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خرید و قاچاق گندم از سوی دالالن
رئیس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه برخی 
گندم��کاران گندم خود را در قب��ال دریافت پول نقد 
با قیمتی ارزان تر به دالالن می فروش��ند، گفت: گاهی 

اوقات شاهد قاچاق گندم از مرزهای کشور هستیم.
محمدش��فیع ملک زاده با اش��اره به اینک��ه افزایش 
ندادن قیمت خرید تضمینی گندم سبب بی میلی برخی 
گندمکاران برای فروش محصول گندم به دولت شده است، 
افزود: تأخیر در پرداخت پول کش��اورزان عامل مهمی در 

فروش نقدی گندم با قیمت پایین تر به دالالن است. 
وی گفت: کش��اورزان گندم خ��ود را با قیمت هر 
کیل��و ۱۰۰ ت��ا ۲۰۰ تومان ارزان ت��ر از قیمت مصوب 
خرید تضمینی )هر کیلو ۱۳۰۰ تومان( می فروشند. 

رئیس نظام صنفی کش��اورزی اف��زود: دالالن از 
فرصتی که دولت طلب کشاورزان را با تأخیر پرداخت 
می کند سوء اس��تفاده می کنند و گاهی اوقات ش��اهد 

قاچاق گندم از مرزهای کشور هستیم. 
وی افزود: برخی دالالن، گندم را از کشاورز خریداری 
و انبار می کنند تا در زمان افزایش قیمت در بازار محصول 
را با سود بیشتر بفروشند. در مواردی گزارش شده است 
که کش��اورز محصول خود را برای خوراک دام به دامدار 
می فروش��د چون ب��رای دامدار هم خری��د گندم بجای 
محصول ج��و باصرفه تر اس��ت. افزایش ن��دادن قیمت 
خرید تضمینی گندم سبب شده است تا کشاورز نتواند 

هزینه های تولید را تأمین کند.  صداوسیما

راه سبز

کنتورخوانی گاز هوشمند می شود
 پروژه کنتورخوانی هوش��مند با اس��تفاده از امکانات زیرس��اخت مخابراتی 
کشور و با بهره گیری از مفهوم IOT )اینترنت اشیا( که مطابق آخرین تکنولوژی 

ارسال و دریافت اطالعات در دنیا مطرح شده، انجام می شود.
سعید مومنی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز درباره نصب و اجرای کنتورهای 

هوشمند در کشور گفت: یک کارگروه تخصصی با هدف تدوین چارچوب، الزامات و 
انتظارات طرح پایلوت کنتورخوانی هوشمند تشکیل شده تا با در نظر گرفتن سه نکته، 

این طرح را اجرایی کند. وی افزود: این سه نکته باید مورد توجه پیمانکاران اجرای طرح 
قرار گیرد؛ نخست آنکه شرکت ملی گاز ایران مالک کنتور است، نکته بعدی، بهره برداری 
شرکت از زیرساخت های عمومی مخابراتی کشور بدون داشتن مالکیت )از طرف شرکت 
گاز( اس��ت تا با مفهوم IOT هم خوانی داش��ته باشد و نکته نهایی، IT است که باید در 

مالکیت شرکت ملی گاز ایران باشد.  وزارت نفت 

مشعل
نخریدن کاال حرکت درستی است 
معاون سازمان توس��عه تجارت گفت: کمپین نخریدن و تدابیری مانند این، 
در شرایطی که عده ای نقدینگی سرگردان دارند و با ملتهب کردن فضای داخلی 

می خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند، حرکت درستی است.
محمدرضا مودودی گفت: قطعا کس��انی که از این بازار آش��فته سوء اس��تفاده 

می کنن��د، به این نیاز دارند که تقاضا در بازار همچنان ش��دت بگیرد بنابراین تالش 
هنرمندان و مش��اهیر برای اینکه التهاب کنونی را از بازار بگیرند تا مردم به دام فرصت 

طلبانی نیفتند کار و حرکت درستی است چراکه اگر به فضای کلی اقتصاد ایران برگردیم، 
اتف��اق خاصی هنوز نیفتاده اس��ت چراکه تراز تجاری ما مثبت اس��ت م��واد اولیه مورد نیاز 
تولیدمان برای واردات مشکلی ندارد و هیچ محدودیتی هنوز اعمال نشده است. وی تصریح 
کرد: باید مواظب اقتصاد کشور باشیم باعث افزایش تقاضای کاذب در بازار یک محصول و کاال 

نشویم. چراکه بحران اقتصادی می تواند فجایع بیشتری را به ما تحمیل کند.  ایسنا

دیدگاه دولتی 
هدرروی 41 درصد مصرف انرژی کشور در ساختمان ها 
مش��اور رئیس جمهور در بافت فرسوده گفت: هم اکنون ۴۱ درصد از مصرف 
انرژی کش��ور در ساختمان ها هدر می رود و دولت باید با الزام مبحث ۱۹ میزان 

مصرف را کاهش دهد.
اکبر ترکان با اش��اره به اینکه میزان مصرف انرژی در کش��ور در مقایس��ه با 

سایر کش��ورهای دنیا بسیار زیاد است، گفت: کش��ورهای خارجی میزان مصرف 
انرژی ش��ان معادل دو بش��که نفت است و این در حالی است که میزان مصرف انرژی 

در ایران معادل ۸ بشکه نفت است که این برای کشور بسیار نگران کننده است.
وی افزود: میزان تولید گاز در ایران ۶۰۰ میلیون مترمکعب است در حالی که میزان 
گازی که مصرف می ش��ود معادل ۲۴۰ میلیارد مترمکعب اس��ت و این روند برای کشور 
بسیار خطرناک است. باید مقررات ملی ساختمان در کشور بازبینی شود و رعایت مبحث 

