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ضیاهاشمی ،معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم:

فعالیت1۵0تشکلجدیددر3سال
یک محور فعالیت ما در معاونت فرهنگی و اجتماعی ایجاد فضای
نسبتا باز و تعادل نسبی برای تشکلهای مختلف در دانشگاههاست
به گونهای که قبل از دولت جدید ،تشــکلها کامال یکسویه بودند؛
ولی در سه سال تشــکلهای متفاوت با گرایشهای مختلف امکان
فعالیت یافتند .در این سه سال  150تشکل جدید در دانشگاه فعال
شدند که البته تشــکلهای اصولگرا قبال فعالیت داشتند و در این
مدت برنامههای آنها گسترش یافت .پیش از دولت یازدهم تنها 10
تشکل با گرایشهای اصالحطلبی فعالیت داشتند ولی امروز به بیش از  100تشکل رسیدهاند.
درمجموع فضای دانشگاهیبه حالت تعادلیبا امکان فعالیت افکار مختلف رسیده است .دربخش
فعالیتهایفرهنگی،تعدادنشریاتازحدود3هزاربهباالی5هزارنشریهرسیدهاست،کانونهای
فرهنگی و هنری از حدود2هزار مورد به بیش از3هزار و 500کانون رسیده است و در انجمنهای
علمی از 5هزار به عدد 9هزار رسیدهایم .عالوهبراین ،جشنوارههای ما اعم از جشنوارههای هنری،
علمی و قرآنی بهطور منظم و با کیفیت گستردهتر تشکیل شده است در حالی که قبال نظم و قوت
آنها مشکل داشته است .اکثر ســالها بعضی از این جشنوارهها که هیجان و حرکت گستردهای
ایجاد میکرد ،برگزار نشد؛ ولی در این دوره با نظم و گستردگی جدی شاهد برگزاری آنها بودیم.
کارهای خالقانه و ابتکاری هم صورت گرفته که بخشی در حوزه فعالیتهای مذهبی است مثل
نهضت رضوی در دانشگاه که یک حرکت گسترده شامل بیش از  40جشنواره ملی حول محور
فرهنگوسیرهرضویدردانشگاههااست.عالوهبرایناعزامدههاهزارنفرازدانشجویانبهاردوهای
رضویبابرنامههایدقیقبخشیازکارهایصورتگرفتهدراینزمینهاست.دربخشفعالیتهای
انقالبی ،ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شاهد برگزاری کنگرههای ملی شهدای دانشجو در سطح
تمام دانشگاهها و ســاماندهی جدید اردوهای راهیان نور بودیم؛ بهگونهای که امکان اعزام همه
دانشجویان صرف نظر از تعلقات سلیقهای و جناحی فراهم شده است .در حوزه آزاداندیشی هم
به جای تأکید بر کمیت به کیفیت تأکید شد و کیفیتبخشی به جلسات آزاداندیشی در سطح
دانشگاههای مختلف کشور داشتیم به گونهای که نزدیک به3هزار کرسی آزاداندیشی در این سه
سالبرگزارشد.
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معاونفرهنگیواجتماعیوزیرعلوم،روسایدانشگاههاوفعاالندانشجوییازعملکرددولتیازدهمدرحوزهدانشگاههامیگویند

خداحافظی با حذف «ستاره ها»

ضیاهاشمی،معاونفرهنگیواجتماعیوزارتعلوم:فضایدانشگاهیبهحالتتعادلیباامکانفعالیتافکارمختلفرسیدهاست
احمدمعتمدی،رئیسدانشگاهصنعتیامیرکبیر:مهمتریناتفاق،برداشتنفضایسیاسی-امنیتیازدانشگاههاست
علیرضا بندانی ،رئیس دانشگاه سیستانوبلوچستان :یکی از مهمترین نقاط قوت ،کار جدی و تمرکز بر روی شرکتهای دانشبنیان است
ابراهیم اسکافی ،فعال دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه:

