بختیاری - فارسان جنب 
ترمینال مسافربری منزل رحمت اهلل موسایی 

اتهام ها: 1. توهین به اشخاص عادی 2. ضرب و جرح عمدی با سالح سرد 
باســمه تعالی، به تاریخ 1396/6/19 در وقت فوق العاده جلســه شــعبه 101 دادگاه کیفری دو 

شهرستان فارسان بتصدی اینجانب دادرس شعبه تشکیل است.
پرونده به شماره بایگانی فوق تحت نظر و بررسی قرار دارد. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
ضمن اعالم ختم رســیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح آتی 

مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

اتهام آقای ابوالفضل امیدی فرزند داودعلی که به علت عدم حضور سایر مشخصات در دسترس 
نمی باشــد دایر بر توهین و ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت آقای حسین فتحی پور فرزند 
ابراهیم و کیفرخواســت صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقالب شهرستان فارسان که مبتنی 
بر شــکایت شاکی، اظهارات گواه تعرفه شــده که به صراحت اعالم نموده که متهم، شاکی را 
مضروب ســاخت و به وی توهین نمود، گواهی پزشکی قانونی ضم شده، اثبات موضوع توسط 
تحقیقات محلی و عدم حضور متهم بدون عذر موجه می باشد و همچنین عدم حضور در جلسه 
مقرر با وصف نشــر آگهی صورت گرفتــه و متعاقبا عدم ارائه هرگونــه دفاعی، مصون ماندن 
کیفرخواســت اصداری محرز و مسلم اســت. فلذا دادگاه مستندا به ماده 608 از قانون تعزیرات 
مصــوب 75 و مــواد 14، 17، 448، 449، 452، 462، 488، 490، 549، 559، 709 و 714 از 
قانون مجازات اسالمی از بابت بزه توهین متهم موصوف را به تحمل 37 ضربه شالق تعزیری 
و از بابــت بزه ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخــت: نیم درصد دیه کامل بابت ارش حارصه 
پشــت کتف چپ، یک و نیم هزارم دیه کامــل بابت کبودی بازوی چپ، یک درصد دیه کامل 
بابت حارصه پشــت سر، نیم درصد دیه کامل بابت ارش تورم پشت سر و نیم درصد دیه کامل 
بابت حارصه پشــت دست چپ در حق شــاکی ظرف مهلت یکسال از تاریخ وقوع بزه صادر و 
اعــالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این مرجع و ســپس ظرف مهلت 20 روز قابــل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر 

استان می باشد.

مشخصات محکوم له: نام: علی نام خانوادگی: خلفی نام پدر: ثامر نشانی: استان خوزستان- 
شهرستان اهواز- اهواز- کمپلو- خ کیان شمالی- بین کاشف و پورداود- پ 14

مشخصات محکوم علیه: نام: محمد نام خانوادگی: لرکی نام پدر: علیخان نشانی:
محکوم به: به موجب درخواست اجرای حکم مربوط به دادنامه شماره 9609986110400098 
محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت 1- مبلغ 500/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته 
2- خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید چک )94/4/8( به ماخذ شاخص تورم اعالمی از 
سوی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران تا وصول محکوم به 3- مبلغ 15/500/000 ریال 
هزینه دادرســی درحق محکوم له 4- پرداخت نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت. خواهان نیز 

موظف به پرداخت هزینه دادرسی خسارات تاخیر تادیه می باشد.
* با عنایت به صدور رای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در خصوص محکوم له هزینه دادرسی 

مندرج در بند 3 اجرائیه از مطالبات محکوم له کسر و به حساب مربوطه واریز گردد.
مدیر شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز 
محمدحسین غیبی پور
محل امضاء دادرس و مهر دادگاه:  سلطانی

نشــانی: استان خوزستان، شهرستان اهواز- انتهای عامری- اول نیوساید- مجتمع قضایی شهید 
تندگویان )انرژی(

شماره اجرائیه: 9610426110400332اجرائیه
شماره پرونده: 9509986110400337

شماره بایگانی شعبه: 950349

آگهی تغییرات شرکت سرداش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳5۳ 
و شناسه ملی ۱0۲۲00۴5۲۳۲