۱۹ در همه ساختمان ها الزامی شود.  صداوسیما

خط کش

همیش��ه پای یک جمش��ید نقشــــه راه گروه معیشت  
بس��م اهلل در میان است. این داس��تان قصه تازه ای 
نیس��ت و هربار که ش��رایط اقتصادی در بازارهای 
کشور به مرحله بحران می رسد ریشه یابی و نظارت 
دست اندرکاران از وجود یک اخاللگر و دالل در بازار 
خبر می دهد و تالش ها بر آن اس��ت که مشکالت 
اقتصادی موجود را از گردن سوءمدیریت به گردن 
اخاللگران بیندازد. هرچند نمی توان وجود اینگونه 
افراد را در اقتصاد نادی��ده گرفت اما نکته اصلی و 
مهم در این میان آن اس��ت ک��ه ظهور و تولد این 
افراد از آنجا نش��ات می گیرد که متولیان و ناظران 
این ب��ازار آن زمان که باید وظایف و اقدامات الزم 
را انجام نمی دهند و ماحصل آن این می ش��ود که 
هم افس��ار بازارها از دس��ت آنها رها می شود و هم 
این دالالن مجالی و فرصت خودنمایی می یابند تا 

به بحران ایجاد شده دامن بزنند. 
روز گذشته درحالی دادستان کشور اعالم کرد 
که دو نفر در طرح پیش فروش سکه 5۹ هزار سکه 
خریده اند که پیش از این سخنگوی دولت از مردم 

خواسته بود طال و ارز خود را روانه بازار کنند.
دادس��تان تهران ضمن انتق��اد از نحوه عرضه 
س��که های پیش فروش اعالم کرد که ۶۱ هزار سکه 
پیش فروش ش��ده را دو نفر خری��داری کرده اند به 
طوریکه دولت سکه فروخته است و خریدار اول ۳۸ 
هزار عدد س��که، نفر دوم ۲۳ هزار عدد و نفر سوم 

نیز چهار هزار و اندی سکه خریداری کرده است.
وی ب��ا بیان اینکه دول��ت اعالم می کند که ما 
در ح��ال جمع ک��ردن نقدینگی هس��تیم که یک 
منطق اقتصادی اس��ت و استدالل دولت این است 
که اگ��ر آن ها این کار را انجام نمی دادند و س��که 
نمی فروختن��د پول های مردم جمع نمی ش��د ولی 
این که یک نفر ۳۸ هزار عدد سکه بخرد اگرچه با 
منطق اقتصادی همراه هس��ت ولی ممکن است با 

منطق عدالت همراه نباشد.

هرچند شناس��ایی این 5۰ نف��ر که 5 درصد 
س��که های پیش ف��روش را خریده اند کار س��ختی 
برای دولت نیست اما مساله و نکته اصلی آن است 
که ورود و حضور این افراد از ندانم کاری و اقدامات 
غیراقتصادی متولیان این بازارها نش��ات می گیرد 
که کارشناسان و اقتصاددانان نسبت به آن هشدار 

داده اند. 
طهماس��ب مظاهری از جمله این افراد اس��ت 
که با مقایس��ه عملکرد دولت ها این نکته ار مطرح 
می کند که "تیم اقتصادی دولت اشتباهات مرگباری 
در سیاس��ت های اقتصادی مرتکب شد" و باید یک 
تجدیدنظر جدی در سیاست های خود داشته باشند 

و راه حل برای گذر از این مرحله پیدا کنند.
به گفته وی تولید ناخالص ملی در هشت سال 
دوره احمدی نژاد )غیر از سال اولی که ادامه دولت 
قبلی بود و رشد داشت( کاهش پیدا کرد و در چند 
سال آخر دولت احمدی نژاد طبق آمارها نزدیک به 
منفی ۶ درصد رس��ید. عالوه بر آن ش��اهد افزایش 
نقدینگ��ی در دولت وی بودیم که در انتهای دولت 
نزدی��ک به ده برابر افزایش داش��ت. در دوره آقای 
روحانی نیز این روند کماکان ادامه پیدا کرد که در 
طول چهار سال اول دولت روحانی نزدیک به سالی 

۳۰ درصد با افزایش نقدینگی مواجه بودیم.
وی با بیان اینکه اولین و ذاتی ترین اثر افزایش 
نقدینگی، قدرت خرید آن است می گوید: در هر دو 
دولت برای اینکه ق��درت خرید تبدیل به تقاضای 
کاال و خدمات و باعث باالرفتن قیمت ها نش��ود، با 
اس��تفاده از یک سری ابزارهای اداری، اقتصادی و 
قانون��ی این نقدینگی را تش��دید کردند و در عین 
حال جل��وی تقاضای کاال و خدمات را گرفتند که 

این اشتباه هر دو دولت بود.

اقدام درست اما با تاخیر
از س��وی دیگ��ر احم��د توکلی اقتص��اددان و 
نماینده سابق مجلس می گوید: هرچند جهت گیری 

دولت در کنترل بازار ارز درست است اما متاسفانه 
این اقدام با تأخیر ش��روع ش��ده و ناقص اس��ت و 
درکن��ار این موارد دولت باید با تحرکات سیاس��ی 
و اقتصادی عالوه بر جلب اعتماد، قاطعانه با فساد 

برخورد و تخصیص ارز را شفاف کند.
وی ب��ا اش��اره به بی اعتمادی کردم نس��بت به 
برخی مس��ئوالن معتقد اس��ت که بانک ها که باید 
بیشترین اعتماد را جلب کنند و سرمایه اصلی شان 
اعتماد اس��ت و به خصوص مادر بانک های ما یعنی 
بانک مرکزی اعتماد مردم را از دس��ت داده اند؛ لذا 
اولین اقدام فوری برای ح��ل بحران های فعلی این 
است که رئیس کل بانک مرکزی را یک اقتصاددان 
َقَدر بگذارند که به لوازم مداخله معقول در بازار ارز 
اعتقاد داش��ته باشد، از تخصیص اداری ارز با شدت 

و قدرت حمایت کند و ش��فاف عمل کند تا زمینه 
رانت و فساد کم شود.

این نماینده سابق مجلس بر این باور است که 
با کنترل تقاضا باید تمام و کمال انجام شود و اگر 
در این زمینه راه فراری گذاشته شود فساد بدتر و 
بیش��تر بروز می کند و هرچند کنترل بازار ارز کار 
پرهزینه ای است و رانت جویی را تقویت می کند اما 
قاطعیت در برخورد با سوءاستفاده گران و شفافیت 

در توزیع ارز این رانت را کم می کند. 
به گفته وی در این ش��رایط اقشار مستضعف 
ضعیف تر می ش��وند و باید چت��ر حمایتی تضمین 
تغذیه از سوی دولت برای آنها در نظر گرفته شود 
و مثاًل با کارت هوشمند کاال، قیمت کمتر را برای 

کاالهای اساسی مورد نیاز آنها تضمین کنند. 