محمدباقرزاده|اگرچهدرماههایابتداییدولت«تدبیروامید»،رأسوزارتخانهعلوم،تحقیقاتو
فناوریبارهادچارتغییروتحولشدوشــرایطناآرامیراپشتسرگذاشت،امادانشگاههایایران
وکمیتههایانضباطیروندروبهآرامشیراطیکردندتاجاییکهدراینسالها،درکناربیخبری
از«ستارهدارکردندانشــجویان»،کمترخبریازاحضارآنهابهکمیتهانضباطییابازداشتفعاالن
دانشجوییمنتشرشدهاست.دورانآرامشیکهبهگفتهمسئوالناینوزارتخانه،بارشدبیسابقه
تشکلهاونشریاتدانشجویی،تولیدعلمو...همراهبودهاست«.شهروند»کهپیشازاینودرروز
دانشجو،انتقاداتفعالندانشجوییبیشاز20دانشگاهکشوردربارهعملکردوزارتعلومرامنتشر
کردهبود،درماههایآخردولتیازدهمبهبررسینقاطقوتایندورانپرداختهاست«.ضیاهاشمی»
معاونفرهنگیواجتماعیوزیرعلوم«،محمدتقیاحمدی»رئیسدانشگاهتربیتمدرس«،احمد
معتمدی»رئیسدانشگاهصنعتیامیرکبیر«،علیرضابندانی»رئیسدانشگاهسیستانوبلوچستان،
«ابراهیماسکافی»دانشجویدکترایدانشگاهرازیکرمانشاه«،سروشکیانیقلعهسرد»دانشجوی
دکترایدانشگاهسیستانوبلوچستانو«شاهینعربی»دانشجویکارشناسیارشددانشگاهشیراز
درگفتوگوبا«شهروند»ازنقاطقوتدولتتدبیروامیددرحوزهدانشگاهسخنگفتند.

ستارهدارهابهدانشگاهبرگشتند

احمد معتمدی ،رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر:

حتییکحکمدرزمینهسیاسینداشتیم

علیرضا بندانی ،رئیس دانشگاه سیستانوبلوچستان:

دانشگاههادرسطحبینالمللیارتقایخوبیپیداکردهاند
من فکــر میکنم یکی از مهمتریــن نقاط قوت ایــن دولت کار
جدی و تمرکز روی شــرکتهای دانشبنیان است و در دانشگاهها
اقدامهایمناسبیدراینزمینهصورتگرفتهاست؛مراکزکارآفرینی
دانشگاهها فعال شدهاند .این مراکز زمینه کارآفرینی دانشجویان در
دوره دانشــجویی را فراهم میکند و به آنها آمــوزش میدهد که در
دوران دانشجویی به فکر کار باشند نه اینکه پس از فارغالتحصیلی
تازه پیگیر کار آینده خود شــوند .دراین دوره ،دانشگاهها در سطح
بینالمللی ارتقای خوبی پیدا کردهاند ،دربحث شــتاب تولید علم رتبه یک را کسب کردیم و از
لحاظ تولید علم ،کشور اول منطقه هستیم .عالوه براین ،بعد از برجام ارتباطات دانشگاههای ایران
با دانشگاههای معتبر دنیا افزایش یافته و طرحها و دورههای مشترکی برگزار شده است .دربحث
ارتباطدانشگاهباصنعتهمقدمهایبزرگیبرداشتهشد.اکنونطرحهایمشتركوزارتخانههای
مختلفبادانشگاهبسیارافزایشیافتهکهبهعنوانمثالمیتوانبهطرحهایپژوهشیدانشجویان
با وزارت نفت اشاره کرد که این کار هم به نفع دانشگاهها و هم به نفع جامعه و صنعت است .دانشگاه
سیستانوبلوچستان هماهنگکننده ارتباط با دانشگاههای کشور پاکستان است و دراین دوره
ما طرحهای پژوهشی مشترکی با دانشــگاهها و دانشمندان این کشور داشتیم .همکاری علمی
دانشگاههایایران،پاکستانوافغانستانباعثگسترشوبهبودروابطمابااینکشورهایهمسایه
هم شده است .عالوه براین ،دانشگاه سیستانوبلوچستان همکاری علمی با دانشگاههای اسپانیا را
آغازکردهوقراراستدورهمشتركکارشناسیارشدبادانشگاهبارسلونابرگزارکنیم.