به اســتناد صورتجلســه مجتمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/5/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- ترازنامه و عملیات 
مالی سال 95 تصویب شد. 2- آقای اسماعیل نوذری رازیان کد ملی 5069329138 بعنوان بازرس اصلی و خانم المیرا شریفی کد 
ملی 2909875822 بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. 3- روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین شد. با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، تصویب ترازنامه و صورت های مالی، انتخاب بازرس انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
آگهی تغییرات شرکت سرداش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳5۳ 

و شناسه ملی ۱0۲۲00۴5۲۳۲
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/5/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- آقای رحمــان نصیری کد ملی 
2752619790 بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره- خانم رقیه سلطانی کد ملی 2909070697 بسمت عضو و نایب رئیس 
هیئت مدیره- آقای یوســف نصیری کد ملی 2740313500 بسمت عضو هیئت مدیره تا پایان دوره هیئت مدیره منتخب 
مورخ 95/11/2 انتخاب شدند. 2- آقای امیر پاداش کد ملی 2938263422 از خارج بعنوان مدیرعامل تا پایان دوره هیئت 
مدیره منتخب مورخ 95/11/2 انتخاب شــد. 3- امضاء کلیه اســناد مالی و چکها و قراردادها و اســناد تعهدآور و مکاتبات 
عــادی و اداری بتنهایــی با هر یک از آقایان رحمان نصیری و امیر پاداش همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود. با ثبت 
این مســتند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین دارندگان حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 

شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

ابالغ اتهام

آرزو صیادی - دادیار شعبه دوم دادسرای
عمومی و انقالب شهرکرد

به موجب پرونده کالسه 941906د/2 آقای عزیز مراد اسفندپور 
فرزند اســفندیار به دلیل شــکایت آقای جبــار گنجی به اتهام 
اســتعصال اســکناس مجمول یا علم به جعل یــا تزویر تحت 
تعقیب می باشــد با عنایت به اینکه متهم مذکور مجهول المکان 
می باشد لذا به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به 
ایشــان اخطار می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت 
دفاع از اتهام انتســابی در این مرجع حاضر شود در صورت عدم 
حضور پس از اتمام مهلت نســبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ 
تصمیم خواهد شــد ضمنا متهم می تواند یک نفر وکیل همراه 

داشته باشد.

خواهان: آقای ابوالفضل کالته عربی فرزند محمد به طرفیت خواندگان علی قلعه نوی 
فرزند قاسم 2- سکینه خاتون گداز فرزند محمدعلی به خواسته الزام خواندگان تنظیم 
سند رســمی و پرداخت خســارت تاخیر در انجام تعهد تقدیم دادگاه های عمومی و 
شهرســتان سبزوار نموده که جهت رســیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی 
شهرستان سبزوار واقع در استان خراسان رضوی - دادگستری سبزوار - ابتدای بلوار 
توحیدشهر ارجاع و به کالسه شماره 16 رقمی 9609985183200496 پرونده ثبت 
گردیده که وقت رســیدگی آن در مورخه 1396/09/12 ســاعت 8 صبح تعیین شده 
اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان )آقای علی قلعه نوی فرزند ســکینه 
خاتون گداز( و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی
 شهرستان سبزوار

کارت دانشــجویی اینجانب نسترن نیک اندیش 
دانشجوی رشته حسابداری به شماره دانشجویی 
91122155 از موسســه آمــوزش عالی جهاد 
دانشگاهی خوزســتان مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

ابالغ

احمد نیکبخت - بازپرس شعبه سوم 
دادسرای عمومی و انقالب - شهرکرد

در پرونده کالسه 950320 شــعبه سوم بازپرسی دادسرای شهرکرد 
متهم آقای جمشید قربانی فرزند هوشنگ به اتهامات توهین به آقای 
یوســف حیدری و مشارکت در تخریب منزل آقای یوسف حیدری و 
خانم ســکینه حسنی فارســانی فرزند کاکاخان به اتهامات مشارکت 
در تخریب شیشــه مغازه و توهین و قذف تحت تعقیب می باشد لذا 
بــا توجه به مجهول المکان بودن نامبرده طبق ماده 174 قانون آ یین 
دادرسی کیفری به ایشــان ابالغ می گردد جهت تفهیم اتهام ظرف 
مهلت یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در این شــعبه حاضر گردد در 
صورت عدم حضور جلب خواهد شــد. در ضمن نامبرده در راســتای 

ماده 190 ق آدک حق همراه داشتن یک نفر وکیل را دارد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم
شرکت تعاونی مسکن کارکنان اتکا به شماره ثبت 38048

از اعضای محترم این شرکت دعوت به عمل می آید در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم در 
ساعت 15 روز یکشنبه مورخه 1396/08/07 که در محل پروژه واقع در بزرگراه شهید اشرفی  اصفهانی - بعد 

از پل همت - خیابان شهید غروی پالک 27 تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- تصویب بودجه سال  جاری

هیئت مدیره3- تصمیم گیری درمورد اعضایی که به تعهدات مالی خود عمل نمی نمایند.