تجربه را تجربه کردن خطاست
اقتصاددان��ان ب��ا انتق��اد از عملک��رد دولت در 
زمینه رشد نقدینگی معتقدند که نقدینگی انباشته 
در جامعه س��بب یک تقاضا از جانب م��ردم اعم از 
اشخاص حقیقی و شرکت ها می شود به این صورت 
که برای حف��ظ ارزش پول خود اق��دام به تقاضای 
برخ��ی از کاال و خدم��ات می کنن��د و این تقاضا به 
صورت خرید سکه، ارز، مسکن خود را نشان می دهد 
و در نتیجه موجب انفجاری در قیمت ها می شود که 
هم اکنون به وضوح دیده می شود و متاسفانه هیچ گاه 

از تجربه ها درس نمی گیریم.
آنچه مسلم اس��ت بروز چنین شرایطی ناشی 
از اعمال سیاس��ت ها و مدیری��ت ناصحیح و توجه 
نک��ردن به قوانین طبیعی اقتص��اد حتی به تجربه 

دولت های قبل از سوی این دولت است.
مظاه��ری در ای��ن زمینه ب��ا توجه ب��ه تمام 
مشکالت موجود معتقد است؛ یکی از کارهایی که 
دولت باید به فوریت انجام دهد حل نقدینگی ناشی 
از سود پرداختی توس��ط بانک هاست که طرازنامه 
بانک ها را منفی کرده اس��ت. ب��ه گفته وی اعمال 
افزایش سود بانکی نیز توسط دولت ممکن است به 
عنوان یک کار کوتاه مدت جواب دهد اما به عنوان 
ی��ک بحث دراز مدت باعث منفی ش��دن طرازنامه 
بانک ها خواهد شد و به عنوان ربا محسوب می شود 
که بانک ها را اس��یر ربا می کن��د و برای جمهوری 
اس��المی بعد از چهل س��ال مایه خجالت است که 
دولت نس��خه ای را بپیچد که ربا را تشدید کند و از 
طریق ابزار ربوی بخواهد یک مش��کلی را حل کند 

که قطعا نباید این کار را انجام دهد.
رئیس کل اس��بق بانک مرکزی معتقد اس��ت 
آق��ای روحانی و تیم دولت اش��تباهات مرگباری در 
سیاست های اقتصادی مرتکب شدند که بایستی یک 
تجدیدنظر جدی در سیاست های خود داشته باشند 
و علت اینکه این اشتباه را انجام دادند مشخص کنند 

و راه حل برای گذر از این مرحله پیدا کنند.

سیاست روز عملکرد تصمیم گیران اقتصادی را بررسی می کند؛

جای خالی اقتصاددان و اقتصادخوان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم
كالســه پرونده:97-370/9   وقت رسيدگى: 97/5/10 ســاعت: 9:45-خواهان:محمدجواد شريفى  
خوانده:ســعيده اسالمى-خواســته:مطالبه طلب  خواهان دادخواســتى تسليم مجتمع شــوراهاى حل اختالف 
نموده كه جهت رســيدگى به اين حوزه نهمارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان 
بودن خوانده به درخواســت خواهان ودســتور رئيس حوزه واســتناد به ماده 73 قانون دادرســى مدنى در 
يكى از جرايد كثير االنتشــار آگهى مى شــود.تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر حوزه 
مراجعه وضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال 
جهت رســيدگى حضور بهم رســاند.چنانچه بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شــود فقط يك نوبت منتشر ومدت 

آن ده روز خواهد بود. 
 مدير دفتر حوزه نهم مجتمع شوراهاى حل اختالف پاكدشت

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست وضمائم
كالســه پرونده:97-376/9   وقت رسيدگى: 97/5/10 ســاعت:10:15-خواهان:على خانى دريامان  
خوانده:رسول فتحيان-خواسته:مطالبه طلب خواهان دادخواستى تسليم مجتمع شوراهاى حل اختالف نموده 
كه جهت رســيدگى به اين حوزه نهمارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن 
خوانده به درخواســت خواهان ودســتور رئيس حوزه واســتناد به ماده 73 قانون دادرسى مدنى در يكى از 
جرايد كثير االنتشــار آگهى مى شــود.تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر حوزه مراجعه 
وضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت 
رســيدگى حضور بهم رســاند.چنانچه بعدا ابالغى بوســيله آگهى الزم شــود فقط يك نوبت منتشــر ومدت آن 

ده روز خواهد بود. 
مدير دفتر حوزه نهم مجتمع شوراهاى حل اختالف پاكدشت

ابالغ اجرائيه  به شماره كالسه  2/96- 1190
مشــخصات محكوم له :ســعيد على هاشمى به نشــانى پاكدشــت حصار امير  بلوار امام خمينى گلستان 
پ  8  محكــوم عليــه :مجتبــى نودهى  به نشــانى مجهــول المكان- به موجــب دادنامه شــماره  1588 مورخ   
96/11/7   شوراى حل اختالف پاكدشت  شعبه دوم  كه وفق دادنامه شماره ... شعبه ....دادگاه....قطعيت 
حاصل كرده اســت.محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ13/000/000 ريال بابت اصل خواستهد و 
مبلغ 20/000 تومان بابت هزينه دادرســى و پرداخت مبلغ 650/000 ريال  بابت نيم عشــر دولتى در حق 

