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واردات ۲۱ میلیون دالر قوطی نوشابه 
براساس آمار گمرک در سال ۹۶ بیش از ۲۱ میلیون 
دالر قوطی بدون درز آلومینیومی از ۹ کشور دنیا برای 

انواع نوشابه و نوشیدنی وارد ایران شده است.
 آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ۱۲ ماهه 
س��ال ۹۶ نش��ان می دهد که در این مدت بیش از ۲ 
ه��زار و ۸۹۰ تن قوطی ب��دون درز آلومینیومی برای 
انواع نوش��ابه و نوشیدنی از کش��ور های آلمان، امارات 
متحده عربی، ترکیه، جمهوری کره، چین، س��ریالنکا، 

عراق، مالزی و مجارستان وارد ایران شده است.
براساس واردات این قوطی بدون درز آلومینیومی 
برای انواع نوش��ابه و نوشیدنی به کشور، ۲۱ میلیون و 
۴۲۶ هزار و ۳۲۰ دالر ارز از کش��ور خارج شد که بالغ 
بر ۷۱ میلیارد و ۸۷۰ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۴۴ تومان 
در آمار گمرک به ثبت رسیده است.گفتنی است امارات 
متحده عربی بزرگترین کشور صادرکننده قوطی بدون 
درز آلومینیومی برای انواع نوشابه و نوشیدنی با حجم 
یک ه��زار و ۷۰۳ تن به ارزش ۱۲ میلیون و ۷۲۳ هزار 

و ۷۹۲ دالر بوده است.  میزان

 فردا؛ بهره برداری از دومین پروژه
صندوق زمین و ساختمان

یک مقام مس��ئول در بانک عامل بخش مس��کن 
گف��ت: دومی��ن پ��روژه مس��کونی صن��دوق زمین و 

ساختمان کشور فردا در اراک بهره برداری می شود.
 محمدرض��ا امینی فضای فعلی اقتصاد مس��کن را 
مناسب تعریف پروژه های ساختمانی از طریق راه اندازی 
صندوق های زمین و س��اختمان توصی��ف کرد و گفت: 
صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نارون، سومین 
صندوق زمین و س��اختمان تعریف شده در بازار سرمایه  
کشور است که در شهریور ۱۳۹۵ در فهرست صندوق های 
س��رمایه گذاری قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران 
برای تأمین س��رمایه پروژه مسکونی ۱۴۴ واحدی نارون 
اراک ایجاد شد. با این حال دومین پروژه صندوق زمین و 

ساختمان است که به بهره برداری می رسد.
وی افزود: این پروژه در منطقه الهیه ش��هر اراک 
واقع ش��ده اس��ت که در زمینی به مساحت حدود ۷ 
ه��زار و ۶۰۰ متر مربع از ش��اخص ترین مجتمع های 
مسکونی منطقه بوده که در یکی از مناطق شهر اراک 

احداث شده است.  بانک مسکن

اخبار

پرداخت سود سهام عدالت متوفیان از ۱۶ تیر 
 مش��اور رئیس سازمان خصوصی س��ازی گفت: تنها دفاتر منتخب پیشخوان 
دولت امکان انجام مراحل واگذاری س��هام عدالت را به وراث دارد که از روز ۱۶ 
تیر که همان روز آغاز اجرای این طرح است این دفاتر هم از طریق دفتر مرکزی 

پیشخوان دولت و هم از طریق سایت سازمان خصوصی سازی معرفی می شود.
س��یدجعفر س��بحانی افزود: از مجموع ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت 

حدود ۲.۵ میلیون نفر متوفی، ۳۹.۵ میلیون نفر ش��ماره ش��با ارائه داده اند و در این 
میان هنوز ۷.۵ میلیون نفر از مشمولین التکلیف هسستند.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه سازمان خصوصی سازی هیچگونه ساز و کاری برای 
شناس��ایی وراث صاحبان سهام عدالت فوت ش��ده در اختیار ندارد رایزنی هایی با دفاتر 
پیش��خوان دولت انجام شده که این دفاتر با دریافت مدارک حصر وراثت از وارثین افراد 

فوت شده سهام عدالت این افراد را بین وراث تقسیم کند.  میزان

اصل 44
افزایش تعرفه برق دستگاه های دولتی در دستور کار 
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه به مدت ۱۳ هفته با موضوعی تحت عنوان کمبود 
تولید برق مواجهیم خاطرنش��ان کرد: در ش��رایط فعل��ی بالفاصله برای افزایش 

تعرفه های برق سازمان های دولتی اقدام خواهد شد.
رضا اردکانیان با تاکید بر اینکه بر رقم تعیین شده برای مصرف امسال اندکی 

رش��د مصرف را هم لحاظ کردیم خاطرنش��ان کرد: تدابیر مختلفی اندیشیده شده 
اس��ت برای اینکه این دوران بحرانی پش��ت سر گذاشته شود و بتوانیم بدون خاموشی 

تابستان را طی کنیم.
وزی��ر نیروز در ادامه افزود: عمده تدابیر معطوف به مصرف کنندگان می ش��ود و فقط 
مصارف خانگی مورد نظر نیس��ت به طوریکه ما چیزی حدود ۲۰ هزار مگاوات از ظرفیت 
تولیدمان برای دس��تگاه های سرمایش��ی صرف می ش��ود و از این ۲۰ هزار مگاوات ۴ هزار 

مگاوات آن مربوط به دستگاه دولتی می شود.  پاون

دکل
اما و اگر های تعیین نرخ سود جدید بانکی

عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید دارد اگر نقدینگی 
روال طبیع��ی را طی نکند دولت باید با افزایش نرخ س��ود بانکی نقدینگی را به 

