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تیراژ کل روزنامهها زیر یک میلیون و  ۲۰۰هزار نسخه است!

در جدول زیر میتوانید آمار به دست آماده را مشاهده کنید:

www.asre-iranian.ir

خبر
کاغذهای جدید وارداتی بزودی
تعیین قیمت میشود

دبیرکارگروه س��اماندهی کاغذ وزارت
فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی گف��ت:
قیمتهایی که پیش��تر توسط کارگروه
کاغذ تعیین ش��ده بود ،برای کاغذهای
موج��ود در بازار ب��ود ،کاغذهای جدید
وارداتی بزودی تعیی��ن قیمت خواهند
ش��د.همایون امی��رزاده ،دبیرکارگ��روه
س��اماندهی کاغ��ذ وزارت فرهن��گ و
ارشاد اس�لامی ،در گفتوگو با تسنیم،
با اشاره به قیمتگذاری کاغذهایی که
قرار اس��ت توس��ط واردکنندگان مورد
تایی��د این وزراتخانه وارد بازار ش��وند،
گفت :کارگروه ساماندهی کاغذ وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی دو کار مهم را
توامان تعقیب میکند ،مرحله نخس��ت
ک��ه تعیی��ن و معرف��ی واردکنن��دگان
صالحیتدار است و مرحله دوم نظارت
بر توزیع کاغذهای وارداتی و صیانت از
قیمتهای مصوب است که در دستور
کار ای��ن کارگروه ق��رار خواهد گرفت.
وی ادامه داد :طبیعت ًا قیمتها بر اساس
هزینههای تمام ش��ده مصوب خواهد
ش��د .قیمتهای مص��وب قبلی 4100
ب��رای مطبوعات و  5100برای چاپ و
تحریر بود ،اما ب��رای کاغذهای جدید
وارداتی بر اس��اس می��زان هزینههای
تمام ش��ده تعیین خواهد شد ،ما پیش
از این اطالع رس��انی ک��رده بودیم که
قیمتهای مص��وب اعالمی تا اطالع
ثانوی اس��ت .چنانچه هزینههای تمام
ش��ده افزای��ش ی��ا کاهش پی��دا کند،
کارگروه س��اماندهی کاغذ نس��بت به
بررس��ی مجدد قیمتها اق��دام خواهد
ک��رد و بر اس��اس واقعیتهای موجود
تعیین میشود.

تیراژ مطبوعات کش��ورمان در مقایس��ه با جمعیت
باس��واد کش��ور و در مقایس��ه با تیراژ روزنامههای
جهانی بس��یار قابل تامل اس��ت؛ تص��ور کنید که
مجموع تیراژ کل روزنامههای کشور رقمی زیر یک
میلیون و  ۲۰۰هزار نسخه است!
به گزارش ایسنا ،البته مشکل کاهش تیراژ روزنامهها
ک��ه اخیرا به دنبال مش��کالت کاغذ در سراش��یبی
تندی قرار گرفته ،سالهاس��ت به عنوان مسالهای
اساسی به صورت علنی و غیرعلنی از سوی بسیاری
از کارشناس��ان رس��انه و فعاالن ای��ن حوزه مطرح
میش��ود ،اما مدیران مس��وول روزنامهه��ا اغلب از
اعالم تیراژ «واقعی» روزنامهشان به دالیل مختلفی
پرهیز میکنند ی��ا ترجیح میدهند ارقامی را اعالم
کنند که به میزان یارانهش��ان لطمهای وارد نکند ،از
س��وی افکار عمومی قضاوت نشوند و به دنبال آن
از تعداد آگهیهایش��ان کم نشود .حسین انتظامی
سال  ۹۲در نخستین روزهای حضورش در معاونت
مطبوعاتی گفته بود که «شتاب زیاد در صدور مجوز
ممکن است حرکتی به س��وی توسعه باشد اما اگر
بدون توجه به زیرس��اختها باشد ،یک حرکت ضد
توسعه است .تعداد رسانهها ،نشانهی توسعهیافتگی
اس��ت ،اما در این حوزه ،نشانههای موثرتری مانند
تیراژ یا مصرف کاغذ نیز وجود دارد.اگر مجموع تیراژ
را به تعداد روز تقسیم کنیم ،حدود یکمیلیون و ۲۰۰
هزار نسخه در روز میشود و اگر دقیقتر نگاه کنیم،
ک میلیون
تی��راژ روزنامهها بهصورت روزان��ه زیر ی 
اس��ت ».این صحبتهای انتظام��ی مربوط به پنج
س��ال پیش است و آن زمان هنوز شرایط اقتصادی
روزنامهها و بحران کاغذ به اندازه امروز نابس��امان
نش��ده بود .در یک سال گذشته بحران کاغذ آنقدر
زیاد شده اس��ت که بسیاری از روزنامهها تعطیل یا