آگهی ابالغ 
بدینوســیله آقای محمدرضا غالمی رســتم آبادی که فعــاًل مجهول المکان 
می باشد ابالغ می گردد که خانم فرزانه جیرانی دادخواستی به خواسته مطالبه 
وجه به طرفیت شــما تقدیم که به کالسه 960293 ثبت و برای روز دوشنبه 
96/8/8 ســاعت 3 بعدازظهر وقت رسیدگی تعیین گردیده، لذا مراتب جهت 
تقاضــای خواهان در اجــرای مقررات ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی 
دادگاه های عمومی و انقالب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی همدان درج می گردد خوانده می تواند ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار 
آگهی جهت دریافت نســخه ثانی دادخواست و ضمائم به شعبه 126 واقع در 
میدان بیمه انتهای کوچه مشــکی مراجعه و در روز و ساعت مقرره فوق در 
جلسه رســیدگی حاضر و هرگونه دفاعی دارد به عمل آورد و اال شورا غیابًا 
رســیدگی و تصمیم مقتضی صادر خواهد نمود و چنانچه منبعد آگهی الزم 

شود یک نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.
دبیرخانه ۱۲۶ شورای حل اختالف همدان م الف2996

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود قانونی ششــدانگ یک قطعه زمین محصور شماره 77 فرعی واقع در اراضی 
دهکده بروجــن پالک 533 اصلی بخش ده ثبتی که به نام قدرت اله ســعیدی بروجنی فرزند 
حاجی بابا و از ورثه نامبرده و شرکاء در جریان ثبت می باشد و به علت عدم حضور مالک در موعد 
مقرر انجام نیافته اینک بنا به درخواست کتبی مالک و با عنایت به دستور ذیل ماده 15- قانون 
ثبت تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه 1396/8/13 رأس ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیالت پیش بینی نشــده عملیات تحدید حدود 
در روز بعد انجام خواهد شــد. لذا به موجب این آگهــی به کلیه مالکین پالکهای مجاور اخطار 
می گردد که درروز و ســاعت مقرر در محل حضور بهم رســانند اعتراضات مالکین مجاور طبق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تاســی روز پذیرفته خواهد شد در 
ضمن برابر ماده 86- آئین نامه قانون ثبت معترض می بایســتی ظرف مدت ســی روز از تاریخ 
تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواســت اعتراض به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی 
تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت اسناد ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی مبنی بر عدم تقدیم دادخواســت را اخذ 
و به اداره ثبــت ارائه نماید در غیر اینصورت اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 

با رعایت مقررات ادامه می دهد.
رئیس ثبت اسناد و امالک بروجن- علی اکبر باقری

حصر وراثت
 خواهان رونوشــت حصر وراثــت عصمت جر فرزند دادخدا دارای شناســنامه
  شــماره 1409 صادره از زاهدان به شــرح دادخواســت تقدیمی ثبت شــده

  بــه کالســه 9509985500200610 از ایــن شــورا درخواســت گواهی 
حصــر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه کندری فرزند 
حاجی به شناســنامه 870 صادره از زابل در تاریــخ 1395/1/24 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- متقاضی با مشخصات فوق: فرزند متوفی 2- ملک محمد جر فرزند دادخدا 
بشناســنامه 1400 صادره از زابل: فرزند متوفی 3- گل بی بی جر فرزند دادخدا 
به شناســنامه 1290 صادره از زابل: فرزند متوفی 4- فریده جر فرزند دادخدا 
به شناســنامه 1937 صادره از زابل: فرزند متوفی 5- کلثوم جر فرزند دادخدا 
به شناســنامه 1750 صادره از زابل: فرزند متوفی 6- ناهید جر فرزند دادخدا 
به شناســنامه 1871 صادره از زابل: فرزند متوفی 7- نصرت جر فرزند دادخدا 
به شناســنامه 1574 صادره از زابل: فرزند متوفی 8- زهرا جر فرزند دادخدا به 