سمت بانک ها و رونق تولید هدایت کند.
مهرداد بائوج الهوتی با اشاره به بررسی شرایط تعیین نرخ سود جدید بانکی 

از سوی بانک مرکزی، اظهار داشت: بانک مرکزی برای تغییر نرخ سود بانکی باید 
از طریق ش��ورای پول و اعتبار اقدام کند با این حس��اب بانک مرکزی مس��تقل و به 

تنهایی نمی تواند در این زمینه تصمیم گیری کند.
عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی با اشاره به یکی 
از وظایف بانک مرکزی، بیان داش��ت: بانک مرکزی وظیف��ه دارد نقدینگی در جامعه را 
هدایت کند تا برای جامعه ایجاد مشکل نشود برای این کار نیز می تواند از ابزار نرخ سود 

بانکی استفاده کند.  خانه ملت

پشت باجه 

كــش گروه معیشت  دیر زمانی اس��ت ک��ه اقتصاد خـط 
کشور دستخوش نوس��انات و گرانی است اما فارغ از 
تمام ش��اخص های کالن اقتصادی که تحت الشعاع 
این گرانی و رشد بی حد و حصر قیمت ها قرار گرفته؛ 
بیشترین آسیب و صدمه در این میان به قشر کارگر 
وارد شده است که حقوقش به نیمه ماه نرسیده تمام 
می ش��ود و هر تعداد کاالی اساسی را از سبد کاالی 
خود حذف می کند؛ باز هم نمی تواند هزینه معیشتی 
خود را تامین کند. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی 
در بررسی آسیب های ناشی از این مساله بر این باورند 
که افزایش قیمت کاالهای ضروری و خوراکی، نه تنها 
به کوچک شدن سفره مردم منتج شده؛ بلکه لطمات 

بسیاری به اعتماد عمومی وارد کرده است.
 کارشناس��ان اقتصادی بر این اعتقادند که حل 
بسیاری از این موارد در گرو کنترل تورم است و این 
مساله نیز نظارت دولت را می طلبد.به اعتقاد این گروه 
اگر قیمت کنترل نش��ده و به روند رو به رش��د خود 

ادامه دهد قطعا باید منتظر تبعات ناگواری بود.
در ای��ن زمینه فرامرز توفیقی نماینده کارگران 
در شورای عالی کار، با اشاره به عمیق تر شدن شکاف 
دستمزد تا معیش��ت کارگران طی دو ماه گذشته، 
از توجیه مس��ئوالن مبنی بر »گران��ی بی منطق و 
حباب« انتق��اد کرده و می گوید: متاس��فانه قیمت 
کاالهای اساسی، مسکن و اقالم مصرفی مردم روند 
جهشی به خود گرفته و این موضوع معیشت مردم 

را با مشکل مواجه کرده است.
وی با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران و 
قشر حقوق بگیر طی ۲ ماه گذشته افزود: چرا کسی 
به فکر معیش��ت جامعه حقوق بگیر و دستمزدبگیر 

نیست؟ تورم تولیدکننده براساس اعالم مرکز آمار 
ایران دو رقمی ش��ده که تبع��ات آن طی یک ماه 
آینده به مصرف کننده منتقل می شود و در صورت 
ادامه این وضعیت از نیمه تیرماه قطعا شاهد تورم 

در بخش مصرف کننده خواهیم بود.
این فعال کارگری ادامه داد: رش��د اجاره بهای 
مس��کن، جهش قیمت نهاده های دامی و افزایش 
اقالم مصرفی مانند گوش��ت قرم��ز به کیلویی ۶۰ 
هزار تومان از جمله مواردی است که قدرت خرید 
کارگ��ران را به ش��دت کاهش داده اس��ت. رش��د 
قیمت ه��ا طی دو ماه گذش��ته، افزایش دس��تمزد 
امسال کارگران را خنثی کرده و شکاف دستمزد تا 

هزینه معیشت عمیق تر شده است.
نماین��ده کارگران در ش��ورای عالی کار گفت: 
متاسفانه وزیر کار اعالم می کند که گرانی بی منطق 
اس��ت، از ط��رف دیگر مس��ئوالن اع��الم می کنند 
افزایش قیمت مسکن و خودرو حباب است. گرانی 

بی منطق و حباب قیمت ها تاکی ادامه دارد؟ 
وی ادامه داد: از ماه ها قبل همه نسبت به خروج 
آمریکا از برجام مطلع بودیم اما هیچ آمادگی برای 
غلبه بر این ش��رایط ایجاد نش��د و اقدامی صورت 
نگرفت؛ همه ما می دانستیم که اروپا قدرت مقابله 
با آمریکا را ندارد، ضمن اینکه تجربه آشفتگی بازار 
را بع��د از اجرای هدفمندی یارانه ها تجربه کردیم، 

بع��د از وضع تحریم های هس��ته ای از ابتدای دهه 
۹۰ این وضعیت ایجاد ش��ده ب��ود اما جای تعجب 
اس��ت که مسئوالن از یک س��وراخ چند بار گزیده 
می ش��وند و چ��را هی��چ واکنش��ی از خود نش��ان 
نمی دهند. توفیقی تاکید کرد: دس��ت س��وداگران 
باید از دول��ت و تصمیم گیری های اقتصادی و هر 

محفل اقتصادی کوتاه شود.
براس��اس آخرین اعالم بان��ک مرکزی، قیمت 
ُخرده فروشی لبنیات در هفته سوم خردادماه نسبت 