صندوق دولت پرداخت گردد
قاضى مجتمع شوراى حل اختالف پاكدشت

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم  
شماره بايگانى: 970455-خواهان: آقاى عبدالحسين غالمى دادخواستى به طرفيت خواندگان /خوانده 
:مريم باهرى-مينوباهرى-صفوراباهرى-زهرا رضايى شنتقى-اعظم باهرى-مينا باهرى به خواسته الزام به 
تنظيم ســند رســمى ملــك  مطرح كه به ايــن ارجاع وبه شــماره پرونده كالســه   9709980022300337 
شــعبه اول دادگاه عمومى بخش خاوران ثبت كه وقت رســيدگى آن 1397/5/14  وساعت : 11:00 تعيين 
شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواســت خواهان وبه تجويز ماده 73 ق ايين دادرسى 
دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
اگهى ميشــود تا خوانده پس از نشــر اگهى واطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خود 

نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
مديردفتر شعبه اول دادگاه عمومى بخش خاوران-فرخ

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى على جان احمدى به شناســنامه شــماره 1 باستناد شهادت نامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواستى به شماره 332/97 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته است كه شادروان مرحوم 
هاجــر مارابى شــافعى مذهــب به شناســنانه 439 در تاريخ 1393/12/5 در گذشــته و ورثــه حين الفوت 
وى عبارتند از : هفت فرزند پســر به نام هاى صيد احمد احمدى شناســنامه شــماره 6 متولد 1336/5/1 
و عليمــراد احمدى به شناســنامه شــماره 1086 متولــد 1345/6/15 و على محمد احمــدى دارچادمانى به 
شناسنامه شماره 3241333264 متولد 1330/9/22 و على احمد احمدى دارچادمانى به شناسنامه شماره 
23 متولــد 1329/6/1 و على داد احمدى به شناســنامه شــماره 1168 متولــد 1349/10/12 و على جان 
احمدى به شناسنامه شماره 1 متولد 1351/9/1 و عنايت احمدى به شناسنامه شماره 2 متولد 1337/4/2 
و يك فرزند دختر به نام مســتوره احمدى به شناسنامه شماره 1169 متولد 1350/11/1 و بجز اينها ورثه 
ديگرى ندارد اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به شــوراى حل 

اختالف شماره يك كامياران تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م/الف:197
فرزانه اسماعيلى - رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف كامياران

حصروراثت
نظر به اينكه آقاى هادى حقيقى حســن آباد داراى شناســنامه شــماره 533 به شــرح دادخواســت به 
كالســه 10/97/266 از اين شورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
عباســعلى حقيقى حســن آبــاد بــه شناســنامه 17 در تاريــخ 96/11/20 در اقامتــگاه دائمى خــود بدرود 
زندگــى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-طاهره رحيمى حســن آباد فرزندحســن ش 
ش4متولد1323همســر2-هادى حقيقى حســن آباد فرزندعباســعلى ش ش533 متولــد1356 فرزند3-

هائيــده حقيقى حســن آبــاد فرزندعباســعلى ش ش471 متولــد1349 فرزند4-مهرى حقيقى حســن آباد 
فرزندعباســعلى ش ش389 متولــد1343 فرزند- ورثه ديگــرى ندارد.اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يــا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ  نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديــم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد. 
رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

حصروراثت
نظر به اينكه خانم اقدس طبسى داراى شناسنامه شماره 246 به شرح دادخواست به كالسه 97/159 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان مرادعلى طبســى به 
شناســنامه 77 در تاريــخ 96/1/21 در اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى گفته و ورثــه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1-سكينه طبسى فرزندمرادعلى ش ش692 متولد1312/11/4 فرزند2-اقدس 
طبســى فرزندمرادعلى ش ش246 متولــد1323/3/1 فرزند3-حوريه طبســى فرزندمرادعلى ش ش77 
متولــد1325/1/20 فرزند4-محمدحســن طبســى فرزندمرادعلى ش ش3 متولــد1329/1/5 فرزند5-

فاطمــه طبســى فرزندعبــاس ش ش149 متولــد1299/7/1 همســر-اينك بــا انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يــا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ  نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديــم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

رونوشت آگهى حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت حسين اميرى فرزند خدارحم به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به 
كالســه 9709987430300236 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان نازنين زهرا اميرى در اقامتگاه دائمى خــود در تاريخ 96/2/2 بدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفوت آن عبارتند از: 1- حســين اميرى فرزند خدارحم به ش ش 55 پدر متوفى 2- ســمانه تيمورى فرد 
فرزند اله رضا به ش ش 4220407529 مادر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را يــك مرتبــه آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر 

نخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى فقدان سند مالكيت
آقــاى عاشــور علــى زارعى با تســليم دو برگ استشــهاد محلى مصدق شــده به مهــر دفترخانه 58 
كبودرآهنگ مدعى اســت كه يك جلد ســند مالكيت ششــدانگ پالك 341 فرعى از 331 اصلى واقع در 
بخــش چهــار همدان كــه نامش ذيل ثبت 38328 صفحــه 178 دفتر جلد 184 به ثبت رســيده به علت 
ســرقت مفقود گرديده اســت لذا باستناد تبصره الحاقى به ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهى 
مى شــود تا در صورتيكه كســى مدعى انجام معامله و يا وجود ســند مالكيت نزد خود باشد از تاريخ نشر 
آگهى تا مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ مراجعه و مدارك خود را تسليم دارند در 
صورت عدم مراجعه و پس از انقضاء مدت مزبور نسبت به صدور سند مالكيت المثنى اقدام و سند اوليه 

از درجه اعتبار ساقط مى گردد. م الف/64
رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت مســعود پايدار فرزند فضل اله به شــرح دادخواست تقديمى ثبت 
شــده به كالســه 9709987430500261 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان فضل اهللا پايدار در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 1397/1/17 بدرود حيات 
گفتــه و ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1- مســعود پايدار فرزنــد فضل اهللا به ش ش 
1498 فرزنــد متوفى 2- محمود پايــدار فرزند فضل اهللا به ش ش 4220626719 فرزند متوفى 3- 
عطا پايدار فرزند فضل اهللا به ش ش 1261 فرزند متوفى 4- پروين پايدار فرزند فضل اهللا به ش ش 
4220111311 فرزند متوفى 5- صولت پايدار فرزند فضل اهللا به ش ش 45 فرزند متوفى 6- آسيه 
پايــدار فرزنــد فضل اهللا بــه ش ش 1953 فرزند متوفى 7- مريم پايــدار فرزند فضل اهللا به ش ش 
1260 فرزنــد متوفى 8- فريده پايدار فرزند فضــل اهللا به ش ش 4220820108 فرزند متوفى 9- 
فرشته پايدار فرزند فضل اهللا به ش ش 294 فرزند متوفى 10- زهرا پايدار فرزند فضل اهللا به ش 
ش 1262 فرزنــد متوفى 11- ثريا پايدار فرزند فضــل اهللا به ش ش 1499 فرزند متوفى 12- خانم 
جان پايدار فرزند خونكار به ش ش 678 همســر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت 
مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى 

باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

رونوشت آگهى حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت محمد يعقوبى فيض آباد فرزند عبدالرحمن داراى شناسنامه 1824 
صادره از زاهدان به شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالســه 9709985500200140 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان طاهره جالل زائى فرزند 
حســن بشناســنامه 29 صادره از زاهدان در تاريخ 1397/2/23 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود حيات 
گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضى با مشخصات فوق همسر متوفى 2- ماه 
پرى رخشــانى فرزند شــير محمد به ش ش 1988 صادره از زابل مادر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضــى دارد و يا وصيت نامه 
اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف/837
 شوراى حل اختالف شماره 1 مجتمع مركزى شهرستان زاهدان

رونوشت آگهى حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت مهدى پودينه فرزند غالم داراى شناســنامه 878 صادره از زابل به 
شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 9709985500200120 از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان صديقه طباطبايى زاده فرزند حســين بشناســنامه 
135 صــادره از كرمان در تاريــخ 1383/11/19 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مهدى ســنجرى فرزند رضا به ش ملى 3622093617 صادره از 
زاهدان فرزند متوفى 2- قاســم ســنجرى فرزند رضا به ش ش 412 صــادره از زاهدان فرزند متوفى 
3- طاهره سنجرى فرزند رضا به ش ش 1035 صادره از زاهدان فرزند متوفى 4- سميه سنجرى فرزند 
رضــا به ش ش 3515 صادره از زاهدان فرزنــد متوفى 5- حورى رضائى خيرآباد فرزند ميرزا محمد به 
ش ش 96 صادره از فاروج مادر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور يك نوبت 
آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ 

نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/834
 شوراى حل اختالف شماره 1 مجتمع مركزى شهرستان زاهدان

آگهى ابالغ جهات رد كارشناس به آقاى وحيد شيرانى ، موال بخش درزاده ، محمد باقر حيدرى خراجى
خواهان آقاى ســيد مرتضى خاتمى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقــاى موالبخش درزاده ، وحيد 
شــيرانى ، محمد باقر حيدرى خراجى و غيره به خواسته ابطال وكالتنامه رسمى 16931 ، ابطال وكالتنامه 
17034- ابطال ســند قطعى 48163 ، ابطال ســند 813366 مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالســه 9709985452200074 شــعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرســتان 
چابهار ثبت و قرار ارجاع امر به كارشــناس صادر و آقاى عليرضا گزمه بعنوان كارشناس تشخيص اصالت 
خط و آقاى نادر مير بلوچزهى بعنوان كارشناس ثبت تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تاخوانده ظرف يك هفته چنانچه جهات ردى داريد در مهلت 

مقرر فوق اعالم در غير اين صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/69
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان چابهار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم محمدرضا صيادى فرزند خدابخش
خواهــان آقاى حامد داداش پور بشــلى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقــاى محمدرضا صيادى به 
خواســته مطالبه طلب مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709985457100069 
شــعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان چابهار ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/4/2 ساعت 10/00 
تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بــودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يــك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود 
نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 

م الف/68
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان چابهار

آگهى قرار تحرير تركه
در خصوص درخواســت خانم شــهال شــهيد زاده به طرفيت 1- محمد على شــهيد زاده 2- سياوش 
شــهيد زاده 3- فاطمه شــهيد زاده 4- شــهال شــهيد زاده 5- ليال شــهيد زاده به خواســته تحرير تركه 
مرحومه گوهر بهادرى متوفى به تاريخ 93/5/12 در اقامتگاه دائمى خود واقع در شــهر كنگان شــورا با 
عنايت به گواهى فوت شــماره 339766 ف17 صادره از اداره ثبت احوال محل و ســاير مدارك ضميمه 
مســتندا به مواد 206و207 قانون امور حسبى قرار تحرير تركه نامبرده را صادر و اعالم در اجراى ماده 
210 همان قانون مقرر مى دارد دبيرخانه شــورا وقتى را كه كمتر از يك ماه و بيش از ســه ماه از تاريخ 
نشــر آگهى نباشــد معين كرده و با هزينه متقاضى در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى نمايد كه 
ورثه يا نماينده قانونى آنها بســتانكاران و مديونين به متوفات و كســان  ديگرى كه حقى بر تركه متوفات 
دارنــد در ســاعت و روز معين در شــورا براى تحرير تركه حاضر شــوند به عالوه براى هــر يك از ورثه يا 
نماينــده قانونى از وصى و موصى له اگر معين و در حوزه شــورا مقيم باشــند بــراى حضور در وقت مقرر 
دعوت نامه فرســتاده و به متقاضى ابالغ شود وسيله اجراى قرار فراهم نمايد قرار صادره با رعايت ماده 
18 آئين نامه اجراى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر 
در دادگاه عمومى كنگان ميباشد اضافه مينمايد قابل تجديد نظر بودنر اى صادره در جلسه تعويق اجراى 

قرار نباشد. م الف/158
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف كنگان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محســن قاســمى داراى شناسنامه شماره 356006368 به شــرح دادخواست به كالسه 
97/197 از ايــن شــورا درخواســت گواهــى حصــر وراثت نمــوده و چنيــن توضيــح داده توضيح 
داده كــه شــادروان على قاســمى بشناســنامه 6099918450 در تاريــخ 1397/2/16 اقامتگاه 
دائمــى خود بــدورود زندگى گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ميثم قاســمى فرزند على 
ش ش 46 ش م 6099980946 ت ت 1365/9/20 پســر متوفــى 2- محســن قاســمى فرزند 
علــى ش م 3560006368 ت ت 1367/12/20 پســر متوفــى 3- پيمــان قاســمى فرزنــد على 
ش م 6090040568 ت ت 1375/2/15 پســر متوفــى 4- هاجــر قاســمى فرزنــد علــى ش م 
6090001775 ت ت 1370/6/1 دختــر متوفــى 5- كفايــت تــاج افرازى فرزند حســن ش ش 
74 ش م 6099739963 ت ت 1348/5/3 همســر متوفــى، اينــك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 1 ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد.م الف/150
  رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف جم