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای
فاقد سند رسمی
براب��ر آراء صادره هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شادگان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل
محرزگردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
ناحیه  2شادگان بخش پنج خرمشهر
 -1قسمتی از پالک  -13اصلی آقای کاظم داودی فرزند سیاح بشماره شناسنامه  1406صادره از آبادان
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  253/44مترمربع – بموجب رأی شماره 139760317002000558
خریداری از مالک رسمی خودش
ناحیه  3شادگان بخش پنج خرمشهر
 -2پ�لاک  -212اصلی آقای س��ید احمد حس��ینی فرزند س��ید خمیس بش��ماره شناس��نامه 3487
صادره از ش��ادگان ششدانگ یکباب س��اختمان بمس��احت  167/30متر مربع – بموجب رأی شماره
 139760317002000460خریداری از مالک رسمی محمد ناصری
 -3قس��متی از پالک  -213اصلی آقای س��ید یاس��ین حس��ینی فرزند احمد بش��ماره شناسنامه 76
صادره از ش��ادگان ششدانگ یکباب س��اختمان بمس��احت  102/39مترمربع – بموجب رأی شماره
 139760317002000461خریداری از مالک رسمی محمد ناصری
ناحیه  5شادگان بخش پنج خرمشهر
 -4پ�لاک  129اصل��ی آق��ای عباس ربیه��اوی فرزند زع�لان بش��ماره شناس��نامه 1890356867
صادره از ش��ادگان شش��دانگ یکباب س��اختمان بمس��احت  160/58مترمربع – بموجب رای شماره
 139760317002000396خریداری از مالک رسمی محمد ناصری
 -5پالک  - 156اصلی آقای جاس��م خمیسی فرزند کاظم بشماره شناسنامه  8313صادره از شادگان
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  215/96مترمربع – بموجب رای شماره 139760317002000458
خریداری از مالک رسمی عبدالحمید وشریف و ابراهیم و عبدالمحمد شهرت همگی کاظمی میباشد
ناحیه  6شادگان بخش پنج خرمشهر
 -6پالک  - 187اصلی آقای سید محمد موسوی فرزند جاسم بشماره شناسنامه  5391صادره از شادگان
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  208/91متر مربع – بموجب رای شماره 139760317002000616
خریداری از مالک رسمی زبیگ عبرتاوی
ناحیه  7شادگان بخش پنج خرمشهر
 -7قس��متی از پ�لاک  –174اصلی آقای خالد خنفری فرزند عبدالرضا بش��ماره شناس��نامه 11960
صادره از ش��ادگان ششدانگ یکباب س��اختمان بمس��احت  167/73مترمربع – بموجب رای شماره
 139760317002000588خریداری از مالک رسمی بدیر زرگانی
 -8قس��متی از پ�لاک  -174اصل��ی آقای عیس��ی داودی فرزند علی بش��ماره شناس��نامه 18036
صادره از ش��ادگان شش��دانگ یکباب س��اختمان بمس��احت  159/33مترمربع -بموجب رأی شماره
 139760317002000597خریداری از مالک رسمی بدیر زرگانی
 -9پالک  -233اصلی آقای ماضی جنامی فرزند یعقوب بش��ماره شناسنامه  8396صادره از شادگان
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  277/15مترمربع – بموجب رأی شماره 139760317002000533
خریداری از مالک رسمی بدیر زرگانی
 -10پالک -497اصلی آقای عابد دورقی احمدی فرزند عبداله بشماره شناسنامه  2898صادره از شادگان
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  198/63متر مربع -بموجب رای شماره 139360317002001127
خریداری از مالک رسمی خودش
 -11پالک  -737اصلی آقای خلیل شاوردی فرزند محمود بشماره شناسنامه  2064صادره از شادگان
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  180/99مترمربع -بموجب رای شماره 139760317002000459
خریداری از مالک رسمی عبدالحسن شاوردی
تاریخ انتشار نوبت اول 97/06/03 :تارخ انتشار نوبت دوم97/06/18 :
 13/36م الف علیرضا آل خمیس –رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شادگان
ابالغ وقت رس��یدگی آگهي ابالغ وقت رسيدگي و ش��کایت و ضمائم به آقاي علی رحمانی مرام فرزند
عباس ش��اکی آقاي نصرت اله حاجیوند دادخواس��تي به طرفيت متهم آقاي علی رحمانی به اتهام ایراد
صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه
 9609983033400608شعبه  104دادگاه کیفری دو شهرستان فرديس (  104جزایی سابق ) ثبت و وقت
رس��یدگی مورخ  1397 / 08 / 01ساعت  10 : 00تعیین كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن متهم و شکایت شاکی مراتب یک نوبت در یکی
از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می گردد تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش��ارآگهی به دفتر دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثاني شکایت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .
منشی شعبه  104دادگاه کیفری دو شهرستان فردیس (  104جزایی سابق ) -حسین علیجانی
ابالغ وقت رس��یدگی آگهي ابالغ وقت رس��يدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم عباس مرحمتی
تکانتپه فرزند اصغر خواهان آقاي/خانم اصغر مرحمتی تکانتپه دادخواس��تي به طرفيت خوانده آقاي/