شناسنامه 1617 صادره از زابل: فرزند متوفی و الغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد 
تا چنانچه شــخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
محمدرضا طاهری نسب
 قاضی شورای حل اختالف شماره یک زاهدان

به آقایان و خانم ها: 1- معصومه حســینی فرزند علی 2- خانــم ماه بانو هراتی 3- خانم عذرا صادقی فرزند 
محمدابراهیم 4- خانم مریم صادقی فرزند محمد ابراهیم 5- خانم جمیله محســنی فرزند حســن 6- خانم 
آذر محســنی فرزند حســن 7- آقای ابوالفضل حســینی فرزند علی 8- خانم مرضیه حســینی فرزند علی 
9- آقای ابوالقاســم کریم خانی فرزند رحمت 10- خانم منیره کریم خانی فرزند رحمت 11- آقای غالم رضا 
رضایــی فرزند امامقلی 12- آقای پرویز صادقی فرزند محمدابراهیم 13- آقای غضنفر حســینی فرزند علی 
14- خانم ماه بانو حســینی 15- خانم عشرت صادقی فرزند حسینعلی 16- آقای منصور حسینی فرزند علی 
17- آقــای علیرضا رضایی فرزند امامقلی 18- آقای فضل اهلل صادقی فرزند حســینعلی 19- آقای علیرضا 
صادقی فرزنــد محمدابراهیم 20- آقای عزیزاهلل صادقی فرزند حســینعلی 21- خانم احترام صادقی فرزند 
حســینعلی 22- خانم صغری صادقی فرزند محمد ابراهیم 23- آقای مهدی حسینی فرزند علی 24- آقای 
الیاس کریم خانی فرزند رحمت 25- خانم ریحانه محســنی فرزند حسن 26- آقای روح اله کریم خانی فرزند 
رحمت 27- خانم ام البنین توســلی 28- آقای ذبیح اهلل حسینی فرزند علی 29- آقای سیف اهلل صادقی فرزند 
محمدابراهیم 30- خانم بتول صادقی فرزند حســینعلی 31- آقای داود کریم خانی فرزند رحمت 32- خانم 
اختر صادقی فرزند حســینعلی 33- آقای محمدرضا محسنی فرزند حســن 34- خانم مریم محسنی فرزند 
حســن 35- خانم پروانه صادقی فرزند محمدابراهیم 36- خانم توران نبئی 37- خانم مریم حســینی فرزند 
علی 38- خانم منیژه محســنی فرزند حســن 39- آقای نعمت اهلل صادقی فرزنــد محمدبراهیم 40- آقای 

عبدالرضا کریم خانی فرزند رحمت.
آقایان و خانم ها 1- ســیاوش پازوکی فرزند اســداهلل 2- سیامک پازوکی فرزند اسداهلل 3- ابوالحسن آرمین 
پازوکی فرزند اســداهلل 4- رامین پازوکی فرزند ایداهلل 5- رخســاره پازوکی 6- رویا پازوکی فرزند فریدون 
7- معصومه معتمدی فرزند محمدقلی با وکالت آقای سیدحســین حســینی دادخواستی به طرفیت شما به 
خواسته 1- خلع ید تمامی خواندگان از قسمتی از پالک 50 فرعی از 82 اصلی با جلب نظر کارشناس مقوم 
به بیســت میلیون و یک ریال 2- احتســاب خسارات دادرسی 3- احتساب اجرت المثل ایام تصرف از مورخه 
52/4/7 لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشــناس طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تقدیم این 
دادگاه نموده که پرونده با شــماره 9609982329100792 ثبت و وقت رســیدگی ساعت 10 صبح مورخه 
1396/10/3 تعیین گردیده اســت اینک بنا بر تقاضای خواهان و دستور دادگاه و تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســی مدنی با انتشار وقت رسیدگی به شما ابالغ می گردد تا از تاریخ نشر آگهی ظرف مهلت یک ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم دریافت نمایید و در 

وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رسانید و در صورت عدم حضور تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد.

635 م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بخش آرادان
 چاوشی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

زاهدان- خیابان مصطفی خمینی- جنب ســازمان تعزیرات حکومتی- 
مجتمع شوراهای حل اختالف استان سیستان و بلوچستان م الف 2384