آگهى حصر وراثت
خانم رقيه صابرى كارســيدانى ف رضاقلى به شــرح درخواســتى كه به شــماره 270/97/ش 
ح ايــن شــعبه ثبــت گرديده درخواســت صدور گواهــى انحصار وراثــت نموده و اعالم داشــته كه 
شــادروان داود يوسفى پوردرگاه ف يوســف ش ش 9 صادره آستانه اشرفيه در تاريخ 96/12/7 
در شهرســتان تنكابن  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-رقيه 
صابرى كارســيدانى ش ش 10  ت 1328/2/2 ف رضاقلى همســر متوفى2-حســين ش ش 953 
ت ت 1349/2/8    3-حامــد ش ش 996 ت ت 1367/11/23   4-منصــوره ش ش 109 
ت ت 1358/7/1   5-مهديــه ش ش 356 ت ت 1360/6/28   6-معصومــه ش ش 7 ت ت 
1351/2/2   7-محبوبه ش ش 72 ت ت 1357/3/10 همگى يوســفى پوردرگاه  نام پدر:داود-
فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت 
آگهــى 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
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف عباس آباد-عليرضا خليلى

آگهى مزايده مال غيرمنقول  
درخصوص پرونده كالســه 951320 مدنى له ســيد مهدى هنرمند عليه ســلمان اراد مبنى بر 
مطالبــه وجه كه شــخص ثالث حكيمه خاتون پــور كريم عربى مال غير منقول خــود را جهت پرداخت 
محكــوم بــه معرفى نموده كه مــال غيرمنقول واقع در جاده بهنمير روســتاى تازه آباد شــهداى 30 
به مســاحت 1630 مترمربع مشــاع مى باشد كه ســهم حكيمه خاتون پوركريم 815 مترمربع است 
.زميــن مذكــور در طبيعت پياده نشــده ملــك موصوف فاقد پالك فرعى يا مفروزى اســت و نســق 
زراعى اشــخاص اســت و قسمتى ازپالك 4 اصلى بخش 12 ثبت بابلســر بوده و خارج از طرح هادى 
روســتاى تازه آباد اســت به عبارتى مقدارى از ملك در مجاورت آســفالت در طرح هادى قرار دارد 
و باقــى ملك مذكور متصل به بافت روســتا و كاربرى آن زراعى اســت.ملك فاقد اعيانى مى باشــد 
و باتوجــه به مراتــب كاربرى آن اراضى موصوف در روســتا و ديگر اراضى از قيمــت باال برخوردار 
مى باشــد لذا ارزش مقدار 815 ســهم(مترمربع) مراتب فوق توســط كارشناس رسمى دادگسترى 
مــورد بازديد قرار گرفته و به مبلــغ 1,400,000,000 ريال قيمت پايه ارزيابى گرديده و در تاريخ 
97/4/26 روز ســه شــنبه از ســاعت 10 الى 11 صبح به صورت مزايده حضورى در اجراى احكام 
مدنى دادگســترى بابلســر به فروش خواهد رسيد . كســانى كه باالترين قيمت را باتوجه به نظريه 
كارشناســى اعالم نمايند برنده مزايــده خواهند بود.برنده مزايده بايــد ده درصد مبلغ را نقدا در 
روز مزايــده و مابقــى مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايــد. طالبين مى توانند پنج روز قبل 
از برگــزارى مزايده به اجراى احكام مدنى مراجعــه نمايند تا مورد مزايده به آنان ارائه گردد.ضمنا 
هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار مزايده مى باشد و خريدار بايد ده درصد مبلغ را فى المجلس 

و مابقى را حداكير ظرف يك ماه پرداخت نمايد.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى بابلسر-فرج اله پور

دادنامه
خواهان:قاســم  دادنامــه:9709971291400072  پرونــده:9409981291400108 
نوراللهــى كنــارى ف على اصغر با وكالــت محمدعلى نوذرى جويبارى ف رســتم خواندگان:1-منصور 
جدلــى عراقــى ف حسن2-مســعود جدلــى عراقى هردو مجهــول المكان خواســته:الزام بــه ايفاى 
تعهد(مالــى)  ((رأى دادگاه)):پيرامون دعوى قاســم نورالهى كنارى ف على اصغر با وكالت محمدعلى 
نوذرى به طرفيت1-منصور2-مســعود هر دو جدلى عراقى به خواســته الــزام خواندگان به حضور 
در دفترخانه و انتقال هفتصد ســهم مشــاع از هشت هزار سهم مشــاع از يازده هزاروپانصدسهم 
موضــوع زمين موضوع صلح نامه مــورخ 77/10/4 بابت پالك هاى 391(931)و 948و949 فرعى 
از يك اصلى بخش 11 ثبت بابلســر و هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل،دادگاه باب بررسى اوراق 
پرونده،نظر به مســتند دعوى خواهان كه يك فقره ســند عادى مشعر بر واگذارى يك هزارمترمربع 
مشــاع از زمين موضوع پالك هاى ثبتى 931و948و949 فرعى به خواهان دعوى اســت و منتســب 
به حســن جاللى عراقى دارنده شــماره شناســنامه 832 از بخــش 8 تهران بوده كه مســتند مزبور 
مصون از تعرض و ايراد خواندگان در وضع فعلى مانده و گواهان تعرفه شده خواهان نيز بر صحت 
مندرجــات آن رضاى مالك وقت ملك به واگذارى قطعه زمين موضوع ترافع به خواهان گواهى داده 
انــد و مالكيت رســمى ملك نيز به جهت آخرين اســتعالم واصله به شــماره ثبــت 1397-87335 
مورخ 97/1/29 ثبت دفتر اين شــعبه به نام خواندگان دعوى(هريك به ميزان 3 دانگ مشاع و به 
عنوان ورثه مرحوم حسن جدلى عراقى )است لذا دادگاه مطابق مواد10و219و223 قانون مدن يو 
مــواد 198و502و503و515 ق آ د م دعــوى خواهان را در وضع فعلى وارد دانســته و حكم الزام 
خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال هفتصدســهم مشــاع از هشــت هزار ســه مشاع از يازده 
هزاروپانصدســهم موضوع پــالك هاى ثبتــى 931و948و949 فرعى از يك اصلــى بخش 11 ثبت 
بابلســر به نــام خواهان به همراه پرداخت بالســويه مبلغ 220000 ريا به عنوان هزينه دادرســى 
دو ميليــون ريال به عنوان حق الوكاله وكيل از باب تســبيب لــه خواهان صادر واعالم مى دارد.رأى 
صادره غيابى است ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ واقعى قابل واخواهى در اين دادگاه سپس ظرف 
بيســت روز متعاقب آن وفق مقررات قابل اعتراض تجديدنظــر در دادگاه تجديدنظر مازندران مى 