شاهین عربی ،فعال دانشجویی دانشگاه شیراز:

جنبشدانشجوییبرایمطالبهگریدردانشگاههاپاگرفت

دولت نهم و دهم خزان فعالیت تشــکلها و نشریات و کانونهای
دانشــجویی بود ،با آغاز دولت روحانی نشــانههایی از بهبود شرایط
مشاهده شد .در دولت قبل ترکیب هیأتهای نظارت در دانشگاهها
بهگونهای بود که نهتنها اجازه آغاز فعالیتهای تشکلهای جدید را
نمیداد بلکه در فرآیندی تدریجی حتی تشکلهای باسابقه را که به
نوعی شناسنامه جنبش دانشــجویی درتاریخ معاصر بودند ،نیز به
ِ
نخســت روی کارآمدن
تعطیلی و انحالل کشاند .درهمان روزهای
دولت روحانی با وجود اینکه مجلس ناهمســو با دولت بود و بهویژه در رأی اعتماد به وزیر علوم
سنگاندازیمیکردولیرویکردوزارتخانهنشانههاییازتغییررادرنگاهبهفعالیتهایدانشجویی
آشکار کرد .همراه با تغییر نگاه دولت ،فعاالن دانشجویی هم بار دیگر با توجه به تجربیات پیشین
و مشاهده فضای بازتر نسبت به گذشته فعالیتهای خود در سطح دانشگاهها را گسترش دادند.
در نخستین گام شــورای احیای انجمنهای اســالمی اعالم موجودیت کرد و در دانشگاههای
سراسر کشور فضایی امیدوارکننده شکل گرفت .ســیلی از درخواستها برای گرفتن مجوز در
دانشگاههاجریانگرفت،امابهدلیلاینکههنوزمدیریتدانشگاههاهمچنانبهطورکاملهمسو
باسیاستهایدولتنبود،مشکالتیپدیدمیآمدامابههرحالدرخیلیازدانشگاهها،تشکلهای
مســتقل آغاز به فعالیت کردند و مهمترین پایگاههای جنبش دانشجویی برای مطالبهگری بار
دیگر در دانشــگاهها پا گرفت .فضای پرنشاط امروز اکثر دانشگاهها با گذشته قابل قیاس نیست.
فعالیتهای پردامنه تشــکلهای مســتقل در دانشگاهها سبب شده اســت بار دیگر نشریات
دانشجویی چشمگیرتر از گذشته در دانشگاه دیده شوند ،جلسات سخنرانی پرشورتر از گذشته
پیگیری شوند ،مناظرهها با مشــارکت طیفهای مختلف سیاسی برگزار میشود و کرسیهای
آزاداندیشیباامکانمشارکتدیدگاههایمتکثربرگزارمیشود.

عکس :ستاره کاظمی  /شهروند

به برداشــت من مهمترین اتفاق این چهار سال ،برداشتن فضای
سیاسی-امنیتی از دانشگاههاســت .در دولت قبل طیف خاصی از
تشکلهافعالیتمیکردندوطیفهایدیگرامکانفعالیتنداشتند،
اعتراضهایی صورت میگرفت و معمــوال کار به کمیته انضباطی
کشیده میشد؛ فضایی که بسیار آشــفته بود و من بهعنوان مدرس
این وضع را میدیدم .در آن ســالها خالف آنکه تالش میکردند
فضا را کنترل کنند اما دانشگاهها بسیار شلوغ و متشنج بود که در کل
فضایمناسبینبود.شایدمدیریتدانشگاهتقصیرزیادیدراینبارهنداشت؛چراکهسیاستکلی
دولت بود .در زمان ما به همه تشــکلها در چارچوب قانون امکان فعالیت داده شد و در این مدت
کمیته انضباطی حتی یک حکم در زمینه سیاسی نداشت که البته تذکرهایی بوده است .درباره
فضای علمی از آن حالت تمرکز و بخشــنامهای ،فضا خارج شد ،تمرکز در بخشنامهها کم شد و
اختیارات دانشگاهها باال رفت که االن بســیاری از دانشگاهها برنامه راهبردی خود را دارند .درباره
روند مقاالت و تولید علم اگرچه گفته میشود شتاب کم شده ،ولی رشد مقاالت همچنان باال است
ونکتهکلیدیاینکهکیفیتمقاالتبسیارباالرفتهاست.االناطالعاتبینالمللینشانمیدهد
کهرشدایراندرزمینهمقاالتدررتبهنخستمنطقهاستوازطرفدیگراستنادبهمقاالتایرانی
هم بسیار افزایش یافته است .نکته مهم دیگر که همه فعالیت و پیشرفتهای آموزش عالی را در
نظر میگیرد ،رتبهبندی دانشگاه است که بهطور مثال دانشگاه ما در رتبهبندی تایمز ،شانگهای
و چندین رتبهبندی معتبر بینالمللی وارد شده است .قبال اگر در رتبهبندیها سه دانشگاه وجود
داشتهاالنبیشاز 10دانشگاهکشوروجودداردکهنشانمیدهدکلمجموعهدانشگاهیدرحال
رشداستوایندرحالیاستکهسالهایسختیازنظربودجهراپشتسرگذاشتیم.