از تعداد صفحاتشان کم کردهاند .با این وجود پایین
بودن تیراژ مطبوعات را صرفا نمیتوان به مشکالت
اقتصادی مطبوعات مرتبط دانس��ت و دالیل مهم
دیگری نیز در این زمینه بسیار تاثیرگذارند .چراکه با
وجود همین تیراژ کم روزنامهها ،آمار برگشتی اغلب
مطبوعات باالس��ت و افزایش تیراژ بدون مشتری
قطع��ا کار عاقالنهای نیس��ت .بنابرای��ن عالوه بر
مشکالت کاغذ و مس��ائل اقتصادی ،فقدان اعتماد
عمومی به رسانههای کشور ،فراموش شدن فرهنگ
روزنامهخوانی ،سیستم ضعیف توزیع ،محدودیت در
انتش��ار برخی اخبار و گزارشه��ا ،همزبان نبودن با
جامعه ،حضور ُپررنگ مسئوالن در تیترهای نخست
و گزارشهای اصلی و  ...را هم از مهمترین عوامل
پایین بودن تیراژ مطبوعات کشور میتوان برشمرد؛
موضوعی که در قبال خبرگزاریها و میزان مراجعه
مردمی به آنها هم میتوان سنجید .در همن راستا
چندی پیش در تماس با مدیران مس��وول برخی از
روزنامهها همچون «شرق»« ،آرمان امروز»« ،دنیای
اقتصاد»« ،آفتاب یزد»« ،جوان»« ،گل»« ،سیاست
روز» و «بان��ی فیلم» از آنه��ا درباره تیراژ «واقعی»
روزنامهشان و درصد روزنامههای برگشتی پرسیدیم
ک��ه از این می��ان برخی پاس��خگو بودهاند و برخی
ترجی��ح دادند که این رقم را اعالم نکنند .به همین
منظور ایسنا با بررسی  ۱۸کیوسک روزنامهفروشی
در محلهه��ای مختلف تهران ،وضعیت عرضه ۲۰
روزنامه «ابتکار»« ،شرق»« ،آرمان امروز»« ،دنیای
اقتص��اد»« ،آفتاب ی��زد»« ،ج��وان»« ،جام جم»،
«ایران»«،خراس��ان»« ،اعتم��اد»« ،س��ازندگی»،
«جمهوری اس�لامی»« ،قانون»« ،کیهان»« ،بانی
فیلم»« ،خبر ورزش��ی»« ،گل»« ،وط��ن امروز»،
«ای��ران ورزش��ی» و «همش��هری» را بهعن��وان