باشد.م/الف
رييس شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى بابلسر-قاسم نبى زاده كبريا

     
گواهى حصر وراثت

آقــاى بــرار موســى زاده كاون ش ش 20 بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهى فــوت و فتوكپى 
شناســنامه ورثه درخواســتى كه به شــماره 4/330/97 تقديم ايــن دادگاه نموده، چنين اشــعار 
داشته كه شادروان نوروز آقاجانى دالور ش ش 287 در تاريخ 95/5/18 در اقامتگاه دائمى خود 
درگذشــته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از:1-مجتبى ش ش 407 متولد 1357   2-ســعيد ش 
ش 842 متولــد 1359   3-محمــد ش ش 480 متولــد 1353   4-ســعيده ش ش 1386 متولد 
1363   5-بهــاره ش ش 4187 متولــد 1366 همگى آقاجانى دالور فرزند نوروز  و مولود   صادره 
بابل-فرزندان متوفى6-مولود نعمتى ش ش 530 متولد 1335 صادره بابل –همسر متوفى .پس 
از تشــريافت قانونى و انتشــار يك نوبت آگهى در روزنامه و عدم وصول هرگونه اليحه يا اعتراض 
يا ارائه وصيت نامه ســرى يا رســمى حســب گواهى متصدى مربوطه و مالحظه گواهينامه ماليات بر 
ارث به شــماره -- سرانجام در تاريخ -- در وقت فوق العاده شعبه چهارم شوراى حل اختالف بابل 
به تصدى امضاكننده زير تشــكيل و پس از مالحظه پرونده كار گواهى مى نمايد كه ورثه درگذشته 
منحصر به اشخاص يادشده در باال بوده و وراث ديگرى ندارد و دارايى آن روانشاد پس از پرداخت 
و انجــام حقــوق و ديونى كــه بر تركه تعلق مى گيــرد . اعتبار قانونى اين گواهــى نامه از حيث مبلغ 

نامحدود مى باشد.م/الف
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف بابل-خيرى زاده

آگهى حصر وراثت
آقاى على محمد عليان ف احمدآقا به شــرح درخواستى كه به شماره 970282 اين شعبه 
ثبــت گرديده درخواســت صدور گواهــى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان 
احمدآقــا محمدعليــان ف محمدعلــى ش ش 1128 صــادره بابلســر در تاريــخ 1360/12/3 
در تهــران  بــدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه :1-مريم بانو 
كرباليــى بابانتــاج بابلــى ف رمضــان ش م 4988647447 همســر متوفى2-مقدســه ش م 
4988452247   3-على ش م 4989199235   4-فاطمه ش م 4988764729   5-طيبه 
ش م 4989158741 همگــى محمدعليان   نام پــدر: احمدآقا-فرزندان متوفى والغير، اينك 
شــورا پس از 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 

شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرى بابلسر-پرويز بهمن نژاد تهمتن

آگهى حصر وراثت
آقاى ســيد حســين اسديان سرخى ف سيد قدرت اهللا به شــرح درخواستى كه به شماره 
970275 اين شــعبه ثبت گرديده درخواســت صــدور گواهى انحصار وراثــت نموده و اعالم 
داشــته كه شــادروان ام البنين حسين نيا ســرخى ف زين العادين ش ش 115 صادره بابلسر 
در تاريخ 96/5/7 در شهرســتان بابلســر  بــدرود زندگى گفته، ورثه حيــن الفوت آن مرحوم 
منحصر است به :1-سيد على ش م 4989839447   2-سيد مهدى ش م 4988466361   
3-ســيد حســين ش م 4980043852   4-ســيد صادق ش م 4980316549   5-سيده 
زهرا  ش م 4989803086   6-ســيده فاطمه ش م 4980176062   7-ســيده زينب ش 
م 4980257021  همگى اســديان سرخى  نام پدر:قدرت اهللا  8-سيد قدرت اهللا اسديان 
ســرخى ف سيدصادق ش م 4988792749 همســر متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس 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
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرى بابلسر-پرويز بهمن نژاد تهمتن

گواهى حصر وراثت
آقاى حســن غالمى نســب ســماكوش ش ش 578 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و 
فتوكپى شناسنامه ورثه درخواستى كه به شماره 1/297/97 تقديم اين دادگاه نموده، چنين 
اشــعار داشته كه شادروان عليجان غالمى نسب ش ش 778 در تاريخ 97/2/21 در اقامتگاه 
دائمــى خود درگذشــته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از:1حســن ش ش 578 متولد 1350   
2-حســين ش ش 921 متولــد 1355   3-طاهــره ش ش 960 متولد 1362   4-ســهيال ش 
ش 133 متولد 1365   5-محترمه ش ش 923 متولد 1357   6-فاطمه ش ش 922 متولد 
1356 همگى غالمى نســب ســماكوش  فرزنــد  عليجان و صغرى –فرزنــدان متوفى7-صغرى 
عابديــن پــور نيازى ف شــكراله و صديقــه ش ش 12 متولد 1330 –همســر متوفى .پس از 
تشــريافت قانونى و انتشار يك نوبت آگهى در روزنامه و عدم وصول هرگونه اليحه يا اعتراض 
يا ارائه وصيت نامه ســرى يا رســمى حسب گواهى متصدى مربوطه و مالحظه گواهينامه ماليات 
بر ارث به شــماره -- ســرانجام در تاريخ 97/4/6 در وقت فوق العاده شعبه اول شوراى حل 
اختــالف بابل به تصدى امضاكننده زير تشــكيل و پس از مالحظــه پرونده كار گواهى مى نمايد 
كه ورثه درگذشته منحصر به اشخاص يادشده در باال بوده و وراث ديگرى ندارد و دارايى آن 
روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و ديونى كه بر تركه تعلق مى گيرد . اعتبار قانونى اين 