محمدتقی احمدی ،رئیس دانشگاه تربیتمدرس:

دولــت روحانی درحالــی روی کار آمد کــه حق تحصیل
بشدت مخدوش شده بود و ســتارهدارکردن دانشجویان امر
عادی محسوب میشد .به خوبی به یاد داریم که دولت تدبیر
و امید در نخســتین سال روی کارآمدنش ســتادی را برای
بازگرداندن حق تحصیل دانشــجویان ســتارهدار راهاندازی
کرد و بســیاری از دانشــجویانی که در ســالیان پیش از آن
هم ستارهدار شــده بودند ،دوباره به دانشگاه بازگشتند و بعد
از آن نیز ،دیگر چندان با مســأله ستارهدارشدن دانشــجویان مواجه نبودیم و تا حد
زیادی پرونده ستارهزدن به دانشــجویان به تاریخ پیوست .رئیسجمهوری و مدیران
وزارت علوم با صراحت اعالم کردند که دانشــجوی ســتارهدار نداریم و همین موضع
روشن در احیای حق تحصیل دانشجویان بسیار موثر بود .ازسوی دیگر ،برخوردهای
انضباطی در دانشــگاهها پیش از دولت روحانی بســیار حاد شــده بود ،به نحوی که
فعاالن دانشــجویی هیچگونه امنیت خاطری در دانشــگاهها نداشتند .هر روز ممکن
بود دانشــجویان منتقد با برخورد فلّهای انضباطی روبهرو شــوند و دهها دانشــجو به
دالیل واهی به کمیته انضباطی احضار شده و بدون حق رسیدگی ازچند ترم تحصیل
کرات اتفاق
محروم شوند .مســأله ممنوعالورودکردن دانشجویان به دانشــگاه نیز به ّ
میافتاد و دانشــجویان بدون آنکه اطالعی داشته باشند ،ناگهان درمقابل در ورودی
دانشــگاه متوجه میشــدند ،به فرمان ریاست دانشــگاه ،از ورود به دانشگاه که خانه
دومشان محسوب میشــود ،محروم شدند .خوشــبختانه در دولت روحانی ما دیگر
مسأله ممنوعالورودی دانشجویان را نداریم ،برخوردهای انضباطی بسیار محدود شده
و درنتیجه دانشجویان با امنیت خاطر بیشتری به فعالیتهای دانشجویی میپردازند
و گاه انتقادات تنــدی را علیه خود دولت مطــرح میکنند .درحالی کــه قبل از آن
حقوق دانشــجویان بهطورکلی بیمعنی شــده بود ،دولت روحانی تالش زیادی کرد
که مفهوم حقوق دانشــجویی را احیا کند .درکنار منشور حقوق شهروندی ،ما شاهد
فعالیتهایی در زمینه ترویج حقوق دانشــجویی هستیم .اینکه خود دولت به ترویج
حقوق دانشجویان بپردازد ،امر بسیار مبارکی است .اگرچه دربرخی از دانشگاهها شاید
تمام و کمال به حقوق دانشجویان نپردازند ،اما همین که دولت وجهه همت خودش را
احیای حقوق شهروندان قرار داده ،جای امیدواری زیادی است و دستکم دانشجویان
درصورت نقض حقوقشــان میتوانند به دولت بهعنوان پشتوانه حقوقی تکیه کنند.
موارد زیادی در دولت روحانی دیدهایم که وزارتخانه دربرابر اختالف میان دانشجویان
و دانشگاهها ازحقوق دانشجویان در زمینه احکام انضباطی ،مجوز تشکلها و نشریات
قاطعانه دفاع کرده است.