به هفته مشابه سال قبل ۱۰.۷ درصد، تخم مرغ ۵۲ 
درصد، برنج ۲.۴ درصد، میوه های تازه ۱۷.۴ درصد، 
س��بزی های ت��ازه ۸.۳ درصد، گوش��ت قرمز ۲۲.۷ 
درصد، چای ۲۰.۷ درصد و روغن نباتی ۴.۳ درصد 
رش��د داشته  اس��ت. همچنین قیمت ُخرده فروشی 
گروه حبوب ۰.۹ درصد، گوش��ت مرغ ۲.۹ درصد و 

قند و شکر ۳.۲ درصد کاهش یافته  است.
نکته جالب دراین میان آن اس��ت که گرانی ها 
به حدی افزایش داش��ته که متولیان برای کاهش 

یک تا ۵ هزار تومانی کاالها احس��اس خرس��ندی 
ک��رده و آن را به فال نی��ک می گیرند درحالی که 
ای��ن چند هزار تومان دردی از کارگران بی بضاعت 

درمان نمی کند.
روز گذش��ته رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی 
ب��ا بیان اینکه کاهش قیمت گوش��ت در بازار ادامه 
دارد، اعالم کرد: لغو مجوز صادرات دام زنده از سوی 
وزارت صنعت موجب شد تا قیمت گوشت طی سه 
هفته اخیر ۵ هزار تومان کاهش یابد از طرفی هم به 
دلیل اینکه در آخر ماه به سر می بریم و از طرفی به 

دلیل گم شدن هوا خریدار کم شده است.
رئی��س اتحادیه گوش��ت گوس��فندی با بیان 
اینکه کاهش قیمت گوش��ت ادام��ه دارد و در این 
هفته نی��ز یک ه��زار تومان کاهش یافته اس��ت، 
افزود: هرکیلوگرم ش��قه گوس��فندی با ۴۶ تا ۴۷ 
هزار تومان به مغازه ها عرضه می ش��ود و آن ها نیز 
با س��ود ۱۰ درصدی با قیم��ت هر کیلوگرم ۵۰ تا 
۵۱ هزار تومان به فروش می رس��انند. وی با بیان 
اینکه گوشت های وارداتی نیز در حال عرضه است، 
گفت: گوش��ت های وارداتی نیز در فروش��گاه های 
زنجی��زه ای و هایپر ها و فروش��گاه های منتخب را 
تامین می کنند و بازار کمبود خاصی وجود ندارد.

ملکی درباره علت کاهش قیمت گوشت قرمز 
تصریح کرد: لغو مجوز صادرات دام زنده از س��وی 
وزارت صنعت موجب ش��د دام زنده بیشتر در بازار 
داخلی عرضه ش��ود و موجب شد تا قیمت گوشت 

طی سه هفته اخیر ۵ هزار تومان کاهش یابد.
وی درباره پیش بینی بازار نیز گفت: اگر این روند 
ادامه داشته باشد و میزان دام در میادین افزایش یابد 

انتظار داریم باز هم قیمت کاهش یابد.

نتایج بررسی قیمت كاالها نشان داد؛

شکاف عمیق دخل و خرج کارگران

تصمیم جدید دولت برای واردكنندگان
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی محدود شد

اگر چه آمار دولتی از ثبت س��فارش ۲۰  ت ر میلیارد دالر کاال با سیس��تم جدید ارزی تجــــا
حکای��ت دارد ام��ا طی روزهای گذش��ته، موافقت با تخصیص 
دالر ۴۲۰۰ تومانی به برخی کاالها متوقف ش��ده و سیس��تم 

جدید ارزی در راه است.
از بیست و یکم فروردین ماه سال جاری که اسحاق جهانگیری، 
مع��اون اول رئیس جمهور اعالم کرده که دولت، سیس��تم جدید 
ارزی را عملیاتی نموده و یکسان س��ازی نرخ ارز را با دالر ۴۲۰۰ 

تومانی کلید زده اس��ت، آمار رسمی حکایت از افزایش بی سابقه 
ثبت س��فارش واردات کاال در دو ماه پ��س از اجرای این تصمیم 
دارد. به گواه آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا بیستم 
خردادماه س��ال جاری، ۲۰ میلیارد دالر کاال ثبت س��فارش شده 
است که آمار نگران کننده ای را از وضعیت واردات تداعی می کند.

در ای��ن میان، دول��ت اعالم کرده که ب��ه تمامی نیازهای 
رس��می واردات��ی کش��ور ارز تخصی��ص می ده��د و حتی در 
هفته های ابتدایی اجرای این سیاس��ت هم، محمدباقر نوبخت، 
س��خنگوی دولت از تامین رقم قابل توجه��ی از ارز مورد نیاز 
واردکنن��دگان کااله��ای لوکس خب��ر داده و ای��ن را یکی از 
افتخارات دولت به شمار آورده بود که حتی به کاالهای لوکس 

هم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده است.
ح��ال خبره��ا حکایت از آن دارد که دو س��ه روزی اس��ت، 
تخصی��ص دالر ۴۲۰۰ تومان��ی به برخ��ی کااله��ای وارداتی و 
متقاضیان متوقف شده و دولت قرار است که سیستم جدید ارزی 
را پیاده سازی کند. چراکه اقدام دولت برای تامین ارز واردات آن 
هم با دالرهایی که منابع ملی و ذی قیمت کشور به شمار می روند، 
انتقادات زیادی را درپی داشته است. به همین دلیل، اکنون یک 
مقام مس��ئول در نظام بانکی می گوید که تخصیص دالر ۴۲۰۰ 