روزنامههایی که در دکههای روزنامهفروش��ی قابل
تهیه هستند ،محاسبه کرده است .بر اساس فرمول
پیش��نهادی حس��ین انتظامی ،تهران حدود ۱۴۰۰
کیوس��ک مطبوعاتی دارد .بعض��ی از این دکهها به
دلیل موقعیت جغرافیایی یا قدمت ،پر مشتریاند و
برخی دیگر کممشتری .دو دکه به صورت تصادفی
انتخاب میش��وند ،مش��روط به آن که یکی از آنها
جزو دس��ته اول (پرمشتری) و دیگری به دسته دوم
(کممش��تری) تعلق داش��ته باش��د و تیراژ تحویلی
روزنامه یا مجله مورد نظر از صاحب دکه اس��تعالم
و س��پس معدل گرفته شود و عدد حاصل در ۱۴۰۰
ضرب ش��ود .به این طریق حدود تیراژ یک روزنامه
در ته��ران به دس��ت میآی��د .از آنجا ک��ه معموال
تیراژ روزنامهها در تهران مس��اوی تیراژ غیرتهرانی
آنهاست ،با دو برابر کردن تیراژ تهران میتوان تیراژ
کل آن نشریه را حدس زد( .هر چند استثنائاتی مثل
ت
«جام جم» و «همش��هری» وجود دارند که نسب 
توزیع در شهرستانها در مقایسه با تهران ،در زمانی
که انتظامی در آنها مسئولیت داشته به ترتیب یک
س��وم و دو سوم بوده است ).در این میان تنها پایین
بودن عدد عرضهها باعث نگرانی نیست ،بلکه باال
بودن آمار برگشتیها نیز از دیگر مسائل بسیار مهم
سالهای اخیر مطبوعات به حساب میآید .به گفته
بس��یاری از دکهداران به غی��ر از تعداد محدودی از
روزنامههای ش��ناخته شد ،س��ایر روزنامهها فروش
بسیار کمی دارند و حتی گاهی نسخهها کامال دست
نخورده بازمیگردند .در توزیع روزنامههای شناخته
شده در محلههای مختلف تهران تفاوتهایی وجود
دارد؛ در برخی محلهها روزنامههای اصوالگرا نسبت
به روزنامههای جناح مخالف فروش بیشتری دارند
و در برخی محلهها این نسبت برعکس است .البته

خانم عباس مرحمتی تکانتپه فرزند اصغر به خواسته حضانت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره
پرونده كالسه  9709983031100569شعبه  1دادگاه خانواده شهرستان فرديس ثبت و وقت رسیدگی
مورخ  1397 / 07 / 30ساعت  10 : 30تعیین كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین
دادرس��ی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از
جراید کثیراالنتش��ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش��ارآگهی به دفتر دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود ،نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر
فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .
منشی دادگاه حقوقی شعبه  1دادگاه خانواده شهرستان فردیس -طاهره غیاثوند
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شمارگان محاسبه شده در تهران