گواهى نامه از حيث مبلغ نامحدود مى باشد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بابل

آگهى مزايده نوبت اول
در پرونده كالســه 960724 ارجاعى اجرايى حســب مفاد نيابت اعطايــى از اجراى احكام 
مدنــى تنكابن پوريا ســيفعلى بــه پرداخت تعداد ده عدد ســكه تمام بهــار آزاداى بابت پيش 
قســط مهريه در حــق عادله بصيرايى محكوم شــده اســت و ثالث خانم زينــب فاضلى ثانى در 
قبــال بدهى محكوم عليه يك قطعه زمين به مســاحت تقريبــى 500مترمربع واقع در چورته-
جيرود-هزاردست-هزارزمين معروف به پوتك سر به حدود اربعه شماال به زمين قربان باقرى 
جنوبا به زمين حســين ســاجدى شــرقا به زمين ابوالقاســم باقرى و غربا به زميــن مهدى قلى 
حســنى منتهى مى شــود كه برابر نظريه هيأت كارشناســى هرمترمربع سى و شش هزارتومان 
جمعا هجده ميليون تومان برآورد نموده اســت.نظريه كارشناســى به طرفين پرونده ابالغ و از  
اعتراض مصون مانده است  لذا در اجراى مبحث اول از فصل سوم قانون اجراى احكام مدنى 
ملــك موصــوف در روز چهارشــنبه 97/4/27 از ســاعت 11 لغايت 12 ظهــر از طريق مزايده 
بــه فروش مى رســد بنابراين خريــداران مى توانند تا 5 روز قبل از مزايــده در اجراى احكام 
مدنى رامسرحاضر شوند.ضمنا خريداران مى بايستى ده درصد قيمت كارشناسى را به حساب 

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

آگهى مزايده نوبت اول
بــه حكايــت پرونــده كالســه 960943 اجراى احــكام مدنــى دادگاه محمودآبــاد محكوم 
عليهم1-على2-نعمت3-عبــاس فرزندان ابراهيم محكوم هســتند به فروش يك قطعه خانه 
ســرا و تقســيم بهاى حاصل از فروش فى مابين مورث مرحوم اتبراهيم محمد زاده براســاس 
قانون ارث هم چنين محكوم اند به پرداخت 8,501,000 ريال خســارات دادرســى به عنوان 
محكوم به در حق محكوم لهم 1-پرى رخ محمدزاده2-ريحانه محمدزاده با وكالت ســيد ســعيد 
موســوى در ايــن دادگاه و مبلــغ 1,000,000 ريال به عنوان نيم عشــر دولتى در حق صندوق 
دولت و با عنايت به عدم امكان تقســيم سهم االرث بين وراث حسب درخواست وكيل محكوم 
لها ملك فوق كارشناســى و مورد ارزيابى قرار گرفته كه مشخصات ملك عبارتند از : ملك واقع 
در محمود آباد-نسيم 16 جنب مسجد اعظم يك قطعه زمين كامال  محصور و در بافت مسكونى 
شهر و در مجاورت مسجد اعظم واقع بوده و پس از كسر عقب نشينى در قسمت درب ورودى 
به ابعاد 6/1×2/95 متر داراى مســاحتى بالغ بر 980 مترمربع مى باشــد كه از اين مســاحت 
350 مترمربع به صورت تفكيك شــده بوده و بنايى مســكونى با ســقف شــيروانى و با مصالح 
متعارف احداث شده كه خوانده آن را به شخص ثالث فروخته و واگذار نموده و مابقى مساحت 
630 مترمربع به صورت باغ و جداى از قسمت مسكونى مى باشد.باتوجه به شرايط و وضعيت و 
موقعيت ملك هم چنين جميع جهات موثر و ساير عوامل زمانى و مكانى ارزش شش دانگ ملك 
فوق به مساحت 980 مترمربع بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهى احتمالى به سازمان ها،ارگان 
ها،بانك ها و شــهردارى به مبلغ 6,370,000,000 ريال(شــش ميلياردوسيصدوهفتادميليون 
ريال) تعيين گرديده، لذا نظر به عدم اعتراض از ناحيه نامبردگان نســبت به نظريه كارشناسى 
مــوارد توقيفــى از طريق مزايــده در تاريخ 97/5/2 ســاعت 11 الى 11:30 صبح در شــعبه 
اجراى احكام مدنى دادگاه محمودآباد و در صورت نياز در محل  موردنظر  به فروش مى رســد 
متقاضيان شركت در مزايده مى توانند حداقل 5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت كسب اطالعات 
بيشــتر به دفتر شــعبه اول دادگاه حقوقــى محمودآباد مراجعه نمايند . مزايــده از قيمت پايه 
شــروع و كســانى كه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايند برنده مزايده خواهند شد . هم چنين 
ده درصد مبلغ آن فى المجلس برابر ماده 129 قانون اجراى احكام مدنى دريافت و مابقى آن 
ظرف مدت يك ماه اخذ خواهد شــد و يك هفته پس از برگزارى مزايده و عدم اعتراض به آن 
پــس از پرداختــن كامل مبلغ پيشــنهادى ، انتقال اموال صورت خواهد گرفــت . چنانچه برنده 
مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شــده نپردازد ،ســپرده او پس از كســر 

هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف
منشى واحد اجراى احكام مدنى دادگاه محمودآباد-اسدى
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