تومانی به بسیاری از کاالهای وارداتی متوقف شده است.
وی می افزای��د: اکن��ون ش��عب بانک��ی، درخواس��ت های 
محدودی را بابت تامین ارز با دالر ۴۲۰۰ تومانی می پذیرند و 

روند بسیار کند ش��ده است. البته این حرکت مثبتی از سوی 
دولت به شمار می رود، اگرچه اما و اگرهای بسیاری دارد و به 

طور قطع، ممکن است رانت را هم به دنبال داشته باشد.
در عین حال، برخی منابع از سیستم جدید ارزی دولت برای 
واردات خبر می دهند و می گویند که قرار است تامین ارز کاالهای 
غیرض��روری از این پس با دالر ۴۲۰۰ تومانی صورت نگیرد و به 
ارز متقاضی واگذار شود. یعنی همان ارزی که صادرکنندگان با 
ارزش دار کردن اظهارنامه خود، آن را رقم می زنند. اگرچه مبنای 
این نرخ هم همان نرخ ۴۲۰۰ تومان اس��ت اما به هر حال ارزش 
اظهارنامه صادراتی نیز به آن اضافه شده و رقم باالتری را به ازای 

هر دالر برای هر یک از واردکنندگان رقم می زند.  مهر

ان
یز
م

مفقودى
برگ ســبز ســوارى هيونداى تيپ YF2400 سوناتا مدل 2011 رنگ مشــكى متاليك ش موتور 
مفقــود  ايــران42-171ل48  پــالك   KMHEC41CXBA179380 شاســى G4KEAA481899

گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

كليه مدارك اعم از ســند كمپانى و برگ ســوارى پرايد تيپ دى ام هاچ بك مدل 85 رنگ سفيد 
روغنى ش موتور 1502531 شاسى S1442285177643 پالك ايران72-719د39 مفقود گرديده 

و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

برگ ســبز ســوارى كوپه سيســتم كيــا تيپ ســراتو رنگ ســفيد روغنى مــدل2012 ش موتور 
ايــران72-979ل55 مفقــود  G4KDBH716908 شاســى KNAFU612BC5519102 پلــالك 

گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

اينجانــب محمدعلــى دوران ديلمانــى مالــك خــودرو پــژو405 شاســى 40800704 ش موتور 
12486058909 بــه علت فقدان اســناد فروش تقاضاى صدور المثنى اســناد مذكــور را نموده ام 
چنانچه هركس ادعايى درمورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شركت ايران خودرو 
واقع در كيلومتر14 جاده مخصوص تهران-كرج شــهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه اول مراجعه 

نمايد.بديهى است پس از  انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. سارى

برگ ســبز ماشــين نيســان مدل 69 ش موتور 0000183847 شاســى 0000055127 پالك 
ايران72-631س33 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

كليه مدارك اعم از كارت ماشــين و برگ سبز،ســند كمپانى سوارى سايپا تيپ 131SL مدل 90 
رنگ نقره اى –نقره ش موتور 4022204 شاسى S3412290878771پالك ايران72-926ص64 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

سند كمپانى و پالك و برگ سبز موتور تيپ استار به شماره موتور NCR200*92115936شماره 
تنــه 200C9455022***NCR پالك ايــران581-91494 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد. 

سارى

اجراييه
ش پ:11/94/91 محكوم له:بانك قرض الحســنه رســالت به  مديرعاملى محمدحســين حسين 
زاده محكوم عليه:مژگان غالمى دوكى ف حسن-مجهول المكان به موجب رأى شماره 94/6/25-310 
شــعبه 11 شــوراى حل  اختالف ســارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت پنجاه 
ميليــون ريال به عنــوان اصل خواســته و يكصدونودوپنج هزارريال بابت هزينه دادرســى هم چنين 
پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ 93/10/20 تا زمان اجراى كامل حكم براســاس تناسب تغيير 
شــاخص ســاالنه كه توســط بانك مركزى تعيين مى شــود و مبلغ 250,000 ريال نيم عشــر دولتى.به 
اســتناد ماده 29 قانون شــوراى 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 11 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى يعقوب هاشمى اصل
خواهان ســيد صادق حســينى دادخواســتى به طرفيت خوانده يعقوب هاشــمى به خواسته وقت 
رســيدگى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709982073800022 شعبه 8 شوراى حل 
اختالف ســارى ثبت و وقت رسيدگى 97/5/10 ســاعت 9 صبح تعيين كه حسب دستور دادگاه ، طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خواهان ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى-معصومه جهانشاهى

اجراييه
ش پ:8/96/372 محكــوم له:امير خاكســار ف مهدى محكوم عليه يوســف الياســى جويبارى-
مجهــول المــكان به موجــب رأى 675-96/10/30 شــعبه 8 حقوقى شــوراى حل اختالف ســارى كه 
قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت هشت ميليون و پانصدهزارريال اصل خواسته و 
296,250 ريال هزينه دادرســى هم چنين پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ اخذ گواهينامه عدم 
پرداخت 96/4/4 تا زمان اجراى كامل حكم تماما در حق خواهان و نيم عشــر دولتى.به اســتناد ماده 
29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه 
ظــرف ده روز مفــاد 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:9/96/378 محكــوم له:بانــك مهــر اقتصــاد با وكالت فهيمــه ماليى محكــوم عليه:محمد 
حســينى-مجهول المكان2-قربانعلى محمدى فوالدى به موجب رأى 561 -96/9/27 شعبه 9 شوراى 
حل اختالف ســارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به پرداخت 190,000,000 ريال اصل 
خواســته و 2,445,000 ت بابــت هزينــه دادرســى و 500,000 ريال بابت هزينه حــق الوكاله وكيل 
در حــق خواهان به عالوه خســارت تاخير و تاديــه از تاريخ صدور چك 96/3/22 تــا يوم االدا در حق 
خواهان ، نيم عشــر دولتى هزنيه اجرايى طبق تعرفه پرداخت گردد.به استناد ماده 29 قانون شوراى 
حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد 
آن را بــه موقــع اجــرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخــت محكوم به يا انجام تعهــد و مفاد رأى بدهد در 
غيــر اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف محل تحويل 

خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 9 شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونده:9609982073900140 خواهان:ســيد جالل داورى امرئى ف نبى اهللا با وكالت فاطمه 
وكيلــى ف عيســى خواندگان:1-مهــدى بريمانى2-احمدرضا بريمانــى هردو مجهول المكان خواســته 
ها:1-مطالبه خســارات دادرسى2-مطالبه خسارت تاخير تاديه3-مطالبه وجه سفته ((رأى شوراى حل 
اختالف)):درخصوص دادخواســت سيدجالل داورى امرئى ف نبى با وكالت فاطمه وكيلى به طرفيت1-
احمدرضا ريحانى 2-مهدى بريمانى هردو فرزند احمد به خواسته مطالبه وجه سفته ميزان سى ميليون 
ريال معادل ســه ميليون تومان به انضمام كليه خســارات قانونى و هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل 
و خســارت تاخير تاديه به استناد تصوير مصدق سفته به شــماره خزانه دارى كل 056758سريد/1 
ده ميليون ريال و شــماره 375522ســرى ت/1 بيســت ميليون ريال نظر به اين كه مفاد دادخواست 
تقديمى و مســتندات آن به شــرح مندرج در باال حكايت از اشــتغال ذمه خوانده در حق خواهان دارد 
و از آن جا كه اشــتغال يقينى مســتلزم برائت يقينى اســت و خوانده دليل و مدركى جهت برائت ذمه 
خود ارائه نكرده و نظر به اين كه وجود چك در دست دارنده آن ظهور در اشتغال ذمه صادركننده آن 
دارد و با عنايت به اين كه خوانده على رغم ابالغ وقت رســيدگى در جلســه مقرر شورا حاضر نشده و 
جهــت معاذير قانونى خويش اليحه اى تقديم نداشــته اند على هذا دعــوى خوهان را در اين مرحله از 
رسيدگى محمول بر صحت تشخيص مستندا به مواد 303-198-515-519-522 ق آ د م و مدتين 
310و313 قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده موصوف به تاديه سى ميليون ريال اصل خواسته 
و 520,000 ريال هزينه دادرسى حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
تقديم دادخواســت تا اجراى حكم در حق خواهان صادر مى گردد.اين رأى غيابى اســت و ظرف بيست 
روز پس ازابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه مى باشــد و متعاقبا ظرف بيســت روز پس از انقضاى 

واخواهى قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه عمومى سارى است.م/الف
قاضى شعبه نهم شوراى حل اختالف سارى-سيد على زكى زاده

دادنامه
پرونــده:8/96/639 دادنامه:37-97/1/30 خواهان:بانك مهــر اقتصاد با وكالت فهيمه مالئى 
پاشــائى خواندگان:1-بهرامعلى حميدى فرد ف حســين مجهول المكان2-اســماعيل خرم آهى دشتى 
ف عليرضــا ((رأى قاضــى شــورا)):درخصوص دعوى بانك مهر اقتصــاد به نمايندگى مهــدى بازارى با 
وكالــت فهيمه مالئى پاشــايى به طرفيت 1-بهــرام على حميدى فرد ف حسين2-اســماعيل خرم آهى 
دشــتى ف عليرضــا به خواســه مطالبه وجه به مبلــغ 100,000,000 ريال بابت صــدور يك فقره چك 
بــه شــماره 699626-96/1/23 صــادره از بانــك ملى ايران شــعبه ميدان امام حســين ســارى با 
احتســاب هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه و حق الوكاله با عنايت به مفاد دادخواست تقديمى 
و فتوكپــى مصــدق چك و گواهينامــه عدم پرداخت و اســتعالم به عمــل آمده از بانــك ارائه دهنده 
تســهيالت كه باقيمانده تســهيالت را مبلغ 86,500,000 ريال و ميزان خســارت تاخير تاديه تا تاريخ 
تقديم دادخواســت را 1,050,000 ريال اعالم داشته و از سوى آنان واصل نگرديد از اين رو دعواى 
خواهان تا 86,500,000 ريال وارد تلقى و مستندا به مواد198-519-522 ق آ د م مصوب 1379 
و مــواد 10و1301قانــون مدنى و مــاده 403 قانون تجارت حكم به محكوميــت تضامنى خواندگان به 
پرداخت هشتادوشــش ميليون وپانصدهزارريال اصل خواســته و 1,331,250 ريال هزينه دادرسى 
محاســبه شــده و 3,114,000 بابت حق الوكاله مرحله بدوى و درخصوص خسارت تاخير تاديه باتوجه 
به اين كه براساس استعالم به عمل آمده مبلغ 1,050,000 ريال خسارت تاخير تاديه تا تاريخ تقديم 
دادخواســت از ســوى خواهان محاسبه و در اصل خواسته گنجانده شده است لذا خسارت تاخير تاديه 
مبلــغ 85,450,000 ريــال از تاريخ 96/10/26 تا هنگام پرداخت با رعايت تناســب تغيير شــاخص 
اعالمى ساالنه كه توسط بانك مركزى در حق خواهان صادر وا عالم مى گردد و در خصوص مبلغ مازاد بر 
خواســته مســتندا به ماده 197 ق آ د مذكور حكم به بى حقى صادر واعالم مى دارد.رأى صادره غيابى 
محســوب ظرف بيســت روز پس از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و متعاقب آن ظرف بيست 

روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف سارى-محمد رحيمى

دادنامه
پرونــده:15/96/701 دادنامــه:7-97/1/29 خواهان:عبــاس مهدويــان ف فتحعلى با وكالت 
فاطمه ســادات مســتورى ف سيدمحمدحسين خوانده:حســن راجع ((رأى قاضى شــورا)):درخصوص 
دعواى عباس مهدويان ف فتحعلى با وكالت فاطمه سادات مستورى به طرفيت حسن راجع داير به الزام 
خوانــده به پرداخت 100 ميليون ريال بابت دو فقره ســفته 30-647529 و هزينه دادرســى و حق 
الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه،شورا باتوجه به تصوير سفته هاى فوق كه توسط خوانده و در وجه 
خواهان صادر گرديد و قانونا صادركننده ســفته مســئول پرداخت وجه آن مى باشد و به استناد مواد 
249-307-308-309 قانون تجارت و مواد 198-515-519-522 ق آ د م خوانده را به پرداخت 
100 ميليون ريال بابت سفته هيا فوق 1,395,000 ريال هزينه دادرسى و 3,600,000 ريال هزينه 
دادرســى و 3,600,000 ريال بابت حق الوكاله وكيل به ميزان تمبر مالياتى و خســارت تاخير تاديه از 
تاريخ 96/11/10 تا اجراى حكم در حق خواهان محكوم مى نمايد.اين رأى غيابى و ظرف بيســت روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و پس از آن ظرف بيســت روز قابل تجديدنظرخواهى در 

محاكم عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 15 شوراى حل اختالف سارى-حميد حسينيان

دادنامه
پرونــده:15/96/614 دادنامــه:13-97/1/29 خواهان:جــالل آديگوزل پور بــا وكالت جعفر 
يوســفى فــرد ف عوض خوانده:كميــل حيدرى نــوذرى ف محمدرضا ((رأى قاضى شــورا)):درخصوص 
دعــواى جــالل آديگوزل پــور ف ايمان با وكالت جعفر يوســفى فرد ف عوض به طرفيــت كميل حيدرى 
نوذرى ف محمدرضا به خواســته الزام خوانده به پرداخت 68,320,000 ريال بابت چك هاى شــماره 
040697-94/7/30 بــه مبلغ 17,930,000 ريــال و 040694-94/4/30به مبلغ 16,240,000 
بــه مبلــغ  بــه مبلــغ 1,680,000 ريــال و 94/6/30-040696  ريــال و 94/5/30-040695 
17,360,000 ريال بانك ملت و هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه و حق الوكاله ، شــورا با توجه 
بــه تصاويــر چك ها و گواهى هاى عــدم پرداخت آن ها كه  همگى داللت دارند بــر اين كه دارنده آن 
هــا خواهان و خوانده صادركننده آن ها مى باشــند و به علت كســرى موجــودى وجوه چك هاى مذكور 
قابل پرداخت نمى باشــند و وفق قانون صادركننده چك مســئول وجه آن مى باشــد و به استناد مواد 
249و310و312و313 قانــون تجــارت و تبصره ماده 2 قانون صــدور چك و مواد 519-515-198 
ق آ د م خوانــده را به پرداخت 68,320,000 ريال بابت چك هاى فوق و 924,000 ريال بابت هزينه 
دادرسى و 2,000,000 ريال بابت حق الوكاله  به ميزان تمبر مالياتى و خسارت تاخير تاديه هريك از 
تاريخ آن ها تا اجراى حكم در حق خواهان محكوم مى نمايد.اين رأى غيابى و ظرف بيســت روز پس از 

ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 15 شوراى حل اختالف سارى-حميد حسينيان

اجراييه
ش پ :2/94/141 محكوم له: بانك قرض الحسنه رسالت با وكالت مصطفى جانبازى محكوم 
عليه:حســن تقى پور آبكســرى ف تقى-مجهــول المكان به موجب رأى شــماره 94/7/19-287 
شــعبه دوم شــوراى حل اختالف ســارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 
بيســت و ســه ميليون ريال اصل خواســته هم چنين پرداخت 190,000 ريال هزينه دادرسى و 
حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 94/3/19 تا اجراى حكم و 
پرداخت نيم عشــر دولتى و هزينه اجرايى طبق تعرفه.به استناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 
189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف است پس از 
ابــالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مفاد آن را بــه موقع اجرا بگذارد ، يا ترتيبى براى پرداخت 
محكــوم به ، يــا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد درغيراين صورت پرونــده جهت اقدام قانونى براى 

اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى اصغر بقائى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت سيد مصطفى عاندى تقديم 
كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 20/97/99  شوراى ســارى ثبت شده، چون خوانده مجهول 
المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و 
آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دريافت و در تاريخ 97/5/8 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