روزنامهها

۲۰۷،۲۰۰

۱۲۴،۳۲۰

«همشهری»

۷۲،۲۴۰

۳۶۱۲۰

«ایران»

۳۳،۶۰۰

۲۵،۲۰۰

«جام جم»

۱۹،۰۴۰

۹۵۲۰

«کیهان»

۱۷،۹۲۰

۸۹۶۰

«شرق»

۱۹۶۰

۹۸۰

«ابتکار»

۱۱،۲۰۰

۵۶۰۰

«آرمان امروز»

۲۵،۴۸۰

۱۲،۷۴۰

«دنیای اقتصاد»

۸۹۶۰

۴۴۸۰

«آفتاب یزد»

۱۵،۱۲۰

۷۵۶۰

«جوان»

۱۲،۸۸۰

۶۴۴۰

«اعتماد»

۹۸۰۰

۴۹۰۰

«سازندگی»

۵۰۴۰

۲۵۲۰

«جمهوری اسالمی»

۷۵۶

۳۷۸

«قانون»

۷۸۴۰

۳۹۲۰

«وطن امروز»

۶۱۶۰

۳۰۸۰

«خراسان»

۲۹،۴۰۰

۱۴،۷۰۰

«خبر ورزشی»

۱۷،۳۶۰

۸۶۸۰

«ایران ورزشی»

۲۲۴۰

۱۱۲۰

«گل»

۴۴۸۰

۲۲۴۰

«بانی فیلم»

آمار برگشتی روزنامهها بعضا با ترفندهایی از سوی
توزیعکنن��دگان یا روزنامهها رفع و رجوع میش��ود
ت��ا تعداد برگش��تیها در آماری که بای��د به وزارت
فرهنگ و ارشاد اس�لامی ارائه شود ،متعادل باشد.
برخی از روزنامهها تمام نس��خههای برگشتیها را
از دک��هداران دریافت نمیکنند؛ به عنوان مثال از ۵
نسخه برگشتی ،تنها  ۲نسخه را دریافت میکنند و
س��ه نسخه باقی مانده را نزد دکهدار میگذارند .این
معامل ه دو س��ر سود است؛ هم آمار برگشتی روزنامه
پایین میآید و هم اینکه دکهدار عالوه بر اینکه پول
فروش آن سه نسخه را دریافت میکند ،پول فروش
این نس��خهها به خریداران کاغذ بازیافتی را هم در
جی��ب میگذارد .مجموعه تیراژ ای��ن  ۲۰روزنامه،
 ۵۰۸هزار و  ۶۷۶نسخه میشود .در واقع مجموعه
روزنامهه��ای صاحبن��ام در حوزهه��ای مختل��ف
سیاسی ،عمومی ،ورزشی و سینمایی نزدیک به ۶۰۰

هزار نسخه در روز است .این آمار از جهات بسیاری
میتواند نگرانکننده باشد .فاصله زیاد میان مردم و
رسانهها و بیاعتمادی عمومی به رسانههای رسمی
از جمله مواردی است که از این آمار به ذهن متبادر
میش��ود .از طرفی ،اینکه برخی از روزنامهها ،بویژه
روزنامههای وابسته به نهادها و ارگانی بخصوص ،با
ترفندهایی آمار برگشتی را دچار تغییر میکنند تا از
یارانهشان کاسته نشود ،میتواند عاملهای مهمی
ب��رای نگرانی و مهمت��ر از همه ارائ��ه راهکارهای
درست باش��د.در نهایت به نظر میرسد آزادی بیان
مطبوعات ب��رای انعکاس دغدغهه��ای مردمی ،از
سوی دیگر حمایت از رسانههای خصوصی ،آموزش
روزنامهنگاری حرفهای ،کاهش حضور مسؤوالن در
روزنامهها و مردمیتر ب��ودن میتواند از مهمترین،
بدیهیترین و س��ادهترین راهکارهای حل مشکل
تیراژ روزنامهها باشد.

خود بدرود زندگی گفته,ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1 :یاسر ببری فرد نمین فرزند
اصالن ش.ش  66متولد  1361صادره از گنبدکاوس پسر متوفی -2محمد ببری فرد نمین فرزند اصالن
ش.ش  2020013241متولد  1368صادره از گنبدکاوس پسر متوفی -3مصطفی ببری فرد نمین فرزند
اصالن ش.ش  2020194872متولد  1369صادره از گنبدکاوس پس��ر متوفی -4آسیه ببری فرد نمین
فرزند اصالن ش.ش  658متولد  1358صادره از گنبدکاوس دختر متوفی -5آتیکه ببری فرد نمین فرزند
اص�لان ش.ش  113متول��د  1360صادره از گنبدکاوس دختر متوف��ی -6فاطمه ببری فرد نمین فرزند
اص�لان ش.ش  4710متولد  1366صادره از گنبدکاوس دخت��ر متوفی -7عالیه ببری فرد نمین فرزند
اصالن ش.ش  1513متولد  1364صادره از گنبدکاوس دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی در
خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد%م
رئیس شعبه شورای حل اختالف شهرستان فردیس

اجرائیه مشخصات محکوم له :ردیف  -1نام زیبا نام خانوادگی رجب زاده فرد نام پدر حسینعلی نشانی
استان البرز – شهرستان کرج – شهر کرج – فردیس – فلکه چهارم – خیابان مخابرات – مجتمع سینا
بلوک  – 7واحد  7مش��خصات محکوم علیه  :ردیف  -1نام راش��ین نام خانوادگی سوادکوهی نام پدر
رش��ید نش��انی فردیس خیابان  16غربی قدیم پالک  11ردیف  -2نام آرمین نام خانوادگی سوادکوهی
نام پدر رشید نشانی فردیس خیابان  16غربی قدیم پالک  11ردیف  -3نام شیرین نام خانوادگی قاسم
کریمی نام پدر محمدجمیل نشانی  -ردیف  -4نام محمدجعفر نام خانوادگی رمضانی نام پدر قربانعلی
نشانی ماهدشت مسکن مهر سه راهی اول پروژه خلیج فارس بلوک  C 11واحد  5ردیف  -5نام رشید
نام خانوادگی سوادکوهی نام پدر -نشانی فردیس خیابان  16غربی قدیم پالک  11محکوم به :بموجب
درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره و ش��ماره دادنامه  9709973030900130محکوم علیهم
محکومند به انتقال سند رسمی ملک موضوع خواسته پالک ثبتی  48601فرعی از  163اصلی مفروز و
مجزا از  335بنام خواهان و پرداخت خسارات دادرسی شامل هزینه تمبرهای الصاق شده روی اوراق
پرونده به مبلغ  1 . 130 . 000ریال و فیشهای واریزی به حساب سپرده دادگستری به مبلغ 492 . 500
ریال و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق محکوم لها و پرداخت نیم عشر دولتی .
مدیر دفتر شعبه  4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس – احسان خوشبخت

م الف  ۲۴۵۲رییس شعبه  ۱۲۹شورای حل اختالف همدان

اجرائیه مشخصات محکوم له :ردیف  -1نام فاطمه نام خانوادگی عظیمی سرنقی نام پدر محمدعلی نشانی
استان تهران – شهرستان شهریار – شهر اندیشه – فاز – 2شهرک کوثر – م پست – ب  – 6و  – 7ط
 2مشخصات محکوم علیه  :ردیف  -1نام محمود نام خانوادگی حبیب لو نام پدر اسداله نشانی  -محکوم
به :بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609973037401157
محکوم علیه محکوم است به پرداخت ماهانه  3 / 500 / 000ریال از تاریخ  1396 / 3 / 20لغایت 11 / 20
 1396 /به عنوان نفقه زوجه و پرداخت ماهانه  2 / 500 / 00ریال از تاریخ  96 / 5 / 28لغایت صدور حکم
 96 / 11 / 20و پرداخت ماهانه  2 / 500 / 000ریال از تاریخ صدور حکم به بعد به عنوان نفقه هرکدام
از فرزندان مش��ترک از بابت اصل خواس��ته و پرداخت  242 / 500ریال از بابت هزینه دادرسی در حق
خواهان و پرداخت حق اجرا .
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه  4شورای حل اختالف شهرستان فردیس – الهه اربابی
جنیدآباد

آگه��ی مجهول المکان محکوم علیه حبیب اهلل حکمت ب��ه آدرس مجهول المکان و محکوم له
محسن سعادتمند فرزند وجیه اهلل -به آدرس همدان  -خیابان اراک  -آهن آالت حیدری محکوم
به :بموجب رای شماره  ۴۶تاریخ  ۱۵اردیبهشت  ۱۳۹۷از شعبه  ۱۲۹شورای حل اختالف که
قطیت یافته اس��ت ،محکوم علیه محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰۰ریال بابت اصل
خواس��ته و مبلغ  ۳۵۹۰۰۰۰ریال بابت هزینه های دادرسی ومبلغ  ۲۰۰۰۰۰بابت چاپ و نشر
آگهی در روزنامه و خس��ارت تاخیر و تادیه درحق خواهان .ضمنانیم عش��ردولتی محاسبه
خواهدشد .به استناد ماده  ۲۹قانون شوراهای حل اختالف مصوب سال  ۱۳۹۴محکوم علیه
مکلف است  :پس از ابالغ این اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی
ب��رای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد واالاقدامات الزمه قانونی معمول
خواهدگردید.

رو نوش��ت آگهی حصر وراثت آقا جواد کمالی دارای شناس��نامه شماره  1978به شرح دادخواست به
کالس��ه  562 / 8 / 97از این ش��ورا در خواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان امیرموسی پور سوران بشناسنامه شماره  38148در تاریخ  1395/ 8 / 22اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته,ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1 :فاطمه رضازاده شاهخانی فرزند
علی ش.ش  9485متولد  1348صادره از تهران مادر متوفی  -2سمیع اله موسی پور سوران فرزند علم
اله ش.ش  210متولد  1339صادره از خلخال پدر متوفی اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی در خواست
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد%م
رئیس شعبه  8شورای حل اختالف شهرستان فردیس
رو نوش��ت آگهی حصر وراثت آقا/خانم/ذینفع /علیرضا عبدلی دارای شناس��نامه ش��ماره  9به شرح
دادخواست به کالسه  530 / 8 / 97از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان صبیه احمدی بشناسنامه شماره  6983در تاریخ  1397/ 4 / 28اقامتگاه دائمی خود
ب��درود زندگی گفته,ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه  -1 :عبدالحمید حاتمی نژاد فرزند
حاتم ش.ش  4721263661متولد  1333صادره از – همس��ر متوفی -2عادل حسین حاتمی نژاد فرزند
عبدالحمید ش.ش  0322148391متولد  1358صادره از – پس��ر متوفی -3عاشور حسین حاتمی نژاد
فرزن��د عبدالحمید ش.ش  0322108144متولد  1357صادره از – پس��ر متوفی  -4ابراهیم حاتمی نژاد
فرزند عبدالحمید ش.ش  0321872584متولد  1363صادره از – پس��ر متوفی  -5ریحانه فیوج فرزند
عبدالحمید ش.ش  0322069343متولد  1356صادره از – دخترمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی
در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی
نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد
شد%م
رئیس شعبه شورای حل اختالف شهرستان فردیس
رو نوش��ت آگهی حصر وراثت آقا/خانم آس��یه ببری فرد نمین دارای شناسنامه شماره  658به شرح
دادخواست به کالسه  573 / 8 / 97از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان کبری فتحعلی زاده مالک بشناسنامه شماره  5در تاریخ  1389/ 6 / 6اقامتگاه دائمی

آگهی مجهول المکان محکوم علیه حسن اسمعلی به آدرس مجهول المکان و محکوم له محسن
سعادتمند فرزند وجیه اهلل  -به آدرس همدان  -خیابان اراک  -آهن آالت حیدری محکوم به :به
موجب رای شماره  ۳۶تاریخ  ۳اردیبهشت  ۱۳۹۷از شعبه  ۱۲۹شورای حل اختالف که قطیت
یافته اس��ت ،محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ  ۲۷۰۰۰۰۰۰ریال بابت اصل خواسته
و مبلغ  ۲۰۰۰۰۰ریال بابت چاپ و نشر آگهی در روزنامه و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ
تقدیم دادخواس��ت ( )۹۶/۱۱/۲۷درحق خواهان .ضمنانیم عشردولتی محاسبه خواهدشد .به
اس��تناد ماده  ۲۹قانون شوراهای حل اختالف مصوب سال  ۱۳۹۴محکوم علیه مکلف است :
پس از ابالغ این اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت
محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد واالاقدامات الزمه قانونی معمول خواهدگردید.

م الف  ۲۴۵۱رییس شعبه  ۱۲۹شورای حل اختالف همدان

آگهی مجهول المکان محکوم علیه علی منتشلو به آدرس مجهول المکان و محکوم له محسن
س��عادتمند فرزند وجیه اهلل -به آدرس همدان  -خیابان اراک  -آهن آالت حیدری محکوم به:
بموجب رای ش��ماره  ۳۰تاریخ سوم اردیبهشت  ۱۳۹۷از شعبه  ۱۲۹شورای حل اختالف که
قطیت یافته است ،محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ  ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ریال بابت اصل
خواس��ته و مبلغ  ۶۶۵۰۰۰ریال بابت هزینه های دادرس��ی ومبلغ  ۲۰۰۰۰۰بابت چاپ و نشر
آگهی در روزنامه و خس��ارت تاخیر و تادیه از تاریخ س��ر رس��ید چک  ۲۵آذر  ۱۳۹۷لغایت
اجرای کامل حکم درحق خواهان .ضمنانیم عشردولتی محاسبه خواهدشد .به استناد ماده ۲۹
قانون ش��وراهای حل اختالف مصوب سال  ۱۳۹۴محکوم علیه مکلف است  :پس از ابالغ این
اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و
یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد واالاقدامات الزمه قانونی معمول خواهدگردید.
م الف  ۲۴۵۰رییس شعبه  ۱۲۹شورای حل اختالف همدان

آگه��ی مجهول الم��کان محکوم علیه پیمان ابراهیمی به آدرس مجه��ول المکان و محکوم له
محسن سعادتمند فرزند وجیه اهلل -به آدرس همدان  -خیابان اراک  -آهن آالت حیدری محکوم
به :بموجب رای ش��ماره  ۳۲تاریخ سوم اردیبهشت  ۱۳۹۷از شعبه  ۱۲۹شورای حل اختالف
که قطیت یافته اس��ت ،محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰ریال بابت اصل
خواس��ته و مبلغ  ۱۳۵۵۰۰۰ریال بابت هزینه های دادرسی ومبلغ  ۲۰۰۰۰۰بابت چاپ و نشر
آگهی در روزنامه و خس��ارت تاخیر و تادیه درحق خواهان .ضمنانیم عش��ردولتی محاسبه
خواهدشد .به استناد ماده  ۲۹قانون شوراهای حل اختالف مصوب سال  ۱۳۹۴محکوم علیه
مکلف است  :پس از ابالغ این اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی
ب��رای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد واالاقدامات الزمه قانونی معمول
خواهدگردید.
م الف  ۲۴۴۹رییس شعبه  ۱۲۹شورای حل اختالف همدان