امیددرکارهایعلمیرشدکرد

در ارزیابی عملکرد دولت یازدهم در حوزه دانشجویی باید
روی محورهای مختلــف تامل کرد ولی به طور کلی و در حد
چند جمله ،ایجاد امید در کارهای علمی است که شاهد رشد
هستیم و اساتید و محققان اعتماد جدیدی کسب کردند .از
سال  2012تا  2015یک حالت کاهش رشد مقاالت علمی و
حتی نزول هم داشتیم که با تقویت بنیه علمی ایجاد اعتماد
و زمینهســازی پایههای محک از این مرحله عبور کردیم و
از اواخر  2015آهنگ رشــد در تولید مقاالت علمی پدیدار شــد .در اواخر دولت قبل
ضربه ســنگینی به این حوزه وارد شد ولی در چند سال گذشته این مسأله جبران شد
که بیانگر اســتخوانبندی قوی است که پایهریزی شــده و تداوم یافته است .مسأله
دوم آرامش نسبی در دانشگاههاست که دانشجویان و اساتید میتوانند بدون حاشیه
به کارهای علمی خود بپردازند؛ موضوعی که بســیار مشهود است .بیشترین دغدغه
دانشــجویان در زندگی دانشگاهی معطوف به اشــتغال آینده و در ردیف دوم مسائل
صنفی اســت که امکان گفتوگو با مدیران به خوبی ایجاد شده است .تعداد جلسات
اجتماعی و فعالیت گروهی دانشجویان که بخشی از آن مربوط به گفتوگو با مدیران
و برخی فعالیتهای دانشــجویی بوده در این دو سه ساله شاهد شکوفایی بوده است.
در ردیف اول دانشجویان نگران اشتغال و آینده خود هستند که خیلی از شرکتهای
خصوصی و محیط رشد دانشجویان در دولت قبل بشدت آسیب دید و از بین رفت که
در این سه چهار ســال روند کار به صورتی پیش رفته که اعتمادسازی صورت گرفته و
امیدواریم که وضع اشتغال روند بهتری پیدا کند که با فعالیت شرکتهای دانشبنیان
و اعتمادسازی برای شرکتهای خصوصی چنین امکانی در مراحل وقوع است .امسال
ما رکود را پشتسر گذاشــتیم و امیدواریم که این روند شــکوفایی در سالهای آتی
ادامه یابد.

سروش کیانی ،فعال دانشجویی دانشگاه سیستانوبلوچستان:

کمیتههایانضباطیبهجایگاهصیانتیخودبرگشتند
فضــای دانشــگاههای سراســر کشــور هماننــد فضای
سایرحوزههای اجتماعی ،سیاســی و اقتصادی از دولتهای
نهم و دهم بــا وضعیتی بغرنج و نامطلوب بــه دولت یازدهم
به ارث رســید .این وضع نابســامان را میتوان به دوبخش
اساســی تقســیم کرد .بخش نخســت ،شــامل مشکالت
فعاالن دانشجویی مانند ســتارهدارکردن و منع از تحصیل
دانشجویان ،امنیتیبودن فضای فعالیت دانشجویی ،تبدیل
کمیتههای انضباطی به اهرم فشــار و سرکوب فعاالن دانشــجویی ،ممانعت از وجود
و حضور تشکلهای اصالحطلب دانشــجویی ،نبود استقالل در دانشــگاهها و موارد
بسیار مشابه دانســت و بخش دوم را تقلیل جایگاه علمی دانشگاهها با اقداماتی نظیر
بورســیههای غیرقانونی و خارج ازضوابط معرفی کرد .مطالبات دانشــجویان دراین
دوبخش به وضوح مشخص و مورد تأیید و مقبولیت دکتر روحانی در کارزار انتخاباتی
و دولت او پس از روی کارآمدن بود .معرفی وزرای علومی که یا درگرفتن رأی اعتماد
ازمجلــس اصولگرای نهم ناکام ماندند یا پس از رأی اعتماد اســتیضاح شــدند ،خود
گواهی بر این ادعاســت .تغییرات عمده درحوزه وزارتی و تســری آن به دانشگاههای
سراسر کشــور پیش از هرچیزی نشانگر تغییر فضای ناســالم دانشگاهها و عزم جدی
دولت دراین زمینه بود .حداقلســازی نــگاه امنیتی به حوزه فعالیت دانشــجویی،
برگرداندن کمیتههای انضباطی به جایگاه صیانتی خود ،حذف مســأله دانشــجویان
ستارهدار و فراهمکردن امکان برگشــت و ادامه تحصیل دانشجویان ستارهدار ،تالش
درجهت حفظ استقالل دانشگاهها ،میداندادن به تشکلهای دانشجویی فارغ از نوع
نگرش سیاسی ،تبدیلشــدن وزارت علوم ازشاکی فعاالن دانشجویی به حامی فعاالن
دانشجویی از یکسو و بررسی پروندههای بورســیههای جنجالی و جلوگیری ازبعضی
سوءاستفادههایی که بنیانهای علمی دانشگاهها را مورد هدف قرار داده بود ،ازسوی
دیگر رهاوردهایی بودند که دولت یازدهم درجهت تغییر فضای دانشــگاهی به دست
آورد .آنچه که دراین میان نباید فراموش کرد ،این اســت که این دستاوردهای دولت
یازدهم با وجود مجلس اصولگرایی به دست آمده که کمترین همخوانی و همراهی را
با دولت نداشته است.