آگهى مزايده  نوبت اول اموال منقول
نظربه اين كه در پرونده كالســه 970008 اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف سوادكوه 
و به موجب دادنامه شماره 96/74 آمار صادره از شعبه هشتم شوراى حل اختالف سارى محكوم 
عليه ســيد جعفر قاســم نژاد و حســين خطير ملك خيلى به پرداخت 200,500,000 ريال در حق 
ســهيل ســورتيچى پاك نژاد و مبلغ 8,075,000 ريــال به عنوان نيم عشــر دولتى در حق دولت 
محكــوم مى باشــد و بــا عنايت به اين كه محكوم عليــه از تاديه مبالغ فوق الذكــر امتناع نموده و 
محكوم له نيز جهت تامين و اســتيفاى محكوم به اقدام به تعرفه اموال به شرح ذيل نموده است 
و حسب تقاضاى محكوم له اجراى احكام قرار كارشناسى صادر و كارشناس ارزش اموال توقيفى 
را به شرح ذيل اعالم نموده است لذا مزايده در روز سه شنبه 97/4/19 از ساعت 9:30 صبح 
در محل اجراى احكام دادگســترى ســوادكوه شــروع و خاتمه مى يابد. مزايده از مبلغ كارشناسى 
شروع و كسى كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايد برنده مزايده  تلقى و مال به وى فروخته خواهد 
شد.ضمنا 10درصد بهاى مال مورد مزايده فى المجلس از برنده مزايده اخذ و باقيمانده آن ظرف 
يك ماه پس از روز مزايده دريافت مى گردد. در صورت انصراف خريدار از خريد يا عدم پرداخت 
ثمــن مزايده در موعد مقرر 10درصد اوليه به نفــع صندوق دولت ضبط و مزايده باطل و تجديد 
مى گردد . متقاضيان شــركت در مزايده مى تواننــد ظرف پنج روز قبل ازموعد مزايده در اجراى 
احكام دادگسترى سوادكوه حاضر تا ترتيب بازديد آنان از اموال داده شود.موضوع مورد  مزايده 
عبارت اســت از: يك دستگاه اتومبيل به مشــخصات وانت زامياد مدل 1391 به شماره انتظامى 
759ج11 ايران62 به رنگ آبى 2 محور ســوخت گازوييل به شــماره موتور 0045100 و شماره 
شاســى 45017 طبق بازديد به عمل آمده خودرو فاقد عيب و نقص و نقاشى بوده از نظر ظاهرى 
الستيك ها 50درصد فرسوده-بدنه اتاق بار چپ و راست پوسيده- آثار برخورد تصادف بر روى 
سپر عقب سمت چپ كامال مشهود بوده است لذا با در نظر گرفتن نوع و سيستم و مدل اتومبيل 
و وضعيت ظاهرى و شرايط بازار حداقل به مبلغ بيست ميليون و پانصدهزارتومان ارزيابى به نظر 

مى رسد.عدى 20,500,000 تومان.م/الف97/100 مورخ 97/3/22
مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف سوادكوه

اجراييه
ش پ :11/94/433 محكوم له:بانك قرض الحســنه رسالت با مديريت محمدحسن حسين 
زاده بــه نماينــده حقوقــى مصطفى جانبــازى محكوم عليه:ســعيد صابرى كمرپشــتى ف عليرضا-
مجهول المكان به موجب رأى شــماره 26-95/1/23 شــعبه 11 شــوراى حل اختالف ســارى كه 
قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت چهل ميليون ريال به عنوان اصل خواســته 
و يكصدوپنجاه هزارريال بابت هزينه دادرســى هم چنين پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ 
94/3/19 تا زمان اجراى كامل حكم براساس تناسب تغيير شاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى 
تعيين مى شــود و پرداخت 2,000,000 ريال نيم عشر دولتى. به استناد ماده 29 قانون شوراى 
حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز 
مفــاد آن را بــه موقع اجرا بگذارد يا ترتيبــى براى پرداخت محكوم به يا انجــام 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 11 شوراى حل اختالف سارى

آگهى مزايده نوبت اول
نظربه اين كه در پرونده كالســه950211 اجراى اين دادگســترى به موجب دادنامه شماره 
114 صادره از شــوراى حل اختالف شــعبه دوم رامســر محكوم عليه آمنه چرمچى و غيره محكوم 
هســتند به پرداخت 224,720,080 ريال در حق محكوم له جميله متين لذا ملك مورد تعرفه از 
ســوى محكوم عليه با مشــخصات ذيل از طريق مزايده به فروش مى رسد.بناى دو طبقه كه طبقه 
اول به مســاحت 80مترمربع تقريبى با قدمت بيش از 30 سال با نماى رو به كوچه سيمان سفيد 
بــا  پنجــره هاى آلومينيوم با راه پله و محوطه ورودى مشــاعى با طبقه همكف با نرده آهنى با درب 
ورودى چوبى با مشخصات هال و پذيرايى و آشپزخانه و دوخواب و سرويس بهداشتى مجزا از هم 
با كف موكت شده و ديوار گچ كارى شده و امتياز آب مشاعى و برق و گاز مستقل را دارا مى باشد، 
لذا كسانى كه عالقمند به خريد باشند مى توانند جهت كسب اطالعات بييشتر 5 روز قبل از زمان 
مزايده به دفتر اجراى دادگسترى مراجعه و خريدار مى تواند درروز مزايده با پرداخت 10درصد 
از كل مبلغ مزايده نســبت به مقدمات خريد اقدام نمايد.آدرس:رامســر – ابريشم محله-كوچه 
زحمتكش-جنــب بيمه ايران قيمت پايه:700,000,000 ريال مــكان مزايده:دفتر اجراى احكام 