آگهی ثبتی
دادنامه

مرجع رسیدگی :حوزه یکم شورای حل اختالف شهرستان شهریار
خواهان :علی توللی باوکالت عبدالرضا دین خواه محل اقامت وکیل شهریار – خ ولیعصر – روبروی کوچه ش شمری پ299ط دوم
خوانده :وحید میرزایی محل اقامت مجهول المکان خواسته :مطالبه وجه
گردشکار :پس ازوصول پرونده وباتوجه به محتویات پرونده وجری تشریفات قانونی،قاضی شورا بررسی راکافی دانسته وضمن اعالم ختم
رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا
درخصوص دعوی علی توکلی باوکالت عبدالرضا دین خواه بطرفیت وحیدمیرزایی به خواسته مطالبه یکصدو هفتادوهشت میلیون ریال بابت
دوفقره چک به شماره  95/2/21 12-9071/458628و 93/3/10 12-9068/260741درعهده بانک ملی ایران شعبه رباط کریم به انضمام
خسارات وارده باتوجه به عرضحال تسلیمی ومستندات پرونده ومالحظه نظریه مشورتی اعضای شورای حل اختالف واقدامات بعمل آمده از
سوی آن شورا ،نظر به اینکه وجود اصل چک ها درید خواهان صادر وصدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه حکایت از استقرار دین به
میزان خواسته واشتغال ذمه خوانده /خواندگان واستحاق خواهان درمطالبه وجه دارد وبا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست
خواهان وبه تجویزماده 73قانون آیین دادرسی مدنی مفاد دادخواست ووقت رسیدگی از طریق نشرآگهی در روزنامه کثیر االنتشار ابالغ گردیده
لیکن درجلسه شورا حاضر نگردیده ودلیلی مداول بر ابراءذمه یا اداء دین ارائه واقامه ننموده لهذا قاضی شورا با اسیتصحاب بقای دین ومصون
ماندن دعوی ومستندات خواهان ازهرگونه ایراد وخدشه دعوی مطروحه رامحمول به صحت تلقی وبا اختیار حاصله از ماده 9قانون شوراهای
حل اختالف مصوب  94/8/10مستندا به مواد 310و313قانون تجارت ومواد 198و519قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامور
مدنی وتبصره الحاقی به ماده 2صدور چک حکم به محکومیت خوانده تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یکصدو هفتادو هشت میلیون ریال
بابت اصل خواسته ومبلغ سه میلیون و هفتصد  ...ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیر وتادیه از تاریخ صدورچک لغایت وصول آن وحق
الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادرواعالم می دارد رای صادره غیابی وظرف 20روز قابل واخواهی درهمین حوزه وسپس ظرف بیست
روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم دادگستری شهرستان شهریار می باشد.
سیدعمارتاجیک
قاضیشورایحلاختالفشهرستانشهریار
م /الف24081

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آگهیحصروراثت

آقای علی محمدی به شماره شناسنامه  3370031280به شرح دادخواست کالسه 194از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
وچنین توضیح داده که شادروان معصومه آهنگر کمیجانی به شماره شناسنامه 13947در تاریخ  95/12/28اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
-1شکیبا محمدی ش.ش 4311358872ت.ت 1378دختر  – 2علی محمدی ش.ش  3370031280ت.ت  1351همسر  -3صفورا قابضی
ش.ش 96ت.ت 1325مادر  -3حمزه آهنگری کمیجانی ش.ش  34ت.ت  1321پدر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه
تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
شعبه2شورایحلاختالفشهرستانشهریار
م/الف24080

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به:

کالسه پرونده 985/10/95 :وقت رسیدگی  96/3/1 :ساعت 15:
خواهان :اکبر ذوالقدر خوانده :مسلم بهادرلو خواسته  :مطالبه اجور معوقه وقبوض مصرفی
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده بعلت
مجهول المکان بودن خوانده وبه درخواست خواهان ودستوردادگاه به تجویز ماده 73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی
ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم
دادخواست وضمایم رادریافت نمایدودروقت مقررباال جهت رسیدگی حضوربه رساند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت
منتشرومدت آن ده روز خواهدبود.
شعبه10شورایحلاختالفشهریار
م/الف24079

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دادنامه

مرجع رسیدگی :حوزه پنجم شورای حل اختالف شهرستان شهریار
خواهان :آقای نقی ناصری فرزند نصراله
خوانده :آقای رحیم رئوف فرزند قندی  -2خانم عهدیه عینی فرزند علی محمد
خواسته :الزام خوانده به انتقال سند رسمی خودروی سواری پژو405به شماره انتظامی 242د31ایران  21به انضمام هزینه دادرسی
وتاخیروتادیه
گردشکار :پس ازوصول پرونده وباتوجه به محتویات پرونده وجری تشریفات قانونی،قاضی شورا بررسی راکافی دانسته وضمن اعالم ختم
رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رایقاضیشورا
درخصوص دعوی آقای نقی ناصری بطرفیت آقای رحیم رئوف  -2خانم عهدیه عینی به خواسته صدورحکم به الزام خوانده به حضور
دردفترخانه وانتقال سندرسمی یک دستگاه خودروی سواری پژو 405به شماره انتظامی 242د31ایران  21مقوم به 160/000/000ریال
بانضمام خسارات وارده با توجه به عرضحال تسلیمی ومستندات پرونده ومالحظه نظریه مشورتی اعضای شورای حل اختالف واقدامات بعمل
آمده از سوی آن شورا ،نظر به اینکه داللت تصویر مصدق مبالغه نامه سند وکالت نامه معامله خودروی مذکور فی مابین اصحاب دعوی محروز
ومسلم می باشد وبا توجه به اینکه خوانده وباوصف ابالغ وقت قانونی درجلسه شورا حاضر نگردیده والیحه ای ارسال نداشته ومستندات خواهان
از هرگونه ایراد مصون مانده وتوجها به اینکه حسب پاسخ استعالم بعمل آمده ومضبوط درپرونده مالکیت خوانده نسبت به خودروی متنازع
فیه محرز ومسلم می باشد وبا عنایت به اینکه درعرف معامالت تنضیم سند امری متعارف بوده وبه موجب مقررات قانونی تعیین تکلیف قانونی
نیزمحسوب می گردد وخوانده نیز دلیلی که حکایت از انجام تعهد باشد به شوراها ارائه ننموده است لعذا قاضی شورادعوی خواهان را وارد
دانسته وبا اختیار حاصله از ماده 11قانون شوراها ی اختالف وبه استناد مواد 10و219و220و223قانون مدنی وبا رعایت مواد 198و519قانون
آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به انتقال رسمی خودرو ی مارالذکر ومبلغ 3/050/000ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان صادر
واعالم می دارد رای صادره غیابی وظرف 20روز قابل واخواهی درهمین حوزه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم
دادگستری شهرستان شهریار می باشد.
بیرامیقاضیشورایحلاختالفشورایحلاختالفشهرستانشهریار
مالف24160

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دادنامه

کالسه پرونده 985/10/95 :وقت رسیدگی  96/3/1 :ساعت 15:
خواهان :اکبر ذوالقدر خوانده :مسلم بهادرلو خواسته  :مطالبه اجور معوقه وقبوض مصرفی
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده بعلت
مجهول المکان بودن خوانده وبه درخواست خواهان ودستوردادگاه به تجویز ماده 73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی
ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم
دادخواست وضمایم رادریافت نمایدودروقت مقررباال جهت رسیدگی حضوربه رساند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت
منتشرومدت آن ده روز خواهدبود.
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهریار -اسفندیار رنجبر
م/الف2461

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آگهی مفقودی

کارت ســبز خودروي ســواري پراید مدل  88به شــماره پالك  79ایران  985د  24به شــماره موتور  2959240و شماره شاسي

 S1482288294068مفقود گردیده از درجه اعتبارساقط مي باشد .
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