مدنى رامسر زمان مزايده:97/4/20 چهارشنبه رأس ساعت 10  الى 11 صبح.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف رامسر-عدالت پناه

دادنامه
پرونــده:9409982011401901 دادنامــه:9709972011400267 شاكى:ســازمان جهاد كشــاورزى 
مازنــدران بــا نمايندگى هادى يوســف تبار به نشــانى محمودآباد جهادكشــاورزى متهم:مجيد اشــرفى اتهام:تغيير 
غيرمجــاز كاربــرى اراضى زراعى و بــاغ ها((رأى دادگاه)):درخصوص اتهام مجيد اشــرفى مبنى بــر تغيير غيرمجاز 
كاربرى زمين كشــاورزى موضوع شــكايت اداره جهاد كشــاورزى محمودآباد كه اداره شــاكى اعالم داشته كه متهم 
مقــدار 400مترمربــع از اراضــى كشــاورزى واقع در روســتاى عبدالــه آباد را تبديــل و تغيير كاربــرى داده لذا 
درخواست رسيدگى دارد دادگاه باتوجه به گزارش مامورين جهاد كشاورزى ، عدم دفاع موثر از سوى مشتكى عنه 
و نامه اداره بنياد مســكن انقالب اســالمى محمودآباد مبنى بر اين كه محل خارج از طرح هادى مصوب بوده و داراى 
كاربرى زراعى مى باشــد اتهام انتســابى را محرز دانسته و به اســتناد مواد 1و3 قانون حفظ كاربرى اراضى زراعى 
و بــاغ هــا مصوب 1374 با اصالحات بعدى،حكم به محكوميت متهم بــه پرداخت 480,000,000 ريال جزاى نقدى 
(باتوجه به ميزان مساحت تغيير كاربرى شده و قيمت روز زمين با كاربرى جديد)و قلع و قمع و اعاده وضع و حالت 
ســابق را صادر و اعالم مى دارد .رأى صادره غيابى اســت و ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين 

مرجع و ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
                      على قلى زاده-رييس شعبه دوم دادگاه عمومى بخش سرخرود

 آگهى حصر وراثت  
آقاى عيسى لطفى نودهى ش ش 19 به شرح دادواست به كالسه 970322  از اين شورا درخواست گواهى 
حصروراثــت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان رمضان لطفى نودهــى ش ش 172 در تاريخ 97/1/31 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-پسر متوفى2-
فريده قربانعلى پور ف غالم ش ش 1150 صادره سارى-همســر متوفى3-حسين لطفى نودهى ف رمضان ش ش 
5 صادره ســارى- پســر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى ســيد رضا محمدى ش ش 1356 به شــرح دادخواســت به كالســه 970278 از اين شورا درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان طاهره وحدت هوالرى ش ش 2 فرزند ميرابوطالب ت 
ت 1317/1/3 در تاريــخ 85/12/23 در اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1-متقاضى- همسر متوفى2-سيد مرتضى ش ش 421   3-سيده آمنه ش ش 5551   4-سيد 
موســى ش ش 1221   5-ســيد عيســى ش ش 14   6-سيده آســيه ش ش 6   7-سيده ليال ش ش 12 همگى 
محمدى  نام پدر: ســيد رضا-فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت 
آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى على رمضانى ش ش 54 به شــرح دادخواســت به كالســه 970307 از اين شــورا درخواســت گواهى 
حصروراثــت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان فرضعلــى رمضانى ش ش 136 در تاريــخ 89/1/16 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى- پسر متوفى2-
شــوكت ذبيحى ف رضا ش ش 5375 همســر متوفى3-مهرداد ش ش 2080109804   4-ولى اهللا ش ش 63   
5-ايــرج ش ش 12   6-فاطمــه الزهــرا ش ش 5760032151  همگى رمضانى   نام پــدر: فرضعلى-فرزندان 
متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
خانم بتول على اكبرى كشتلى ش ش 245 به شرح دادخواست به كالسه 970301 از اين شورا درخواست 
گواهــى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان قربانعلى على اكبرى كشــتلى ش ش 957 در تاريخ 
97/3/10 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى- 
دختر متوفى2-اقدس اســماعيل پور گنجى ف على ش ش يك همســر متوفى3-فاطمه ش ش 322   4-سودابه 
ش ش 2591 هــردو علــى اكبرى كشــتلى   نام پدر: قربانعلى-دختران متوفى، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد 

ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
خانم فرزانه باقرى ش ش 6008 به شــرح دادخواســت به كالسه 1/97/330 ش از اين شورا درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان مهدى رشــت براليله ش ش 227 در تاريخ 96/9/5 
در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-همســر 
متوفى2-اميرعلى رشــت براليله ف مهدى ش ش 20801712229 صادره سارى پسرمتوفى3-امير كيان رشت 
براليله ف مهدى ش ش 2081984970 صادره سارى-پســر متوفى4-ولى رشــت براليله ف سليمان ش ش 39 
صادره اردبيل پدر متوفى5-گالبتون اقبالى اليله ف مسيب ش ش 6 صادره اردبيل-مادر متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يــك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضــى دارد يا وصيت نامه اى از 
متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى ابوالفضل عالمه ش ش 6 به شــرح دادخواســت به كالســه 970315 از اين شــورا درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان شهربانو قربانى ميانرودى ش ش 281 در تاريخ 97/2/25 
در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگــى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- پســر 
متوفى2-بتول عالمه ف على ش ش 2219 دختر متوفى، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را 
يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى


