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قضات نباید تهدید و تطمیع پذیر باشند
دبیر شورای نگهبان با تأکید بر اینکه قضات دادگاه مجرمان اقتصادی نباید تهدید 

و تطمیع پذیر باشند، گفت: این دادگاه ها باید علنی، قاطع و سریع النتیجه باشند.
آیت اهلل احمد جنتی با اظهار نگرانی و تأسف شدید از اوضاع اقتصاد و معیشت 
مردم، تصریح کرد: مکرر گفته ام و باز هم تأکید می کنم راه حل برون رفت از مشکالت 

فعلی فقط تفکر و روحیه انقالبی اس��ت، چراکه این انقالب، دفاع مقدس 8 س��اله و 
شکست فتنه های گوناگون دشمنان با حرکت مؤمنان انقالبی به پیروزی رسیده است.

وی با اشاره به ضرورت بکارگیری مؤمنان انقالبی در سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه 
برای مبارزه با فس��اد و مفس��د، در ادامه با اشاره با مطالب فوق و نقش موثر قوه قضاییه 
در مبارزه با فساد و اهمیت انتخاب قاضی تهدیدناپذیر برای این امر خطیر تصریح کرد: 
در مواقع اضطرار، انقالبی عمل کردن عین قانون است و گاهی برای مقابله با فساد، روال 

عادی مبارزه، نتیجه بخش نیست.  روابط عمومی شورای نگهبان

شورای نگهبان
مقهور جنگ روانی آمریکا نشویم

دبیرکل موقت جامعه روحانیت مبارز گفت: پیشنهاد آمریکا برای مذاکره نوعی 
»شو« و حرکتی زیگزاگی و جنگ روانی است.

مصطفی پورمحمدی افزود: آمریکا منطقی استیالطلبانه دارد. آمریکا دارد با 
همه دنیا بازی می کند بنابراین ما باید راه خود را به خوبی بفهمیم که خوشبختانه 

ت��ا حد زیادی فهمیده ایم.ما باید به ظرفیت های داخلی ایمان بیاوریم که البته در 
این بخش، نقص داریم یعنی معتقدم ما هنوز ظرفیت های خود را باور نکرده ایم. ما باید 

بازی بازیگران، به خصوص قدرتمندان جهانی را به خوبی بشناسیم. ما با داشتن ظرفیت ها 
و توانمندی های باال می توانیم، بازیگری بس��یار قوی حداقل در سطح منطقه و در حوزه 

تمدن ایرانی - اسالمی باشیم.
پورمحمدی افزود: باید عناصر این بازیگری را بشناس��یم و در برابر فراز و فرودهای 

سیاسی و جنگ روانی، مقهور و منزوی نشویم.  مهر

دیدگاه
ترسوها ملت را در دوراهی جنگ یا مذاکره قرار ندهند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: برخی افراد ترسو 
و نگران بی جهت ملت ایران را در بازی روانی جنگ یا مذاکره قرار ندهند.

سیدحسین نقوی حسینی افزود: یکی از حربه هایی که آمریکایی ها در جنگ 
روانی خودش��ان علیه ملت ایران در س��ال های گذشته از آن بهره برداری کردند، 

گزینه نظامی و احتمال جنگ است که متأسفانه در داخل هم برخی بازی جنگ 
روانی آمریکا را خوردند و همان مطالب را تکرار و ملت را نگران می کنند در حالی که 

به دو دلیل آمریکایی ها هرگز وارد فاز نظامی و جنگ با ایران نخواهند شد.
وی افزود: ما معتقدیم می ش��ود همه مناقش��ات را با مذاک��ره و گفت وگو حل کرد، 
با همه کش��ورها هم مذاکره می کنیم و از مذاکره ه��م اِبایی نداریم، اما این آمریکایی ها 
هستند که به همه دنیا اثبات کردند اهل مذاکره و توافق نیستند و عهدشکن هستند و 

به مذاکراتشان و آنچه گفتند پایبند نیستند.  فارس

پارلمان

 با مفسد مماشات نکنید
این بزرگترین خدمت است
البته من به همه مس��ؤوالن کش��ور بارها گفته ام، 
ام��روز ه��م مجّدداً در ای��ن محضر عام تک��رار میکنم: 
بزرگترین مبارزه با امریکا، خدمت به این مردم اس��ت. 
هرکه میخواهد با امریکا مبارزه اساسی کند، باید به این 
مردم خدمت کند. هر که میخواهد با دشمنان این ملت 
مبارزه عملِی کارآمد کند، با فساد مبارزه کند. ابزارهای 
دشمن در درون کشور و نظام ما عبارت است از فساد، 
تبعی��ض و فاصله طبقاتی. ما باید با اینها مبارزه کنیم. 
ای��ن وظیفه دولت و مجلس و قّوه قضایّیه و همه ارکان 
نظام اس��ت. به مردم خدمت کنند، با مفس��د مماشات 
نکنند، فساد را در بدنه دستگاههای حکومت به هیچ وجه 

نپذیرند و تحّمل نکنند؛ این بزرگترین خدمت است.
ما در این راه طوالنی اگر احس��اس انحراف کردیم، 
باید آن را برطرف کنیم؛ باید خود و برنامه مان را اصالح 
کنیم؛ اصالح براساس همان قواعد مستحکم انقالب که 
امام بزرگوار آن را از اس��الم استفاده کرد و به ما و ملت 
ما آموخت. با استفاده از اینها، اصالح واقعی عبارت است 
از این که با فقر و تبعیض مبارزه شود؛ عدالتخواهی، یک 
انگیزه همگانی برای مس��ؤوالن باشد؛ خدمت به مردم، 
یک وظیفه و احس��اس دینی در اعماق وجود مسؤوالن 
باشد؛ این میشود راه صحیِح امام. امیدواریم ارواح مطّهر 
انبیا و اولیا، ارواح مطّهر شهدا و روح مطّهر امام بزرگوار، 
در پیش��گاه پروردگار، توفیق مسؤوالن و ملت ما را در 
تداوم این راه بخواهن��د و ادعّیه زاکّیه حضرت بقیةاهللهَّ 

ارواحنافداه شامل حال ملت ایران و مسؤوالن شود.

بیانات در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی)ره(
14 خرداد 82

مخاطب شمایید

اصالحيه
در آگهى ابالغ وقت رســيدگى به كالســه 9709982073400007 شــعبه 4 شــوراى حل 
اختالف ســارى منتشــر شده به تاريخ 12 تير  در روزنامه كائنات ، نام خواهان سيد امير خرازيان 

صحيح است كه به اشتباه فرازيان درج گرديده كه بدين وسيله اصالح مى گردد.

آگهى حصر وراثت
آقاى احمد طاهرى گلپايگانى ف محمدرضا به شرح درخواستى كه به شماره 1/97/198  اين 
شــعبه ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان 
هاجــر قلعه ســرى ف يحيــى ش ش 5 صادره گلوگاه در تاريخ 96/7/30 در شهرســتان بهشــهر   
بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-محمدرضا طاهرى گلپايگانى 
ف احمــد ش ش 1 گلــوگاه متولــد 1321 همســر متوفى2-احمــد ش ش 629   متولــد 1343   
3-رقيــه ش ش 401 متولــد 1346   4-ليال ش ش 525 متولــد 1348   5-حميدرضا ش ش 
512 متولــد 1350   6-فاطمــه ش ش 132 متولد 1355 همگى طاهرى گلپايگانى ف محمدرضا 
صادره بهشــهر–فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبــور را يــك نوبت آگهى مى نمايــد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامــه اى از متوفى نزداو 
مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/

الف97/20/6704
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بهشهر-مجتبى نوروزى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به ديانا زند
خواهــان على اكبر عبداله زاده دادخواســتى به طرفيت خوانده ليــال خلعتبرى تنكابنى-على 
خلعتبرى تنكابنى-ديانا زند مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 9709981953200369 
شــعبه 2 دادگاه عمومــى حقوقى عباس آباد ثبت و وقت رســيدگى 97/7/25 ســاعت 9  تعيين 
گرديد . حســب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود ،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-محمدحسن يونسى

دادنامه
مقــرر  وقــت  در  تاريــخ 97/4/27  بــه  دادنامــه:97/5/7-227  پرونــده:15/97/16 
جلســه شــورا با حضور اعضا تشكيل اســت قاضى شــورا باتوجه به محتويات پرونده و اعالم نظر 
شــورا ختم رســيدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال مبدرت به صــدور رأى مى نمايد.

خواهان:حســينعلى محســنى بــا وكالــت الهه خــوش ســيما خواندگان:1-مهــدى كلهرى-مجهول 
المكان 2-محســن حق شــناس ((قرار شورا)):در پرونده خواهان حســينعلى محسنى به طرفيت 
خواندگان1-مهدى كلهرى2-محسن حق شناس دعوايى به خواسته محكوميت تضامنى خواندگان 
به پرداخت 93,000,000 ريال يك فقره چك به شــماره 37465989-95/10/18 عهده بانك 
پارسيان به انضمام خسارات دادرسى و تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا زمان اجراى حكم مطرح 
تقاضــاى رســيدگى نمودند با تعيين وقت رســيدگى خوانده رديف اول باتوجه به نشــر آگهى در 
روزنامــه جوان مورخ 97/3/29 و خوانده رديف دوم با ابالغ واقعى در جلســه دادرســى حضور 
ندارند و اليحه اى در دفاع ارســال ننموده حال باتوجــه به وجود اصل چك در نزد وكيل خواهان 
و تعهد ظهرنويســى در چك شورا با نظر به اين كه سند ابرازى خواهاه يك فقره چك و گواهينامه 
عدم پرداخت بانك محال عليه مى باشد كه به اصالت سند ايرادى به عمل نيامده مفاد سند داللت 
بــر تعهــد خوانده به پرداخت وجه آن دارد و نام برده دليلى دال بر پرداخت و برائت ذمه خويش 
ارائه نكردند و بقاى اصل ســند در يد دارنده د اللت بر اشــتغال ذمه آنان دارد لذا با استصحاب 
بقاى دين بر ذمه خوانده دعواى خواهان را وارد  تشــخيص به اســتناد مواد 312-310-349-

314 ق تجــارت و 198-519 ق آ د م و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك مصوب مجمع 
تشــخيص مصلحــت نظام حكم به محكوميــت تضامنى خواندگان به پرداخــت 93,000,000 ريال 
اصل خواسته و 1242500 ريال بابت تمبر دادرسى و پرداخت حق الوكاله وكيل براساس تعرفه 
و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد سند تا زمان اجراى حكم در حق خواهان صادر 
مى نمايد.رأى صادره غيابى اســت پس از ابالغ ظرف بيســت روز قابل واخواهى در شــورا سپس 

ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى آمل مى باشد.م/الف
 قاضى شعبه 5 شوراى حل اختالف آمل-آقاجانى مير

آگهى مزايده نوبت اول
نظربه اين كه در پرونده كالســه970713 اجراى اين دادگســترى به موجب دادنامه شماره 
217 صادره از شوراى حل اختالف شعبه سوم محكوم عليه جابر حيدرى محكوم است به پرداخت 
12,350,000 ريــال در حــق محكوم له صابر حيدرى لذا ملك مورد تعرفه از ســوى محكوم عليه 
بــا مشــخصات ذيل از طريق مزايــده به فروش مى رسد.شــش دانگ اعيان قطعــه زمين با بناى 
احداثى به مســاحت 217/36 مترمربع به شماره پالك ثبتى 349 فرعى از 35 اصلى قطعه 155 
تفكيكــى بخــش 5 حوزه ثبت رامســر پيرامون ملك در جهات اربعه محصور بــه ديوار بلوكى و در 
ســطح ملك بنايى به صورت نيمه ســاخت احــداث گرديده كه عمليــات گودبردارى،آرماتور بندى 
و بتن ريزى فنداســيون آن به اتمام رســيده اســت.عرصه ملــك در مالكيت بنياد مســتضعفان 
قرار داشــته و بنياد نيز برابر نامه مورخ 95/5/24 قدرالهســم خود را از ملك مذكور به ميزان 
شــش دانــگ به صورت رايــگان و بالعوض به محكوم عليه واگذار نموده اســت ، لذا كســانى كه 
عالقمند به خريد باشــند مى توانند جهت كســب اطالعات بييشــتر 5 روز قبل از زمان مزايده به 
دفتــر اجراى دادگســترى مراجعه و خريدار مى تواند درروز مزايــده با پرداخت 10درصد از كل 
مبلغ مزايده نســبت به مقدمــات خريد اقدام نمايد.آدرس:رامســر-رضى محله-رضى 3 قيمت 
پايــه:1,100,000,000 ريال(يكصد و ده ميليــون تومان) مكان مزايده:دفتر اجراى احكام مدنى 

رامسر زمان مزايده:يكشنبه 97/6/11 رأس ساعت 10  الى 11 صبح.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف دادگسترى رامسر-عدالت پناه

آگهى حصر وراثت
آقاى محسن شكاريان طبرستانى ش ش 277 به شرح دادخواست به كالسه 10/501/97 
از اين شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حســنيه 
فرجــى روشــن ش ش 17 درتاريخ 97/5/7 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-محســن ش ش 277 متولد 1330   2-حسن ش ش 
842 متولد 1333   3-صديقه ش ش 106 متولد 1332   4-زهرا ش ش 182 متولد 1335 
همگى شــكاريان طبرستانى ف محمدعلى و حسنيه محل تولد بابل-فرزندان متوفى اينك شورا با 
انجام تشريفات 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
قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف بابل

آگهى حصر وراثت
خانم ســيده فاطمه حســنى ش ش 490 به شــرح دادخواســت به كالســه 2/454/97 از 
اين شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان احمد زارع 
اشــرف آبــاد ش ش 389 در تاريــخ 97/5/13 در اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى گفته ، 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-ســيده فاطمه حســنى ف سيد محمد و زهرا ش 
ش 490 صــادره محمودآباد-همســر متوفى2-زهــرا ش ش 2050968728   3-يكتا ش ش 
2051243506 هردو زارع اشــرف آباد ف احمد و ســيده فاطمه  صــادره بابل-دختران متوفى 
اينك شــورا با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضــى دارد يــا 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 دوم شوراى حل اختالف بابل

آگهى مزايده اموال منقول 
به موجب پرونده كالســه 970320 له عبدالحســين تقوائى جهت وصول محكوم به و هزينه 
هاى اجرايى اموال مشــروحه زير متعلق به محكوم عليه مجتبى غفورى توقيف و توســط كارشناس 
ارزيابى و مقرر شــد در تاريخ 97/6/14  از ســاعت 9 الى 11 ازطريق مزايده حضورى در محل 
دفتر اجراى احكام مدنى ســارى به فروش برســد . قيمت  از ميزان ارزيابى شــده شــروع و به 
كســانى كــه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايند فروخته خواهد شــد. ضمنــا 10درصد از قيمت 
پيشــنهادى نقــدا از برنده اخــذ و مابقى بايد ظرف يك مــاه پرداخت گردد هــم چنين در صورت 
انصــراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد ســپرده بــه نفع صندوق دولت ضبط 
خواهد شد. مال مورد مزايده : به پيوست نظر كارشناسى كه ليست سنگ ها در آن قيد گرديده 
و توسط كارشناس به مبلغ 379,415,000 ريال ارزيابى گرديد ضميمه مى باشد. اموال در سارى 
جاده جوببار  روبه روى مجتمع ام دى اف نوآوران مجتمع سنگ غفورى واقع مى باشد.1-تراورتن 
ريشــه اى قهوه اى به مســاحت 34 مترمربع قيمت پايه هرمترمربع 350,000 ريال قيمت نهايى 
11,900,000 ريال2-تراورتن شيرى به مساحت 20مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت 
نهايى 7,000,000 ريال 3-تراورتن شــيرى به مساحت 51 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال 
قيمت نهايى 17,850,000 ريال 4-تراورتن قهوه اى روشن به مساحت 16 مترمربع قيمت پايه 
350,000 ريــال قيمــت نهايى 5,600,000 ريال 5- تراورتن قهوه اى روشــن به مســاحت 3,6 
مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 1260000ريال6- تراورتن قهوه اى روشن به 
مساحت 28 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 9800000ريال7- تراورتن قهوه 
اى  به مساحت 12مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 4200000 ريال8- تراورتن 
شــيرى به مســاحت 58 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 20300000 ريال9- 
تراورتن قهوه اى  به مساحت 67 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 23450000 
ريــال10- تراورتن قهوه اى  به مســاحت 30 مترمربع قيمت پايــه 350,000 ريال قيمت نهايى 
10500000ريــال11- تراورتن قهوه اى  به مســاحت 88مترمربع قيمــت پايه 350,000 ريال 
قيمت نهايى 30800000 ريال12- تراورتن قهوه اى روشن به مساحت 28مترمربع قيمت پايه 
350,000 ريــال قيمــت نهايى 9800000 ريال13- تراورتن قهوه اى به مســاحت 16 مترمربع 
قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 5,600,000 ريال14- پله پرطاوسى ارسنجان به  مساحت 
59  مترمربــع قيمت پايه 650,000 ريال قيمت نهايى 38350000 ريال15- تراورتن قرمز به 
مساحت 4مترمربع قيمت پايه 600,000 ريال قيمت نهايى 2400000ريال16- تراورتن سفيد 
شيرى به مســاحت 16,5مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 5775000ريال17- 
تراورتن قهوه اى (عرض 30) به مســاحت 4,2 مترمربع قيمت پايه 250,000 ريال قيمت نهايى 
1050000ريال18- آنتيك قهوه اى روشن به مساحت 8,5 مترمربع قيمت پايه 260,000 ريال 
قيمت نهايى 2210000 ريال19- آنتيك ســفيد و طوســى به مســاحت 50 مترمربع قيمت پايه 
250,000 ريــال قيمــت نهايى 12500000 ريــال20- تراورتن قرمز به مســاحت 3,2مترمربع 
قيمت پايه 600,000 ريال قيمت نهايى 1920000 ريال21- سنگ پله ابرى به  مساحت 24,5 
مترمربع قيمت پايه 400,000 ريال قيمت نهايى 9800000 ريال22- آنتيك سفيد به مساحت 
22 مترمربع قيمت پايه 260,000 ريال قيمت نهايى 5720000 ريال23- تراورتن شكالتى به 
مســاحت 49 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 17150000 ريال24- تراورتن 
ســاب نخورده به مســاحت 109 مترمربع قيمت پايه 200000 ريــال قيمت نهايى 21800000 
ريال25- ســنگ پلــه گوهره به مســاحت 38 مترمربع قيمت پايه 360,000 ريــال قيمت نهايى 
13680000 ريال26- آنتيك كرم به مســاحت 45 مترمربــع قيمت پايه 260000 ريال قيمت 
نهايى 11700000 ريال27- آنيتك قهوه اى روشن به مساحت 55 مترمربع قيمت پايه 260000 
ريال قيمت نهايى 14300000 ريال28- آنتيك پرچمى قهوه اى به مســاحت 25مترمربع قيمت 
پايــه 260,000 ريــال قيمت نهايــى 6500000 ريال29- آنتيك قهوه اى روشــن به مســاحت 
1150مترمربــع قيمت پايه 260,000 ريال قيمت نهايــى 39000000ريال30- تراورتن قهوه 
اى رگه دار به مساحت 50مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 17500000 ريال . 

جمع كل : 379,415,000 ريال.م/الف
يعقوبى-دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى سارى

آگهى حصر وراثت  
عادل عاليشــاه آريمى ش ش 227 به شــرح دادخواست به كالســه 970520 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان زبيده قاســمى ش ش 
10 درتاريــخ 96/9/10 در اقامتــگاه دائمــى خــود بدرود زندگــى گفته ، ورثه حيــن الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پســر متوفى2-ناصر ش ش 78   3-نادر ش ش 21955   
4-فاضل ش ش 951   5-عطاء ش ش 1515   6-مريم ش ش 737 همگى عاليشــاه آريمى ف 
رضاقلى –فرزندان متوفى7-رضاقلى عاليشــاه آريمى ش ش 173 همسر متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس 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  
شــيداله قاســمى ش ش 504 بــه شــرح دادخواســت به كالســه 970602 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســيده فضه هاشميان 
سوركائى در تاريخ 90/10/13 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-همســر متوفى2-على ش ش 2150339102   3-فاطمه 
ش ش 2150063514 هردو قاســمى ف شــيداهللا –فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
محمــد كيائى درونكال ش ش 0064367479 به شــرح دادخواســت به كالســه 970591 
از ايــن شــورا درخواســت گواهى حصروراثــت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان احمد 
كيائــى درونكال ش ش 2120در تاريــخ 92/6/21 در اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته 
، ورثــه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- پســر متوفى2-رضا ش ش 914   
3-الهام ش ش 915   4-ســوده ش ش 2011 همگى كيائى درونكال ف احمد –فرزندان متوفى 
5-خيراالنســاء كيائى درونكال ف ابوالحســن ش ش 51-همســرمتوفى، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
يوخابه رضائى قادى كالئى ش ش 5132 به شــرح دادخواســت به كالســه 970585 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على شجاعى ميان 
رودى ش ش 180 در تاريــخ 97/4/28 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-همسر متوفى2-زهرا شجاعى ميان رودى ف على 
ش  ش2081053667 دختر 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 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  
قاسم خوبكار ش ش 2161345532 به شرح دادخواست به كالسه 970590 از اين شورا 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ابوالفضل خوبكار ش ش 
2162614588 در تاريــخ 97/4/14 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه حين 
الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پدر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبــور را يك نوبت آگهى مــى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا وصيــت 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  
بهار يوســف پور شلدره ش ش 5789610099 به شــرح دادخواست به كالسه 970592 
از اين شــورا درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان عباس 
يوســف پور شــلدره ش ش 60 در تاريخ 75/5/10 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دختر متوفى2-صنمبر ش ش 324   
3-شــكراله ش ش 192   4-على ش ش 157 همگى يوســفى پور شــلدره ف عباس –فرزندان 
متوفى5-ســلمه الياسى پاپشتى ف آقابزرگ ش ش 13-همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
ســيدجماالدين مرعشــى ش ش 262 به شرح دادخواست به كالسه 970596 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان سكيناء سلطانيان گرمى 
ش ش 57 در تاريخ 97/2/11 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-همسر متوفى2-سيد اميرخشايار مرعشى ف سيدجماالدين 
ش ش 20804540556-پســر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يــك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد 

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  
علــى مجاهدى ش ش 2080873172 به شــرح دادخواســت به كالســه 970600 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عباس مجاهدى ش 
ش 21807 در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به:1-متقاضى-پسر متوفى2-حميرى قلى زاده مجاورى ف حسين ش ش 22084 همسر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضــى دارد يــا 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

آگهى حصر وراثت  
سيد حسين منافى ش ش 2091844764 به شرح دادخواست به كالسه 970594 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد مرتضى منافى 
ش ش4654 در تاريخ 97/3/19 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پسر متوفى2-ســيد محمدباقر ش ش 372   3-سيد 
حســن ش ش 557   4-ســيده كلثــوم ش ش 652   5-ســيده زهــرا ش ش 682   6-زينب 
خاتون ش ش 716 همگى منافى ف ســيدمرتضى صادره ســارى-فرزندان متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس 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  
مهــدى معــادى ش ش 2091611441 به شــرح دادخواســت به كالســه 970586 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان طيبه معادى ش ش 
2090055081 در تاريــخ 94/3/11 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- برادر 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 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  
نســيم پرندك ش ش 2093072777 به شــرح دادخواســت به كالســه 588از اين شورا 
درخواســت گواهــى حصروراثــت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان اســحق پرندك ش 
ش 3433 در تاريــخ 97/2/27در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ، ورثــه حين 
الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دختــر متوفى2-معصومه مظفرى ف اســمعيل 
ش ش 4999342121 همســر متوفى3-علــى ش ش 2093809011   4-ادريــس ش ش 
2080051164   5-ربابه ش ش 2093805146 همگى پرندك ف اســحق-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 نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

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

آگهى حصر وراثت  
زهــرا تقــى پور گلخوارانى ش ش 361 به شــرح دادخواســت به كالســه 970603 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان قربان تقى پور 
گلخوارانــى ش ش 78 در تاريــخ 96/12/5 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دخترمتوفى2-رمضان تقى پور  گلخوارانى 
ش ش 125   3-نعمت اله تقى پور گلخوارانى  ش ش 446   4-عبداله تقى پور گلخوارانى ش 
ش 2   5-رحمــت تقــى پور ش ش 304   6-معصومه تقى پور گلخوارانى ش ش 205 همگى ف 
قربان-فرزندان متوفى7-ســكينه محمدپور ف اكبر ش ش 121 همســر متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس 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

اجراييه
محكــوم له: راضيه دخلى بــا وكالت محمدنقى محمدى به نشــانى رامســر-واحد اجرائيات-

دادگســترى رامسر محكوم عليه:سيد شجاع قاضى ميرسعيد ف سيدعلى به نشانى تنكابن  كوچه 
شــهيد مفخمى بن بســت يكم پالك 27 طبقه دوم واحد 4 به وجب رأى شــماره 474 -96/9/8 
شــعبه چهارم شــوراى حل اختلف تنكابن كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 
دوميليون وپانصدوبيست و هفت هزارتومان اصل خوسته به انضمام پرداخت 1,240,000 ريال 
هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل و خســارت تاخير و تاديه از تاريخ 95/4/27 تا زمان اجراى 
حكم در حق محكوم له.به استناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه 
اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف است پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده 
روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگــذارد ، يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به ، يا انجام تعهد و مفاد 
رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگســترى 

محل تحويل خواهد شد.م/الف
شعبه چهارم مجتمع شماره يك حوزه قضايى تنكابن

اصالحيه
در آگهى ابالغ وقت رســيدگى به كالســه 9709982073400007 شــعبه 4 شــوراى حل 
اختالف ســارى منتشــر شده به تاريخ 12 تير  در روزنامه كائنات ، نام خواهان سيد امير خرازيان 

صحيح است كه به اشتباه فرازيان درج گرديده كه بدين وسيله اصالح مى گردد.

آگهى حصر وراثت
آقاى احمد طاهرى گلپايگانى ف محمدرضا به شرح درخواستى كه به شماره 1/97/198  اين 
شــعبه ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان 
هاجــر قلعه ســرى ف يحيــى ش ش 5 صادره گلوگاه در تاريخ 96/7/30 در شهرســتان بهشــهر   
بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-محمدرضا طاهرى گلپايگانى 
ف احمــد ش ش 1 گلــوگاه متولــد 1321 همســر متوفى2-احمــد ش ش 629   متولــد 1343   
3-رقيــه ش ش 401 متولــد 1346   4-ليال ش ش 525 متولــد 1348   5-حميدرضا ش ش 
512 متولــد 1350   6-فاطمــه ش ش 132 متولد 1355 همگى طاهرى گلپايگانى ف محمدرضا 
صادره بهشــهر–فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبــور را يــك نوبت آگهى مى نمايــد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامــه اى از متوفى نزداو 
مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/

الف97/20/6704
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بهشهر-مجتبى نوروزى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به ديانا زند
خواهــان على اكبر عبداله زاده دادخواســتى به طرفيت خوانده ليــال خلعتبرى تنكابنى-على 
خلعتبرى تنكابنى-ديانا زند مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 9709981953200369 
شــعبه 2 دادگاه عمومــى حقوقى عباس آباد ثبت و وقت رســيدگى 97/7/25 ســاعت 9  تعيين 
گرديد . حســب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود ،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-محمدحسن يونسى

دادنامه
مقــرر  وقــت  در  تاريــخ 97/4/27  بــه  دادنامــه:97/5/7-227  پرونــده:15/97/16 
جلســه شــورا با حضور اعضا تشكيل اســت قاضى شــورا باتوجه به محتويات پرونده و اعالم نظر 
شــورا ختم رســيدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال مبدرت به صــدور رأى مى نمايد.

خواهان:حســينعلى محســنى بــا وكالــت الهه خــوش ســيما خواندگان:1-مهــدى كلهرى-مجهول 
المكان 2-محســن حق شــناس ((قرار شورا)):در پرونده خواهان حســينعلى محسنى به طرفيت 
خواندگان1-مهدى كلهرى2-محسن حق شناس دعوايى به خواسته محكوميت تضامنى خواندگان 
به پرداخت 93,000,000 ريال يك فقره چك به شــماره 37465989-95/10/18 عهده بانك 
پارسيان به انضمام خسارات دادرسى و تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا زمان اجراى حكم مطرح 
تقاضــاى رســيدگى نمودند با تعيين وقت رســيدگى خوانده رديف اول باتوجه به نشــر آگهى در 
روزنامــه جوان مورخ 97/3/29 و خوانده رديف دوم با ابالغ واقعى در جلســه دادرســى حضور 
ندارند و اليحه اى در دفاع ارســال ننموده حال باتوجــه به وجود اصل چك در نزد وكيل خواهان 
و تعهد ظهرنويســى در چك شورا با نظر به اين كه سند ابرازى خواهاه يك فقره چك و گواهينامه 
عدم پرداخت بانك محال عليه مى باشد كه به اصالت سند ايرادى به عمل نيامده مفاد سند داللت 
بــر تعهــد خوانده به پرداخت وجه آن دارد و نام برده دليلى دال بر پرداخت و برائت ذمه خويش 
ارائه نكردند و بقاى اصل ســند در يد دارنده د اللت بر اشــتغال ذمه آنان دارد لذا با استصحاب 
بقاى دين بر ذمه خوانده دعواى خواهان را وارد  تشــخيص به اســتناد مواد 312-310-349-

314 ق تجــارت و 198-519 ق آ د م و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك مصوب مجمع 
تشــخيص مصلحــت نظام حكم به محكوميــت تضامنى خواندگان به پرداخــت 93,000,000 ريال 
اصل خواسته و 1242500 ريال بابت تمبر دادرسى و پرداخت حق الوكاله وكيل براساس تعرفه 
و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد سند تا زمان اجراى حكم در حق خواهان صادر 
مى نمايد.رأى صادره غيابى اســت پس از ابالغ ظرف بيســت روز قابل واخواهى در شــورا سپس 

ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى آمل مى باشد.م/الف
 قاضى شعبه 5 شوراى حل اختالف آمل-آقاجانى مير

آگهى مزايده نوبت اول
نظربه اين كه در پرونده كالســه970713 اجراى اين دادگســترى به موجب دادنامه شماره 
217 صادره از شوراى حل اختالف شعبه سوم محكوم عليه جابر حيدرى محكوم است به پرداخت 
12,350,000 ريــال در حــق محكوم له صابر حيدرى لذا ملك مورد تعرفه از ســوى محكوم عليه 
بــا مشــخصات ذيل از طريق مزايــده به فروش مى رسد.شــش دانگ اعيان قطعــه زمين با بناى 
احداثى به مســاحت 217/36 مترمربع به شماره پالك ثبتى 349 فرعى از 35 اصلى قطعه 155 
تفكيكــى بخــش 5 حوزه ثبت رامســر پيرامون ملك در جهات اربعه محصور بــه ديوار بلوكى و در 
ســطح ملك بنايى به صورت نيمه ســاخت احــداث گرديده كه عمليــات گودبردارى،آرماتور بندى 
و بتن ريزى فنداســيون آن به اتمام رســيده اســت.عرصه ملــك در مالكيت بنياد مســتضعفان 
قرار داشــته و بنياد نيز برابر نامه مورخ 95/5/24 قدرالهســم خود را از ملك مذكور به ميزان 
شــش دانــگ به صورت رايــگان و بالعوض به محكوم عليه واگذار نموده اســت ، لذا كســانى كه 
عالقمند به خريد باشــند مى توانند جهت كســب اطالعات بييشــتر 5 روز قبل از زمان مزايده به 
دفتــر اجراى دادگســترى مراجعه و خريدار مى تواند درروز مزايــده با پرداخت 10درصد از كل 
مبلغ مزايده نســبت به مقدمــات خريد اقدام نمايد.آدرس:رامســر-رضى محله-رضى 3 قيمت 
پايــه:1,100,000,000 ريال(يكصد و ده ميليــون تومان) مكان مزايده:دفتر اجراى احكام مدنى 

رامسر زمان مزايده:يكشنبه 97/6/11 رأس ساعت 10  الى 11 صبح.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف دادگسترى رامسر-عدالت پناه

آگهى حصر وراثت
آقاى محسن شكاريان طبرستانى ش ش 277 به شرح دادخواست به كالسه 10/501/97 
از اين شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حســنيه 
فرجــى روشــن ش ش 17 درتاريخ 97/5/7 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-محســن ش ش 277 متولد 1330   2-حسن ش ش 
842 متولد 1333   3-صديقه ش ش 106 متولد 1332   4-زهرا ش ش 182 متولد 1335 
همگى شــكاريان طبرستانى ف محمدعلى و حسنيه محل تولد بابل-فرزندان متوفى اينك شورا با 
انجام تشريفات 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
قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف بابل

آگهى حصر وراثت
خانم ســيده فاطمه حســنى ش ش 490 به شــرح دادخواســت به كالســه 2/454/97 از 
اين شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان احمد زارع 
اشــرف آبــاد ش ش 389 در تاريــخ 97/5/13 در اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى گفته ، 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-ســيده فاطمه حســنى ف سيد محمد و زهرا ش 
ش 490 صــادره محمودآباد-همســر متوفى2-زهــرا ش ش 2050968728   3-يكتا ش ش 
2051243506 هردو زارع اشــرف آباد ف احمد و ســيده فاطمه  صــادره بابل-دختران متوفى 
اينك شــورا با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضــى دارد يــا 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 دوم شوراى حل اختالف بابل

آگهى مزايده اموال منقول 
به موجب پرونده كالســه 970320 له عبدالحســين تقوائى جهت وصول محكوم به و هزينه 
هاى اجرايى اموال مشــروحه زير متعلق به محكوم عليه مجتبى غفورى توقيف و توســط كارشناس 
ارزيابى و مقرر شــد در تاريخ 97/6/14  از ســاعت 9 الى 11 ازطريق مزايده حضورى در محل 
دفتر اجراى احكام مدنى ســارى به فروش برســد . قيمت  از ميزان ارزيابى شــده شــروع و به 
كســانى كــه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايند فروخته خواهد شــد. ضمنــا 10درصد از قيمت 
پيشــنهادى نقــدا از برنده اخــذ و مابقى بايد ظرف يك مــاه پرداخت گردد هــم چنين در صورت 
انصــراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد ســپرده بــه نفع صندوق دولت ضبط 
خواهد شد. مال مورد مزايده : به پيوست نظر كارشناسى كه ليست سنگ ها در آن قيد گرديده 
و توسط كارشناس به مبلغ 379,415,000 ريال ارزيابى گرديد ضميمه مى باشد. اموال در سارى 
جاده جوببار  روبه روى مجتمع ام دى اف نوآوران مجتمع سنگ غفورى واقع مى باشد.1-تراورتن 
ريشــه اى قهوه اى به مســاحت 34 مترمربع قيمت پايه هرمترمربع 350,000 ريال قيمت نهايى 
11,900,000 ريال2-تراورتن شيرى به مساحت 20مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت 
نهايى 7,000,000 ريال 3-تراورتن شــيرى به مساحت 51 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال 
قيمت نهايى 17,850,000 ريال 4-تراورتن قهوه اى روشن به مساحت 16 مترمربع قيمت پايه 
350,000 ريــال قيمــت نهايى 5,600,000 ريال 5- تراورتن قهوه اى روشــن به مســاحت 3,6 
مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 1260000ريال6- تراورتن قهوه اى روشن به 
مساحت 28 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 9800000ريال7- تراورتن قهوه 
اى  به مساحت 12مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 4200000 ريال8- تراورتن 
شــيرى به مســاحت 58 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 20300000 ريال9- 
تراورتن قهوه اى  به مساحت 67 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 23450000 
ريــال10- تراورتن قهوه اى  به مســاحت 30 مترمربع قيمت پايــه 350,000 ريال قيمت نهايى 
10500000ريــال11- تراورتن قهوه اى  به مســاحت 88مترمربع قيمــت پايه 350,000 ريال 
قيمت نهايى 30800000 ريال12- تراورتن قهوه اى روشن به مساحت 28مترمربع قيمت پايه 
350,000 ريــال قيمــت نهايى 9800000 ريال13- تراورتن قهوه اى به مســاحت 16 مترمربع 
قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 5,600,000 ريال14- پله پرطاوسى ارسنجان به  مساحت 
59  مترمربــع قيمت پايه 650,000 ريال قيمت نهايى 38350000 ريال15- تراورتن قرمز به 
مساحت 4مترمربع قيمت پايه 600,000 ريال قيمت نهايى 2400000ريال16- تراورتن سفيد 
شيرى به مســاحت 16,5مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 5775000ريال17- 
تراورتن قهوه اى (عرض 30) به مســاحت 4,2 مترمربع قيمت پايه 250,000 ريال قيمت نهايى 
1050000ريال18- آنتيك قهوه اى روشن به مساحت 8,5 مترمربع قيمت پايه 260,000 ريال 
قيمت نهايى 2210000 ريال19- آنتيك ســفيد و طوســى به مســاحت 50 مترمربع قيمت پايه 
250,000 ريــال قيمــت نهايى 12500000 ريــال20- تراورتن قرمز به مســاحت 3,2مترمربع 
قيمت پايه 600,000 ريال قيمت نهايى 1920000 ريال21- سنگ پله ابرى به  مساحت 24,5 
مترمربع قيمت پايه 400,000 ريال قيمت نهايى 9800000 ريال22- آنتيك سفيد به مساحت 
22 مترمربع قيمت پايه 260,000 ريال قيمت نهايى 5720000 ريال23- تراورتن شكالتى به 
مســاحت 49 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 17150000 ريال24- تراورتن 
ســاب نخورده به مســاحت 109 مترمربع قيمت پايه 200000 ريــال قيمت نهايى 21800000 
ريال25- ســنگ پلــه گوهره به مســاحت 38 مترمربع قيمت پايه 360,000 ريــال قيمت نهايى 
13680000 ريال26- آنتيك كرم به مســاحت 45 مترمربــع قيمت پايه 260000 ريال قيمت 
نهايى 11700000 ريال27- آنيتك قهوه اى روشن به مساحت 55 مترمربع قيمت پايه 260000 
ريال قيمت نهايى 14300000 ريال28- آنتيك پرچمى قهوه اى به مســاحت 25مترمربع قيمت 
پايــه 260,000 ريــال قيمت نهايــى 6500000 ريال29- آنتيك قهوه اى روشــن به مســاحت 
1150مترمربــع قيمت پايه 260,000 ريال قيمت نهايــى 39000000ريال30- تراورتن قهوه 
اى رگه دار به مساحت 50مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 17500000 ريال . 

جمع كل : 379,415,000 ريال.م/الف
يعقوبى-دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى سارى

آگهى حصر وراثت  
عادل عاليشــاه آريمى ش ش 227 به شــرح دادخواست به كالســه 970520 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان زبيده قاســمى ش ش 
10 درتاريــخ 96/9/10 در اقامتــگاه دائمــى خــود بدرود زندگــى گفته ، ورثه حيــن الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پســر متوفى2-ناصر ش ش 78   3-نادر ش ش 21955   
4-فاضل ش ش 951   5-عطاء ش ش 1515   6-مريم ش ش 737 همگى عاليشــاه آريمى ف 
رضاقلى –فرزندان متوفى7-رضاقلى عاليشــاه آريمى ش ش 173 همسر متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس 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  
شــيداله قاســمى ش ش 504 بــه شــرح دادخواســت به كالســه 970602 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســيده فضه هاشميان 
سوركائى در تاريخ 90/10/13 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-همســر متوفى2-على ش ش 2150339102   3-فاطمه 
ش ش 2150063514 هردو قاســمى ف شــيداهللا –فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
محمــد كيائى درونكال ش ش 0064367479 به شــرح دادخواســت به كالســه 970591 
از ايــن شــورا درخواســت گواهى حصروراثــت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان احمد 
كيائــى درونكال ش ش 2120در تاريــخ 92/6/21 در اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته 
، ورثــه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- پســر متوفى2-رضا ش ش 914   
3-الهام ش ش 915   4-ســوده ش ش 2011 همگى كيائى درونكال ف احمد –فرزندان متوفى 
5-خيراالنســاء كيائى درونكال ف ابوالحســن ش ش 51-همســرمتوفى، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
يوخابه رضائى قادى كالئى ش ش 5132 به شــرح دادخواســت به كالســه 970585 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على شجاعى ميان 
رودى ش ش 180 در تاريــخ 97/4/28 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-همسر متوفى2-زهرا شجاعى ميان رودى ف على 
ش  ش2081053667 دختر 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 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  
قاسم خوبكار ش ش 2161345532 به شرح دادخواست به كالسه 970590 از اين شورا 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ابوالفضل خوبكار ش ش 
2162614588 در تاريــخ 97/4/14 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه حين 
الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پدر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبــور را يك نوبت آگهى مــى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا وصيــت 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  
بهار يوســف پور شلدره ش ش 5789610099 به شــرح دادخواست به كالسه 970592 
از اين شــورا درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان عباس 
يوســف پور شــلدره ش ش 60 در تاريخ 75/5/10 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دختر متوفى2-صنمبر ش ش 324   
3-شــكراله ش ش 192   4-على ش ش 157 همگى يوســفى پور شــلدره ف عباس –فرزندان 
متوفى5-ســلمه الياسى پاپشتى ف آقابزرگ ش ش 13-همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
ســيدجماالدين مرعشــى ش ش 262 به شرح دادخواست به كالسه 970596 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان سكيناء سلطانيان گرمى 
ش ش 57 در تاريخ 97/2/11 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-همسر متوفى2-سيد اميرخشايار مرعشى ف سيدجماالدين 
ش ش 20804540556-پســر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يــك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد 

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  
علــى مجاهدى ش ش 2080873172 به شــرح دادخواســت به كالســه 970600 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عباس مجاهدى ش 
ش 21807 در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به:1-متقاضى-پسر متوفى2-حميرى قلى زاده مجاورى ف حسين ش ش 22084 همسر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضــى دارد يــا 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

آگهى حصر وراثت  
سيد حسين منافى ش ش 2091844764 به شرح دادخواست به كالسه 970594 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد مرتضى منافى 
ش ش4654 در تاريخ 97/3/19 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پسر متوفى2-ســيد محمدباقر ش ش 372   3-سيد 
حســن ش ش 557   4-ســيده كلثــوم ش ش 652   5-ســيده زهــرا ش ش 682   6-زينب 
خاتون ش ش 716 همگى منافى ف ســيدمرتضى صادره ســارى-فرزندان متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس 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  
مهــدى معــادى ش ش 2091611441 به شــرح دادخواســت به كالســه 970586 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان طيبه معادى ش ش 
2090055081 در تاريــخ 94/3/11 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- برادر 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 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  
نســيم پرندك ش ش 2093072777 به شــرح دادخواســت به كالســه 588از اين شورا 
درخواســت گواهــى حصروراثــت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان اســحق پرندك ش 
ش 3433 در تاريــخ 97/2/27در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ، ورثــه حين 
الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دختــر متوفى2-معصومه مظفرى ف اســمعيل 
ش ش 4999342121 همســر متوفى3-علــى ش ش 2093809011   4-ادريــس ش ش 
2080051164   5-ربابه ش ش 2093805146 همگى پرندك ف اســحق-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 نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

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

آگهى حصر وراثت  
زهــرا تقــى پور گلخوارانى ش ش 361 به شــرح دادخواســت به كالســه 970603 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان قربان تقى پور 
گلخوارانــى ش ش 78 در تاريــخ 96/12/5 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دخترمتوفى2-رمضان تقى پور  گلخوارانى 
ش ش 125   3-نعمت اله تقى پور گلخوارانى  ش ش 446   4-عبداله تقى پور گلخوارانى ش 
ش 2   5-رحمــت تقــى پور ش ش 304   6-معصومه تقى پور گلخوارانى ش ش 205 همگى ف 
قربان-فرزندان متوفى7-ســكينه محمدپور ف اكبر ش ش 121 همســر متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس 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

اجراييه
محكــوم له: راضيه دخلى بــا وكالت محمدنقى محمدى به نشــانى رامســر-واحد اجرائيات-

دادگســترى رامسر محكوم عليه:سيد شجاع قاضى ميرسعيد ف سيدعلى به نشانى تنكابن  كوچه 
شــهيد مفخمى بن بســت يكم پالك 27 طبقه دوم واحد 4 به وجب رأى شــماره 474 -96/9/8 
شــعبه چهارم شــوراى حل اختلف تنكابن كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 
دوميليون وپانصدوبيست و هفت هزارتومان اصل خوسته به انضمام پرداخت 1,240,000 ريال 
هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل و خســارت تاخير و تاديه از تاريخ 95/4/27 تا زمان اجراى 
حكم در حق محكوم له.به استناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه 
اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف است پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده 
روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگــذارد ، يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به ، يا انجام تعهد و مفاد 
رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگســترى 

محل تحويل خواهد شد.م/الف
شعبه چهارم مجتمع شماره يك حوزه قضايى تنكابن

اصالحيه
در آگهى ابالغ وقت رســيدگى به كالســه 9709982073400007 شــعبه 4 شــوراى حل 
اختالف ســارى منتشــر شده به تاريخ 12 تير  در روزنامه كائنات ، نام خواهان سيد امير خرازيان 

صحيح است كه به اشتباه فرازيان درج گرديده كه بدين وسيله اصالح مى گردد.

آگهى حصر وراثت
آقاى احمد طاهرى گلپايگانى ف محمدرضا به شرح درخواستى كه به شماره 1/97/198  اين 
شــعبه ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان 
هاجــر قلعه ســرى ف يحيــى ش ش 5 صادره گلوگاه در تاريخ 96/7/30 در شهرســتان بهشــهر   
بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-محمدرضا طاهرى گلپايگانى 
ف احمــد ش ش 1 گلــوگاه متولــد 1321 همســر متوفى2-احمــد ش ش 629   متولــد 1343   
3-رقيــه ش ش 401 متولــد 1346   4-ليال ش ش 525 متولــد 1348   5-حميدرضا ش ش 
512 متولــد 1350   6-فاطمــه ش ش 132 متولد 1355 همگى طاهرى گلپايگانى ف محمدرضا 
صادره بهشــهر–فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبــور را يــك نوبت آگهى مى نمايــد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامــه اى از متوفى نزداو 
مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/

الف97/20/6704
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بهشهر-مجتبى نوروزى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به ديانا زند
خواهــان على اكبر عبداله زاده دادخواســتى به طرفيت خوانده ليــال خلعتبرى تنكابنى-على 
خلعتبرى تنكابنى-ديانا زند مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 9709981953200369 
شــعبه 2 دادگاه عمومــى حقوقى عباس آباد ثبت و وقت رســيدگى 97/7/25 ســاعت 9  تعيين 
گرديد . حســب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود ،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-محمدحسن يونسى

دادنامه
مقــرر  وقــت  در  تاريــخ 97/4/27  بــه  دادنامــه:97/5/7-227  پرونــده:15/97/16 
جلســه شــورا با حضور اعضا تشكيل اســت قاضى شــورا باتوجه به محتويات پرونده و اعالم نظر 
شــورا ختم رســيدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال مبدرت به صــدور رأى مى نمايد.

خواهان:حســينعلى محســنى بــا وكالــت الهه خــوش ســيما خواندگان:1-مهــدى كلهرى-مجهول 
المكان 2-محســن حق شــناس ((قرار شورا)):در پرونده خواهان حســينعلى محسنى به طرفيت 
خواندگان1-مهدى كلهرى2-محسن حق شناس دعوايى به خواسته محكوميت تضامنى خواندگان 
به پرداخت 93,000,000 ريال يك فقره چك به شــماره 37465989-95/10/18 عهده بانك 
پارسيان به انضمام خسارات دادرسى و تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا زمان اجراى حكم مطرح 
تقاضــاى رســيدگى نمودند با تعيين وقت رســيدگى خوانده رديف اول باتوجه به نشــر آگهى در 
روزنامــه جوان مورخ 97/3/29 و خوانده رديف دوم با ابالغ واقعى در جلســه دادرســى حضور 
ندارند و اليحه اى در دفاع ارســال ننموده حال باتوجــه به وجود اصل چك در نزد وكيل خواهان 
و تعهد ظهرنويســى در چك شورا با نظر به اين كه سند ابرازى خواهاه يك فقره چك و گواهينامه 
عدم پرداخت بانك محال عليه مى باشد كه به اصالت سند ايرادى به عمل نيامده مفاد سند داللت 
بــر تعهــد خوانده به پرداخت وجه آن دارد و نام برده دليلى دال بر پرداخت و برائت ذمه خويش 
ارائه نكردند و بقاى اصل ســند در يد دارنده د اللت بر اشــتغال ذمه آنان دارد لذا با استصحاب 
بقاى دين بر ذمه خوانده دعواى خواهان را وارد  تشــخيص به اســتناد مواد 312-310-349-

314 ق تجــارت و 198-519 ق آ د م و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك مصوب مجمع 
تشــخيص مصلحــت نظام حكم به محكوميــت تضامنى خواندگان به پرداخــت 93,000,000 ريال 
اصل خواسته و 1242500 ريال بابت تمبر دادرسى و پرداخت حق الوكاله وكيل براساس تعرفه 
و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد سند تا زمان اجراى حكم در حق خواهان صادر 
مى نمايد.رأى صادره غيابى اســت پس از ابالغ ظرف بيســت روز قابل واخواهى در شــورا سپس 

ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى آمل مى باشد.م/الف
 قاضى شعبه 5 شوراى حل اختالف آمل-آقاجانى مير

آگهى مزايده نوبت اول
نظربه اين كه در پرونده كالســه970713 اجراى اين دادگســترى به موجب دادنامه شماره 
217 صادره از شوراى حل اختالف شعبه سوم محكوم عليه جابر حيدرى محكوم است به پرداخت 
12,350,000 ريــال در حــق محكوم له صابر حيدرى لذا ملك مورد تعرفه از ســوى محكوم عليه 
بــا مشــخصات ذيل از طريق مزايــده به فروش مى رسد.شــش دانگ اعيان قطعــه زمين با بناى 
احداثى به مســاحت 217/36 مترمربع به شماره پالك ثبتى 349 فرعى از 35 اصلى قطعه 155 
تفكيكــى بخــش 5 حوزه ثبت رامســر پيرامون ملك در جهات اربعه محصور بــه ديوار بلوكى و در 
ســطح ملك بنايى به صورت نيمه ســاخت احــداث گرديده كه عمليــات گودبردارى،آرماتور بندى 
و بتن ريزى فنداســيون آن به اتمام رســيده اســت.عرصه ملــك در مالكيت بنياد مســتضعفان 
قرار داشــته و بنياد نيز برابر نامه مورخ 95/5/24 قدرالهســم خود را از ملك مذكور به ميزان 
شــش دانــگ به صورت رايــگان و بالعوض به محكوم عليه واگذار نموده اســت ، لذا كســانى كه 
عالقمند به خريد باشــند مى توانند جهت كســب اطالعات بييشــتر 5 روز قبل از زمان مزايده به 
دفتــر اجراى دادگســترى مراجعه و خريدار مى تواند درروز مزايــده با پرداخت 10درصد از كل 
مبلغ مزايده نســبت به مقدمــات خريد اقدام نمايد.آدرس:رامســر-رضى محله-رضى 3 قيمت 
پايــه:1,100,000,000 ريال(يكصد و ده ميليــون تومان) مكان مزايده:دفتر اجراى احكام مدنى 

رامسر زمان مزايده:يكشنبه 97/6/11 رأس ساعت 10  الى 11 صبح.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف دادگسترى رامسر-عدالت پناه

آگهى حصر وراثت
آقاى محسن شكاريان طبرستانى ش ش 277 به شرح دادخواست به كالسه 10/501/97 
از اين شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حســنيه 
فرجــى روشــن ش ش 17 درتاريخ 97/5/7 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-محســن ش ش 277 متولد 1330   2-حسن ش ش 
842 متولد 1333   3-صديقه ش ش 106 متولد 1332   4-زهرا ش ش 182 متولد 1335 
همگى شــكاريان طبرستانى ف محمدعلى و حسنيه محل تولد بابل-فرزندان متوفى اينك شورا با 
انجام تشريفات 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
قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف بابل

آگهى حصر وراثت
خانم ســيده فاطمه حســنى ش ش 490 به شــرح دادخواســت به كالســه 2/454/97 از 
اين شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان احمد زارع 
اشــرف آبــاد ش ش 389 در تاريــخ 97/5/13 در اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى گفته ، 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-ســيده فاطمه حســنى ف سيد محمد و زهرا ش 
ش 490 صــادره محمودآباد-همســر متوفى2-زهــرا ش ش 2050968728   3-يكتا ش ش 
2051243506 هردو زارع اشــرف آباد ف احمد و ســيده فاطمه  صــادره بابل-دختران متوفى 
اينك شــورا با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضــى دارد يــا 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 دوم شوراى حل اختالف بابل

آگهى مزايده اموال منقول 
به موجب پرونده كالســه 970320 له عبدالحســين تقوائى جهت وصول محكوم به و هزينه 
هاى اجرايى اموال مشــروحه زير متعلق به محكوم عليه مجتبى غفورى توقيف و توســط كارشناس 
ارزيابى و مقرر شــد در تاريخ 97/6/14  از ســاعت 9 الى 11 ازطريق مزايده حضورى در محل 
دفتر اجراى احكام مدنى ســارى به فروش برســد . قيمت  از ميزان ارزيابى شــده شــروع و به 
كســانى كــه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايند فروخته خواهد شــد. ضمنــا 10درصد از قيمت 
پيشــنهادى نقــدا از برنده اخــذ و مابقى بايد ظرف يك مــاه پرداخت گردد هــم چنين در صورت 
انصــراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد ســپرده بــه نفع صندوق دولت ضبط 
خواهد شد. مال مورد مزايده : به پيوست نظر كارشناسى كه ليست سنگ ها در آن قيد گرديده 
و توسط كارشناس به مبلغ 379,415,000 ريال ارزيابى گرديد ضميمه مى باشد. اموال در سارى 
جاده جوببار  روبه روى مجتمع ام دى اف نوآوران مجتمع سنگ غفورى واقع مى باشد.1-تراورتن 
ريشــه اى قهوه اى به مســاحت 34 مترمربع قيمت پايه هرمترمربع 350,000 ريال قيمت نهايى 
11,900,000 ريال2-تراورتن شيرى به مساحت 20مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت 
نهايى 7,000,000 ريال 3-تراورتن شــيرى به مساحت 51 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال 
قيمت نهايى 17,850,000 ريال 4-تراورتن قهوه اى روشن به مساحت 16 مترمربع قيمت پايه 
350,000 ريــال قيمــت نهايى 5,600,000 ريال 5- تراورتن قهوه اى روشــن به مســاحت 3,6 
مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 1260000ريال6- تراورتن قهوه اى روشن به 
مساحت 28 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 9800000ريال7- تراورتن قهوه 
اى  به مساحت 12مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 4200000 ريال8- تراورتن 
شــيرى به مســاحت 58 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 20300000 ريال9- 
تراورتن قهوه اى  به مساحت 67 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 23450000 
ريــال10- تراورتن قهوه اى  به مســاحت 30 مترمربع قيمت پايــه 350,000 ريال قيمت نهايى 
10500000ريــال11- تراورتن قهوه اى  به مســاحت 88مترمربع قيمــت پايه 350,000 ريال 
قيمت نهايى 30800000 ريال12- تراورتن قهوه اى روشن به مساحت 28مترمربع قيمت پايه 
350,000 ريــال قيمــت نهايى 9800000 ريال13- تراورتن قهوه اى به مســاحت 16 مترمربع 
قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 5,600,000 ريال14- پله پرطاوسى ارسنجان به  مساحت 
59  مترمربــع قيمت پايه 650,000 ريال قيمت نهايى 38350000 ريال15- تراورتن قرمز به 
مساحت 4مترمربع قيمت پايه 600,000 ريال قيمت نهايى 2400000ريال16- تراورتن سفيد 
شيرى به مســاحت 16,5مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 5775000ريال17- 
تراورتن قهوه اى (عرض 30) به مســاحت 4,2 مترمربع قيمت پايه 250,000 ريال قيمت نهايى 
1050000ريال18- آنتيك قهوه اى روشن به مساحت 8,5 مترمربع قيمت پايه 260,000 ريال 
قيمت نهايى 2210000 ريال19- آنتيك ســفيد و طوســى به مســاحت 50 مترمربع قيمت پايه 
250,000 ريــال قيمــت نهايى 12500000 ريــال20- تراورتن قرمز به مســاحت 3,2مترمربع 
قيمت پايه 600,000 ريال قيمت نهايى 1920000 ريال21- سنگ پله ابرى به  مساحت 24,5 
مترمربع قيمت پايه 400,000 ريال قيمت نهايى 9800000 ريال22- آنتيك سفيد به مساحت 
22 مترمربع قيمت پايه 260,000 ريال قيمت نهايى 5720000 ريال23- تراورتن شكالتى به 
مســاحت 49 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 17150000 ريال24- تراورتن 
ســاب نخورده به مســاحت 109 مترمربع قيمت پايه 200000 ريــال قيمت نهايى 21800000 
ريال25- ســنگ پلــه گوهره به مســاحت 38 مترمربع قيمت پايه 360,000 ريــال قيمت نهايى 
13680000 ريال26- آنتيك كرم به مســاحت 45 مترمربــع قيمت پايه 260000 ريال قيمت 
نهايى 11700000 ريال27- آنيتك قهوه اى روشن به مساحت 55 مترمربع قيمت پايه 260000 
ريال قيمت نهايى 14300000 ريال28- آنتيك پرچمى قهوه اى به مســاحت 25مترمربع قيمت 
پايــه 260,000 ريــال قيمت نهايــى 6500000 ريال29- آنتيك قهوه اى روشــن به مســاحت 
1150مترمربــع قيمت پايه 260,000 ريال قيمت نهايــى 39000000ريال30- تراورتن قهوه 
اى رگه دار به مساحت 50مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 17500000 ريال . 

جمع كل : 379,415,000 ريال.م/الف
يعقوبى-دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى سارى

آگهى حصر وراثت  
عادل عاليشــاه آريمى ش ش 227 به شــرح دادخواست به كالســه 970520 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان زبيده قاســمى ش ش 
10 درتاريــخ 96/9/10 در اقامتــگاه دائمــى خــود بدرود زندگــى گفته ، ورثه حيــن الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پســر متوفى2-ناصر ش ش 78   3-نادر ش ش 21955   
4-فاضل ش ش 951   5-عطاء ش ش 1515   6-مريم ش ش 737 همگى عاليشــاه آريمى ف 
رضاقلى –فرزندان متوفى7-رضاقلى عاليشــاه آريمى ش ش 173 همسر متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس 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  
شــيداله قاســمى ش ش 504 بــه شــرح دادخواســت به كالســه 970602 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســيده فضه هاشميان 
سوركائى در تاريخ 90/10/13 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-همســر متوفى2-على ش ش 2150339102   3-فاطمه 
ش ش 2150063514 هردو قاســمى ف شــيداهللا –فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
محمــد كيائى درونكال ش ش 0064367479 به شــرح دادخواســت به كالســه 970591 
از ايــن شــورا درخواســت گواهى حصروراثــت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان احمد 
كيائــى درونكال ش ش 2120در تاريــخ 92/6/21 در اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته 
، ورثــه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- پســر متوفى2-رضا ش ش 914   
3-الهام ش ش 915   4-ســوده ش ش 2011 همگى كيائى درونكال ف احمد –فرزندان متوفى 
5-خيراالنســاء كيائى درونكال ف ابوالحســن ش ش 51-همســرمتوفى، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
يوخابه رضائى قادى كالئى ش ش 5132 به شــرح دادخواســت به كالســه 970585 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على شجاعى ميان 
رودى ش ش 180 در تاريــخ 97/4/28 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-همسر متوفى2-زهرا شجاعى ميان رودى ف على 
ش  ش2081053667 دختر 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 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  
قاسم خوبكار ش ش 2161345532 به شرح دادخواست به كالسه 970590 از اين شورا 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ابوالفضل خوبكار ش ش 
2162614588 در تاريــخ 97/4/14 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه حين 
الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پدر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبــور را يك نوبت آگهى مــى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا وصيــت 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  
بهار يوســف پور شلدره ش ش 5789610099 به شــرح دادخواست به كالسه 970592 
از اين شــورا درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان عباس 
يوســف پور شــلدره ش ش 60 در تاريخ 75/5/10 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دختر متوفى2-صنمبر ش ش 324   
3-شــكراله ش ش 192   4-على ش ش 157 همگى يوســفى پور شــلدره ف عباس –فرزندان 
متوفى5-ســلمه الياسى پاپشتى ف آقابزرگ ش ش 13-همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
ســيدجماالدين مرعشــى ش ش 262 به شرح دادخواست به كالسه 970596 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان سكيناء سلطانيان گرمى 
ش ش 57 در تاريخ 97/2/11 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-همسر متوفى2-سيد اميرخشايار مرعشى ف سيدجماالدين 
ش ش 20804540556-پســر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يــك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد 

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  
علــى مجاهدى ش ش 2080873172 به شــرح دادخواســت به كالســه 970600 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عباس مجاهدى ش 
ش 21807 در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به:1-متقاضى-پسر متوفى2-حميرى قلى زاده مجاورى ف حسين ش ش 22084 همسر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضــى دارد يــا 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

آگهى حصر وراثت  
سيد حسين منافى ش ش 2091844764 به شرح دادخواست به كالسه 970594 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد مرتضى منافى 
ش ش4654 در تاريخ 97/3/19 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پسر متوفى2-ســيد محمدباقر ش ش 372   3-سيد 
حســن ش ش 557   4-ســيده كلثــوم ش ش 652   5-ســيده زهــرا ش ش 682   6-زينب 
خاتون ش ش 716 همگى منافى ف ســيدمرتضى صادره ســارى-فرزندان متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس 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  
مهــدى معــادى ش ش 2091611441 به شــرح دادخواســت به كالســه 970586 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان طيبه معادى ش ش 
2090055081 در تاريــخ 94/3/11 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- برادر 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 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  
نســيم پرندك ش ش 2093072777 به شــرح دادخواســت به كالســه 588از اين شورا 
درخواســت گواهــى حصروراثــت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان اســحق پرندك ش 
ش 3433 در تاريــخ 97/2/27در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ، ورثــه حين 
الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دختــر متوفى2-معصومه مظفرى ف اســمعيل 
ش ش 4999342121 همســر متوفى3-علــى ش ش 2093809011   4-ادريــس ش ش 
2080051164   5-ربابه ش ش 2093805146 همگى پرندك ف اســحق-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 نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

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

آگهى حصر وراثت  
زهــرا تقــى پور گلخوارانى ش ش 361 به شــرح دادخواســت به كالســه 970603 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان قربان تقى پور 
گلخوارانــى ش ش 78 در تاريــخ 96/12/5 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دخترمتوفى2-رمضان تقى پور  گلخوارانى 
ش ش 125   3-نعمت اله تقى پور گلخوارانى  ش ش 446   4-عبداله تقى پور گلخوارانى ش 
ش 2   5-رحمــت تقــى پور ش ش 304   6-معصومه تقى پور گلخوارانى ش ش 205 همگى ف 
قربان-فرزندان متوفى7-ســكينه محمدپور ف اكبر ش ش 121 همســر متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس 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

اجراييه
محكــوم له: راضيه دخلى بــا وكالت محمدنقى محمدى به نشــانى رامســر-واحد اجرائيات-

دادگســترى رامسر محكوم عليه:سيد شجاع قاضى ميرسعيد ف سيدعلى به نشانى تنكابن  كوچه 
شــهيد مفخمى بن بســت يكم پالك 27 طبقه دوم واحد 4 به وجب رأى شــماره 474 -96/9/8 
شــعبه چهارم شــوراى حل اختلف تنكابن كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 
دوميليون وپانصدوبيست و هفت هزارتومان اصل خوسته به انضمام پرداخت 1,240,000 ريال 
هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل و خســارت تاخير و تاديه از تاريخ 95/4/27 تا زمان اجراى 
حكم در حق محكوم له.به استناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه 
اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف است پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده 
روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگــذارد ، يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به ، يا انجام تعهد و مفاد 
رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگســترى 

محل تحويل خواهد شد.م/الف
شعبه چهارم مجتمع شماره يك حوزه قضايى تنكابن

اصالحيه
در آگهى ابالغ وقت رســيدگى به كالســه 9709982073400007 شــعبه 4 شــوراى حل 
اختالف ســارى منتشــر شده به تاريخ 12 تير  در روزنامه كائنات ، نام خواهان سيد امير خرازيان 

صحيح است كه به اشتباه فرازيان درج گرديده كه بدين وسيله اصالح مى گردد.

آگهى حصر وراثت
آقاى احمد طاهرى گلپايگانى ف محمدرضا به شرح درخواستى كه به شماره 1/97/198  اين 
شــعبه ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان 
هاجــر قلعه ســرى ف يحيــى ش ش 5 صادره گلوگاه در تاريخ 96/7/30 در شهرســتان بهشــهر   
بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-محمدرضا طاهرى گلپايگانى 
ف احمــد ش ش 1 گلــوگاه متولــد 1321 همســر متوفى2-احمــد ش ش 629   متولــد 1343   
3-رقيــه ش ش 401 متولــد 1346   4-ليال ش ش 525 متولــد 1348   5-حميدرضا ش ش 
512 متولــد 1350   6-فاطمــه ش ش 132 متولد 1355 همگى طاهرى گلپايگانى ف محمدرضا 
صادره بهشــهر–فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبــور را يــك نوبت آگهى مى نمايــد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامــه اى از متوفى نزداو 
مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/

الف97/20/6704
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بهشهر-مجتبى نوروزى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به ديانا زند
خواهــان على اكبر عبداله زاده دادخواســتى به طرفيت خوانده ليــال خلعتبرى تنكابنى-على 
خلعتبرى تنكابنى-ديانا زند مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 9709981953200369 
شــعبه 2 دادگاه عمومــى حقوقى عباس آباد ثبت و وقت رســيدگى 97/7/25 ســاعت 9  تعيين 
گرديد . حســب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود ،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-محمدحسن يونسى

دادنامه
مقــرر  وقــت  در  تاريــخ 97/4/27  بــه  دادنامــه:97/5/7-227  پرونــده:15/97/16 
جلســه شــورا با حضور اعضا تشكيل اســت قاضى شــورا باتوجه به محتويات پرونده و اعالم نظر 
شــورا ختم رســيدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال مبدرت به صــدور رأى مى نمايد.
خواهان:حســينعلى محســنى بــا وكالــت الهه خــوش ســيما خواندگان:1-مهــدى كلهرى-مجهول 
المكان 2-محســن حق شــناس ((قرار شورا)):در پرونده خواهان حســينعلى محسنى به طرفيت 
خواندگان1-مهدى كلهرى2-محسن حق شناس دعوايى به خواسته محكوميت تضامنى خواندگان 
به پرداخت 93,000,000 ريال يك فقره چك به شــماره 37465989-95/10/18 عهده بانك 
پارسيان به انضمام خسارات دادرسى و تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا زمان اجراى حكم مطرح 
تقاضــاى رســيدگى نمودند با تعيين وقت رســيدگى خوانده رديف اول باتوجه به نشــر آگهى در 
روزنامــه جوان مورخ 97/3/29 و خوانده رديف دوم با ابالغ واقعى در جلســه دادرســى حضور 
ندارند و اليحه اى در دفاع ارســال ننموده حال باتوجــه به وجود اصل چك در نزد وكيل خواهان 
و تعهد ظهرنويســى در چك شورا با نظر به اين كه سند ابرازى خواهاه يك فقره چك و گواهينامه 
عدم پرداخت بانك محال عليه مى باشد كه به اصالت سند ايرادى به عمل نيامده مفاد سند داللت 
بــر تعهــد خوانده به پرداخت وجه آن دارد و نام برده دليلى دال بر پرداخت و برائت ذمه خويش 
ارائه نكردند و بقاى اصل ســند در يد دارنده د اللت بر اشــتغال ذمه آنان دارد لذا با استصحاب 
بقاى دين بر ذمه خوانده دعواى خواهان را وارد  تشــخيص به اســتناد مواد 312-310-349-

314 ق تجــارت و 198-519 ق آ د م و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك مصوب مجمع 
تشــخيص مصلحــت نظام حكم به محكوميــت تضامنى خواندگان به پرداخــت 93,000,000 ريال 
اصل خواسته و 1242500 ريال بابت تمبر دادرسى و پرداخت حق الوكاله وكيل براساس تعرفه 
و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد سند تا زمان اجراى حكم در حق خواهان صادر 
مى نمايد.رأى صادره غيابى اســت پس از ابالغ ظرف بيســت روز قابل واخواهى در شــورا سپس 

ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى آمل مى باشد.م/الف
 قاضى شعبه 5 شوراى حل اختالف آمل-آقاجانى مير

آگهى مزايده نوبت اول
نظربه اين كه در پرونده كالســه970713 اجراى اين دادگســترى به موجب دادنامه شماره 
217 صادره از شوراى حل اختالف شعبه سوم محكوم عليه جابر حيدرى محكوم است به پرداخت 
12,350,000 ريــال در حــق محكوم له صابر حيدرى لذا ملك مورد تعرفه از ســوى محكوم عليه 
بــا مشــخصات ذيل از طريق مزايــده به فروش مى رسد.شــش دانگ اعيان قطعــه زمين با بناى 
احداثى به مســاحت 217/36 مترمربع به شماره پالك ثبتى 349 فرعى از 35 اصلى قطعه 155 
تفكيكــى بخــش 5 حوزه ثبت رامســر پيرامون ملك در جهات اربعه محصور بــه ديوار بلوكى و در 
ســطح ملك بنايى به صورت نيمه ســاخت احــداث گرديده كه عمليــات گودبردارى،آرماتور بندى 
و بتن ريزى فنداســيون آن به اتمام رســيده اســت.عرصه ملــك در مالكيت بنياد مســتضعفان 
قرار داشــته و بنياد نيز برابر نامه مورخ 95/5/24 قدرالهســم خود را از ملك مذكور به ميزان 
شــش دانــگ به صورت رايــگان و بالعوض به محكوم عليه واگذار نموده اســت ، لذا كســانى كه 
عالقمند به خريد باشــند مى توانند جهت كســب اطالعات بييشــتر 5 روز قبل از زمان مزايده به 
دفتــر اجراى دادگســترى مراجعه و خريدار مى تواند درروز مزايــده با پرداخت 10درصد از كل 
مبلغ مزايده نســبت به مقدمــات خريد اقدام نمايد.آدرس:رامســر-رضى محله-رضى 3 قيمت 
پايــه:1,100,000,000 ريال(يكصد و ده ميليــون تومان) مكان مزايده:دفتر اجراى احكام مدنى 

رامسر زمان مزايده:يكشنبه 97/6/11 رأس ساعت 10  الى 11 صبح.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف دادگسترى رامسر-عدالت پناه

آگهى حصر وراثت
آقاى محسن شكاريان طبرستانى ش ش 277 به شرح دادخواست به كالسه 10/501/97 
از اين شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حســنيه 
فرجــى روشــن ش ش 17 درتاريخ 97/5/7 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-محســن ش ش 277 متولد 1330   2-حسن ش ش 
842 متولد 1333   3-صديقه ش ش 106 متولد 1332   4-زهرا ش ش 182 متولد 1335 
همگى شــكاريان طبرستانى ف محمدعلى و حسنيه محل تولد بابل-فرزندان متوفى اينك شورا با 
انجام تشريفات 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
قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف بابل

آگهى حصر وراثت
خانم ســيده فاطمه حســنى ش ش 490 به شــرح دادخواســت به كالســه 2/454/97 از 
اين شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان احمد زارع 
اشــرف آبــاد ش ش 389 در تاريــخ 97/5/13 در اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى گفته ، 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-ســيده فاطمه حســنى ف سيد محمد و زهرا ش 
ش 490 صــادره محمودآباد-همســر متوفى2-زهــرا ش ش 2050968728   3-يكتا ش ش 
2051243506 هردو زارع اشــرف آباد ف احمد و ســيده فاطمه  صــادره بابل-دختران متوفى 
اينك شــورا با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضــى دارد يــا 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 دوم شوراى حل اختالف بابل

آگهى مزايده اموال منقول 
به موجب پرونده كالســه 970320 له عبدالحســين تقوائى جهت وصول محكوم به و هزينه 
هاى اجرايى اموال مشــروحه زير متعلق به محكوم عليه مجتبى غفورى توقيف و توســط كارشناس 
ارزيابى و مقرر شــد در تاريخ 97/6/14  از ســاعت 9 الى 11 ازطريق مزايده حضورى در محل 
دفتر اجراى احكام مدنى ســارى به فروش برســد . قيمت  از ميزان ارزيابى شــده شــروع و به 
كســانى كــه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايند فروخته خواهد شــد. ضمنــا 10درصد از قيمت 
پيشــنهادى نقــدا از برنده اخــذ و مابقى بايد ظرف يك مــاه پرداخت گردد هــم چنين در صورت 
انصــراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد ســپرده بــه نفع صندوق دولت ضبط 
خواهد شد. مال مورد مزايده : به پيوست نظر كارشناسى كه ليست سنگ ها در آن قيد گرديده 
و توسط كارشناس به مبلغ 379,415,000 ريال ارزيابى گرديد ضميمه مى باشد. اموال در سارى 
جاده جوببار  روبه روى مجتمع ام دى اف نوآوران مجتمع سنگ غفورى واقع مى باشد.1-تراورتن 
ريشــه اى قهوه اى به مســاحت 34 مترمربع قيمت پايه هرمترمربع 350,000 ريال قيمت نهايى 
11,900,000 ريال2-تراورتن شيرى به مساحت 20مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت 
نهايى 7,000,000 ريال 3-تراورتن شــيرى به مساحت 51 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال 
قيمت نهايى 17,850,000 ريال 4-تراورتن قهوه اى روشن به مساحت 16 مترمربع قيمت پايه 
350,000 ريــال قيمــت نهايى 5,600,000 ريال 5- تراورتن قهوه اى روشــن به مســاحت 3,6 
مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 1260000ريال6- تراورتن قهوه اى روشن به 
مساحت 28 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 9800000ريال7- تراورتن قهوه 
اى  به مساحت 12مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 4200000 ريال8- تراورتن 
شــيرى به مســاحت 58 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 20300000 ريال9- 
تراورتن قهوه اى  به مساحت 67 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 23450000 
ريــال10- تراورتن قهوه اى  به مســاحت 30 مترمربع قيمت پايــه 350,000 ريال قيمت نهايى 
10500000ريــال11- تراورتن قهوه اى  به مســاحت 88مترمربع قيمــت پايه 350,000 ريال 
قيمت نهايى 30800000 ريال12- تراورتن قهوه اى روشن به مساحت 28مترمربع قيمت پايه 
350,000 ريــال قيمــت نهايى 9800000 ريال13- تراورتن قهوه اى به مســاحت 16 مترمربع 
قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 5,600,000 ريال14- پله پرطاوسى ارسنجان به  مساحت 
59  مترمربــع قيمت پايه 650,000 ريال قيمت نهايى 38350000 ريال15- تراورتن قرمز به 
مساحت 4مترمربع قيمت پايه 600,000 ريال قيمت نهايى 2400000ريال16- تراورتن سفيد 
شيرى به مســاحت 16,5مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 5775000ريال17- 
تراورتن قهوه اى (عرض 30) به مســاحت 4,2 مترمربع قيمت پايه 250,000 ريال قيمت نهايى 
1050000ريال18- آنتيك قهوه اى روشن به مساحت 8,5 مترمربع قيمت پايه 260,000 ريال 
قيمت نهايى 2210000 ريال19- آنتيك ســفيد و طوســى به مســاحت 50 مترمربع قيمت پايه 
250,000 ريــال قيمــت نهايى 12500000 ريــال20- تراورتن قرمز به مســاحت 3,2مترمربع 
قيمت پايه 600,000 ريال قيمت نهايى 1920000 ريال21- سنگ پله ابرى به  مساحت 24,5 
مترمربع قيمت پايه 400,000 ريال قيمت نهايى 9800000 ريال22- آنتيك سفيد به مساحت 
22 مترمربع قيمت پايه 260,000 ريال قيمت نهايى 5720000 ريال23- تراورتن شكالتى به 
مســاحت 49 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 17150000 ريال24- تراورتن 
ســاب نخورده به مســاحت 109 مترمربع قيمت پايه 200000 ريــال قيمت نهايى 21800000 
ريال25- ســنگ پلــه گوهره به مســاحت 38 مترمربع قيمت پايه 360,000 ريــال قيمت نهايى 
13680000 ريال26- آنتيك كرم به مســاحت 45 مترمربــع قيمت پايه 260000 ريال قيمت 
نهايى 11700000 ريال27- آنيتك قهوه اى روشن به مساحت 55 مترمربع قيمت پايه 260000 
ريال قيمت نهايى 14300000 ريال28- آنتيك پرچمى قهوه اى به مســاحت 25مترمربع قيمت 
پايــه 260,000 ريــال قيمت نهايــى 6500000 ريال29- آنتيك قهوه اى روشــن به مســاحت 
1150مترمربــع قيمت پايه 260,000 ريال قيمت نهايــى 39000000ريال30- تراورتن قهوه 
اى رگه دار به مساحت 50مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 17500000 ريال . 

جمع كل : 379,415,000 ريال.م/الف
يعقوبى-دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى سارى

آگهى حصر وراثت  
عادل عاليشــاه آريمى ش ش 227 به شــرح دادخواست به كالســه 970520 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان زبيده قاســمى ش ش 
10 درتاريــخ 96/9/10 در اقامتــگاه دائمــى خــود بدرود زندگــى گفته ، ورثه حيــن الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پســر متوفى2-ناصر ش ش 78   3-نادر ش ش 21955   
4-فاضل ش ش 951   5-عطاء ش ش 1515   6-مريم ش ش 737 همگى عاليشــاه آريمى ف 
رضاقلى –فرزندان متوفى7-رضاقلى عاليشــاه آريمى ش ش 173 همسر متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس 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  
شــيداله قاســمى ش ش 504 بــه شــرح دادخواســت به كالســه 970602 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســيده فضه هاشميان 
سوركائى در تاريخ 90/10/13 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-همســر متوفى2-على ش ش 2150339102   3-فاطمه 
ش ش 2150063514 هردو قاســمى ف شــيداهللا –فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
محمــد كيائى درونكال ش ش 0064367479 به شــرح دادخواســت به كالســه 970591 
از ايــن شــورا درخواســت گواهى حصروراثــت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان احمد 
كيائــى درونكال ش ش 2120در تاريــخ 92/6/21 در اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته 
، ورثــه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- پســر متوفى2-رضا ش ش 914   
3-الهام ش ش 915   4-ســوده ش ش 2011 همگى كيائى درونكال ف احمد –فرزندان متوفى 
5-خيراالنســاء كيائى درونكال ف ابوالحســن ش ش 51-همســرمتوفى، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
يوخابه رضائى قادى كالئى ش ش 5132 به شــرح دادخواســت به كالســه 970585 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على شجاعى ميان 
رودى ش ش 180 در تاريــخ 97/4/28 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-همسر متوفى2-زهرا شجاعى ميان رودى ف على 
ش  ش2081053667 دختر 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 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  
قاسم خوبكار ش ش 2161345532 به شرح دادخواست به كالسه 970590 از اين شورا 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ابوالفضل خوبكار ش ش 
2162614588 در تاريــخ 97/4/14 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه حين 
الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پدر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبــور را يك نوبت آگهى مــى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا وصيــت 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  
بهار يوســف پور شلدره ش ش 5789610099 به شــرح دادخواست به كالسه 970592 
از اين شــورا درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان عباس 
يوســف پور شــلدره ش ش 60 در تاريخ 75/5/10 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دختر متوفى2-صنمبر ش ش 324   
3-شــكراله ش ش 192   4-على ش ش 157 همگى يوســفى پور شــلدره ف عباس –فرزندان 
متوفى5-ســلمه الياسى پاپشتى ف آقابزرگ ش ش 13-همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
ســيدجماالدين مرعشــى ش ش 262 به شرح دادخواست به كالسه 970596 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان سكيناء سلطانيان گرمى 
ش ش 57 در تاريخ 97/2/11 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-همسر متوفى2-سيد اميرخشايار مرعشى ف سيدجماالدين 
ش ش 20804540556-پســر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يــك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد 

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  
علــى مجاهدى ش ش 2080873172 به شــرح دادخواســت به كالســه 970600 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عباس مجاهدى ش 
ش 21807 در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به:1-متقاضى-پسر متوفى2-حميرى قلى زاده مجاورى ف حسين ش ش 22084 همسر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضــى دارد يــا 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

آگهى حصر وراثت  
سيد حسين منافى ش ش 2091844764 به شرح دادخواست به كالسه 970594 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد مرتضى منافى 
ش ش4654 در تاريخ 97/3/19 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پسر متوفى2-ســيد محمدباقر ش ش 372   3-سيد 
حســن ش ش 557   4-ســيده كلثــوم ش ش 652   5-ســيده زهــرا ش ش 682   6-زينب 
خاتون ش ش 716 همگى منافى ف ســيدمرتضى صادره ســارى-فرزندان متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس 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  
مهــدى معــادى ش ش 2091611441 به شــرح دادخواســت به كالســه 970586 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان طيبه معادى ش ش 
2090055081 در تاريــخ 94/3/11 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- برادر 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 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  
نســيم پرندك ش ش 2093072777 به شــرح دادخواســت به كالســه 588از اين شورا 
درخواســت گواهــى حصروراثــت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان اســحق پرندك ش 
ش 3433 در تاريــخ 97/2/27در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ، ورثــه حين 
الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دختــر متوفى2-معصومه مظفرى ف اســمعيل 
ش ش 4999342121 همســر متوفى3-علــى ش ش 2093809011   4-ادريــس ش ش 
2080051164   5-ربابه ش ش 2093805146 همگى پرندك ف اســحق-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 نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

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

آگهى حصر وراثت  
زهــرا تقــى پور گلخوارانى ش ش 361 به شــرح دادخواســت به كالســه 970603 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان قربان تقى پور 
گلخوارانــى ش ش 78 در تاريــخ 96/12/5 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دخترمتوفى2-رمضان تقى پور  گلخوارانى 
ش ش 125   3-نعمت اله تقى پور گلخوارانى  ش ش 446   4-عبداله تقى پور گلخوارانى ش 
ش 2   5-رحمــت تقــى پور ش ش 304   6-معصومه تقى پور گلخوارانى ش ش 205 همگى ف 
قربان-فرزندان متوفى7-ســكينه محمدپور ف اكبر ش ش 121 همســر متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس 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

اجراييه
محكــوم له: راضيه دخلى بــا وكالت محمدنقى محمدى به نشــانى رامســر-واحد اجرائيات-

دادگســترى رامسر محكوم عليه:سيد شجاع قاضى ميرسعيد ف سيدعلى به نشانى تنكابن  كوچه 
شــهيد مفخمى بن بســت يكم پالك 27 طبقه دوم واحد 4 به وجب رأى شــماره 474 -96/9/8 
شــعبه چهارم شــوراى حل اختلف تنكابن كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 
دوميليون وپانصدوبيست و هفت هزارتومان اصل خوسته به انضمام پرداخت 1,240,000 ريال 
هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل و خســارت تاخير و تاديه از تاريخ 95/4/27 تا زمان اجراى 
حكم در حق محكوم له.به استناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه 
اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف است پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده 
روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگــذارد ، يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به ، يا انجام تعهد و مفاد 
رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگســترى 

محل تحويل خواهد شد.م/الف
شعبه چهارم مجتمع شماره يك حوزه قضايى تنكابن

اصالحيه
در آگهى ابالغ وقت رســيدگى به كالســه 9709982073400007 شــعبه 4 شــوراى حل 
اختالف ســارى منتشــر شده به تاريخ 12 تير  در روزنامه كائنات ، نام خواهان سيد امير خرازيان 

صحيح است كه به اشتباه فرازيان درج گرديده كه بدين وسيله اصالح مى گردد.

آگهى حصر وراثت
آقاى احمد طاهرى گلپايگانى ف محمدرضا به شرح درخواستى كه به شماره 1/97/198  اين 
شــعبه ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان 
هاجــر قلعه ســرى ف يحيــى ش ش 5 صادره گلوگاه در تاريخ 96/7/30 در شهرســتان بهشــهر   
بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-محمدرضا طاهرى گلپايگانى 
ف احمــد ش ش 1 گلــوگاه متولــد 1321 همســر متوفى2-احمــد ش ش 629   متولــد 1343   
3-رقيــه ش ش 401 متولــد 1346   4-ليال ش ش 525 متولــد 1348   5-حميدرضا ش ش 
512 متولــد 1350   6-فاطمــه ش ش 132 متولد 1355 همگى طاهرى گلپايگانى ف محمدرضا 
صادره بهشــهر–فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبــور را يــك نوبت آگهى مى نمايــد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامــه اى از متوفى نزداو 
مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/

الف97/20/6704
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بهشهر-مجتبى نوروزى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به ديانا زند
خواهــان على اكبر عبداله زاده دادخواســتى به طرفيت خوانده ليــال خلعتبرى تنكابنى-على 
خلعتبرى تنكابنى-ديانا زند مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 9709981953200369 
شــعبه 2 دادگاه عمومــى حقوقى عباس آباد ثبت و وقت رســيدگى 97/7/25 ســاعت 9  تعيين 
گرديد . حســب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود ،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-محمدحسن يونسى

دادنامه
مقــرر  وقــت  در  تاريــخ 97/4/27  بــه  دادنامــه:97/5/7-227  پرونــده:15/97/16 
جلســه شــورا با حضور اعضا تشكيل اســت قاضى شــورا باتوجه به محتويات پرونده و اعالم نظر 
شــورا ختم رســيدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال مبدرت به صــدور رأى مى نمايد.
خواهان:حســينعلى محســنى بــا وكالــت الهه خــوش ســيما خواندگان:1-مهــدى كلهرى-مجهول 
المكان 2-محســن حق شــناس ((قرار شورا)):در پرونده خواهان حســينعلى محسنى به طرفيت 
خواندگان1-مهدى كلهرى2-محسن حق شناس دعوايى به خواسته محكوميت تضامنى خواندگان 
به پرداخت 93,000,000 ريال يك فقره چك به شــماره 37465989-95/10/18 عهده بانك 
پارسيان به انضمام خسارات دادرسى و تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا زمان اجراى حكم مطرح 
تقاضــاى رســيدگى نمودند با تعيين وقت رســيدگى خوانده رديف اول باتوجه به نشــر آگهى در 
روزنامــه جوان مورخ 97/3/29 و خوانده رديف دوم با ابالغ واقعى در جلســه دادرســى حضور 
ندارند و اليحه اى در دفاع ارســال ننموده حال باتوجــه به وجود اصل چك در نزد وكيل خواهان 
و تعهد ظهرنويســى در چك شورا با نظر به اين كه سند ابرازى خواهاه يك فقره چك و گواهينامه 
عدم پرداخت بانك محال عليه مى باشد كه به اصالت سند ايرادى به عمل نيامده مفاد سند داللت 
بــر تعهــد خوانده به پرداخت وجه آن دارد و نام برده دليلى دال بر پرداخت و برائت ذمه خويش 
ارائه نكردند و بقاى اصل ســند در يد دارنده د اللت بر اشــتغال ذمه آنان دارد لذا با استصحاب 
بقاى دين بر ذمه خوانده دعواى خواهان را وارد  تشــخيص به اســتناد مواد 312-310-349-

314 ق تجــارت و 198-519 ق آ د م و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك مصوب مجمع 
تشــخيص مصلحــت نظام حكم به محكوميــت تضامنى خواندگان به پرداخــت 93,000,000 ريال 
اصل خواسته و 1242500 ريال بابت تمبر دادرسى و پرداخت حق الوكاله وكيل براساس تعرفه 
و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد سند تا زمان اجراى حكم در حق خواهان صادر 
مى نمايد.رأى صادره غيابى اســت پس از ابالغ ظرف بيســت روز قابل واخواهى در شــورا سپس 

ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى آمل مى باشد.م/الف
 قاضى شعبه 5 شوراى حل اختالف آمل-آقاجانى مير

آگهى مزايده نوبت اول
نظربه اين كه در پرونده كالســه970713 اجراى اين دادگســترى به موجب دادنامه شماره 
217 صادره از شوراى حل اختالف شعبه سوم محكوم عليه جابر حيدرى محكوم است به پرداخت 
12,350,000 ريــال در حــق محكوم له صابر حيدرى لذا ملك مورد تعرفه از ســوى محكوم عليه 
بــا مشــخصات ذيل از طريق مزايــده به فروش مى رسد.شــش دانگ اعيان قطعــه زمين با بناى 
احداثى به مســاحت 217/36 مترمربع به شماره پالك ثبتى 349 فرعى از 35 اصلى قطعه 155 
تفكيكــى بخــش 5 حوزه ثبت رامســر پيرامون ملك در جهات اربعه محصور بــه ديوار بلوكى و در 
ســطح ملك بنايى به صورت نيمه ســاخت احــداث گرديده كه عمليــات گودبردارى،آرماتور بندى 
و بتن ريزى فنداســيون آن به اتمام رســيده اســت.عرصه ملــك در مالكيت بنياد مســتضعفان 
قرار داشــته و بنياد نيز برابر نامه مورخ 95/5/24 قدرالهســم خود را از ملك مذكور به ميزان 
شــش دانــگ به صورت رايــگان و بالعوض به محكوم عليه واگذار نموده اســت ، لذا كســانى كه 
عالقمند به خريد باشــند مى توانند جهت كســب اطالعات بييشــتر 5 روز قبل از زمان مزايده به 
دفتــر اجراى دادگســترى مراجعه و خريدار مى تواند درروز مزايــده با پرداخت 10درصد از كل 
مبلغ مزايده نســبت به مقدمــات خريد اقدام نمايد.آدرس:رامســر-رضى محله-رضى 3 قيمت 
پايــه:1,100,000,000 ريال(يكصد و ده ميليــون تومان) مكان مزايده:دفتر اجراى احكام مدنى 

رامسر زمان مزايده:يكشنبه 97/6/11 رأس ساعت 10  الى 11 صبح.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف دادگسترى رامسر-عدالت پناه

آگهى حصر وراثت
آقاى محسن شكاريان طبرستانى ش ش 277 به شرح دادخواست به كالسه 10/501/97 
از اين شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حســنيه 
فرجــى روشــن ش ش 17 درتاريخ 97/5/7 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-محســن ش ش 277 متولد 1330   2-حسن ش ش 
842 متولد 1333   3-صديقه ش ش 106 متولد 1332   4-زهرا ش ش 182 متولد 1335 
همگى شــكاريان طبرستانى ف محمدعلى و حسنيه محل تولد بابل-فرزندان متوفى اينك شورا با 
انجام تشريفات 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
قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف بابل

آگهى حصر وراثت
خانم ســيده فاطمه حســنى ش ش 490 به شــرح دادخواســت به كالســه 2/454/97 از 
اين شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان احمد زارع 
اشــرف آبــاد ش ش 389 در تاريــخ 97/5/13 در اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى گفته ، 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-ســيده فاطمه حســنى ف سيد محمد و زهرا ش 
ش 490 صــادره محمودآباد-همســر متوفى2-زهــرا ش ش 2050968728   3-يكتا ش ش 
2051243506 هردو زارع اشــرف آباد ف احمد و ســيده فاطمه  صــادره بابل-دختران متوفى 
اينك شــورا با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضــى دارد يــا 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 دوم شوراى حل اختالف بابل

آگهى مزايده اموال منقول 
به موجب پرونده كالســه 970320 له عبدالحســين تقوائى جهت وصول محكوم به و هزينه 
هاى اجرايى اموال مشــروحه زير متعلق به محكوم عليه مجتبى غفورى توقيف و توســط كارشناس 
ارزيابى و مقرر شــد در تاريخ 97/6/14  از ســاعت 9 الى 11 ازطريق مزايده حضورى در محل 
دفتر اجراى احكام مدنى ســارى به فروش برســد . قيمت  از ميزان ارزيابى شــده شــروع و به 
كســانى كــه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايند فروخته خواهد شــد. ضمنــا 10درصد از قيمت 
پيشــنهادى نقــدا از برنده اخــذ و مابقى بايد ظرف يك مــاه پرداخت گردد هــم چنين در صورت 
انصــراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد ســپرده بــه نفع صندوق دولت ضبط 
خواهد شد. مال مورد مزايده : به پيوست نظر كارشناسى كه ليست سنگ ها در آن قيد گرديده 
و توسط كارشناس به مبلغ 379,415,000 ريال ارزيابى گرديد ضميمه مى باشد. اموال در سارى 
جاده جوببار  روبه روى مجتمع ام دى اف نوآوران مجتمع سنگ غفورى واقع مى باشد.1-تراورتن 
ريشــه اى قهوه اى به مســاحت 34 مترمربع قيمت پايه هرمترمربع 350,000 ريال قيمت نهايى 
11,900,000 ريال2-تراورتن شيرى به مساحت 20مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت 
نهايى 7,000,000 ريال 3-تراورتن شــيرى به مساحت 51 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال 
قيمت نهايى 17,850,000 ريال 4-تراورتن قهوه اى روشن به مساحت 16 مترمربع قيمت پايه 
350,000 ريــال قيمــت نهايى 5,600,000 ريال 5- تراورتن قهوه اى روشــن به مســاحت 3,6 
مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 1260000ريال6- تراورتن قهوه اى روشن به 
مساحت 28 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 9800000ريال7- تراورتن قهوه 
اى  به مساحت 12مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 4200000 ريال8- تراورتن 
شــيرى به مســاحت 58 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 20300000 ريال9- 
تراورتن قهوه اى  به مساحت 67 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 23450000 
ريــال10- تراورتن قهوه اى  به مســاحت 30 مترمربع قيمت پايــه 350,000 ريال قيمت نهايى 
10500000ريــال11- تراورتن قهوه اى  به مســاحت 88مترمربع قيمــت پايه 350,000 ريال 
قيمت نهايى 30800000 ريال12- تراورتن قهوه اى روشن به مساحت 28مترمربع قيمت پايه 
350,000 ريــال قيمــت نهايى 9800000 ريال13- تراورتن قهوه اى به مســاحت 16 مترمربع 
قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 5,600,000 ريال14- پله پرطاوسى ارسنجان به  مساحت 
59  مترمربــع قيمت پايه 650,000 ريال قيمت نهايى 38350000 ريال15- تراورتن قرمز به 
مساحت 4مترمربع قيمت پايه 600,000 ريال قيمت نهايى 2400000ريال16- تراورتن سفيد 
شيرى به مســاحت 16,5مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 5775000ريال17- 
تراورتن قهوه اى (عرض 30) به مســاحت 4,2 مترمربع قيمت پايه 250,000 ريال قيمت نهايى 
1050000ريال18- آنتيك قهوه اى روشن به مساحت 8,5 مترمربع قيمت پايه 260,000 ريال 
قيمت نهايى 2210000 ريال19- آنتيك ســفيد و طوســى به مســاحت 50 مترمربع قيمت پايه 
250,000 ريــال قيمــت نهايى 12500000 ريــال20- تراورتن قرمز به مســاحت 3,2مترمربع 
قيمت پايه 600,000 ريال قيمت نهايى 1920000 ريال21- سنگ پله ابرى به  مساحت 24,5 
مترمربع قيمت پايه 400,000 ريال قيمت نهايى 9800000 ريال22- آنتيك سفيد به مساحت 
22 مترمربع قيمت پايه 260,000 ريال قيمت نهايى 5720000 ريال23- تراورتن شكالتى به 
مســاحت 49 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 17150000 ريال24- تراورتن 
ســاب نخورده به مســاحت 109 مترمربع قيمت پايه 200000 ريــال قيمت نهايى 21800000 
ريال25- ســنگ پلــه گوهره به مســاحت 38 مترمربع قيمت پايه 360,000 ريــال قيمت نهايى 
13680000 ريال26- آنتيك كرم به مســاحت 45 مترمربــع قيمت پايه 260000 ريال قيمت 
نهايى 11700000 ريال27- آنيتك قهوه اى روشن به مساحت 55 مترمربع قيمت پايه 260000 
ريال قيمت نهايى 14300000 ريال28- آنتيك پرچمى قهوه اى به مســاحت 25مترمربع قيمت 
پايــه 260,000 ريــال قيمت نهايــى 6500000 ريال29- آنتيك قهوه اى روشــن به مســاحت 
1150مترمربــع قيمت پايه 260,000 ريال قيمت نهايــى 39000000ريال30- تراورتن قهوه 
اى رگه دار به مساحت 50مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 17500000 ريال . 

جمع كل : 379,415,000 ريال.م/الف
يعقوبى-دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى سارى

آگهى حصر وراثت  
عادل عاليشــاه آريمى ش ش 227 به شــرح دادخواست به كالســه 970520 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان زبيده قاســمى ش ش 
10 درتاريــخ 96/9/10 در اقامتــگاه دائمــى خــود بدرود زندگــى گفته ، ورثه حيــن الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پســر متوفى2-ناصر ش ش 78   3-نادر ش ش 21955   
4-فاضل ش ش 951   5-عطاء ش ش 1515   6-مريم ش ش 737 همگى عاليشــاه آريمى ف 
رضاقلى –فرزندان متوفى7-رضاقلى عاليشــاه آريمى ش ش 173 همسر متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس 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  
شــيداله قاســمى ش ش 504 بــه شــرح دادخواســت به كالســه 970602 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســيده فضه هاشميان 
سوركائى در تاريخ 90/10/13 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-همســر متوفى2-على ش ش 2150339102   3-فاطمه 
ش ش 2150063514 هردو قاســمى ف شــيداهللا –فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
محمــد كيائى درونكال ش ش 0064367479 به شــرح دادخواســت به كالســه 970591 
از ايــن شــورا درخواســت گواهى حصروراثــت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان احمد 
كيائــى درونكال ش ش 2120در تاريــخ 92/6/21 در اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته 
، ورثــه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- پســر متوفى2-رضا ش ش 914   
3-الهام ش ش 915   4-ســوده ش ش 2011 همگى كيائى درونكال ف احمد –فرزندان متوفى 
5-خيراالنســاء كيائى درونكال ف ابوالحســن ش ش 51-همســرمتوفى، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
يوخابه رضائى قادى كالئى ش ش 5132 به شــرح دادخواســت به كالســه 970585 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على شجاعى ميان 
رودى ش ش 180 در تاريــخ 97/4/28 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-همسر متوفى2-زهرا شجاعى ميان رودى ف على 
ش  ش2081053667 دختر 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 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  
قاسم خوبكار ش ش 2161345532 به شرح دادخواست به كالسه 970590 از اين شورا 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ابوالفضل خوبكار ش ش 
2162614588 در تاريــخ 97/4/14 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه حين 
الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پدر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبــور را يك نوبت آگهى مــى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا وصيــت 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  
بهار يوســف پور شلدره ش ش 5789610099 به شــرح دادخواست به كالسه 970592 
از اين شــورا درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان عباس 
يوســف پور شــلدره ش ش 60 در تاريخ 75/5/10 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دختر متوفى2-صنمبر ش ش 324   
3-شــكراله ش ش 192   4-على ش ش 157 همگى يوســفى پور شــلدره ف عباس –فرزندان 
متوفى5-ســلمه الياسى پاپشتى ف آقابزرگ ش ش 13-همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
ســيدجماالدين مرعشــى ش ش 262 به شرح دادخواست به كالسه 970596 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان سكيناء سلطانيان گرمى 
ش ش 57 در تاريخ 97/2/11 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-همسر متوفى2-سيد اميرخشايار مرعشى ف سيدجماالدين 
ش ش 20804540556-پســر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يــك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد 

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  
علــى مجاهدى ش ش 2080873172 به شــرح دادخواســت به كالســه 970600 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عباس مجاهدى ش 
ش 21807 در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به:1-متقاضى-پسر متوفى2-حميرى قلى زاده مجاورى ف حسين ش ش 22084 همسر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضــى دارد يــا 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

آگهى حصر وراثت  
سيد حسين منافى ش ش 2091844764 به شرح دادخواست به كالسه 970594 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد مرتضى منافى 
ش ش4654 در تاريخ 97/3/19 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پسر متوفى2-ســيد محمدباقر ش ش 372   3-سيد 
حســن ش ش 557   4-ســيده كلثــوم ش ش 652   5-ســيده زهــرا ش ش 682   6-زينب 
خاتون ش ش 716 همگى منافى ف ســيدمرتضى صادره ســارى-فرزندان متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس 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  
مهــدى معــادى ش ش 2091611441 به شــرح دادخواســت به كالســه 970586 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان طيبه معادى ش ش 
2090055081 در تاريــخ 94/3/11 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- برادر 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 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  
نســيم پرندك ش ش 2093072777 به شــرح دادخواســت به كالســه 588از اين شورا 
درخواســت گواهــى حصروراثــت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان اســحق پرندك ش 
ش 3433 در تاريــخ 97/2/27در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ، ورثــه حين 
الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دختــر متوفى2-معصومه مظفرى ف اســمعيل 
ش ش 4999342121 همســر متوفى3-علــى ش ش 2093809011   4-ادريــس ش ش 
2080051164   5-ربابه ش ش 2093805146 همگى پرندك ف اســحق-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 نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

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

آگهى حصر وراثت  
زهــرا تقــى پور گلخوارانى ش ش 361 به شــرح دادخواســت به كالســه 970603 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان قربان تقى پور 
گلخوارانــى ش ش 78 در تاريــخ 96/12/5 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دخترمتوفى2-رمضان تقى پور  گلخوارانى 
ش ش 125   3-نعمت اله تقى پور گلخوارانى  ش ش 446   4-عبداله تقى پور گلخوارانى ش 
ش 2   5-رحمــت تقــى پور ش ش 304   6-معصومه تقى پور گلخوارانى ش ش 205 همگى ف 
قربان-فرزندان متوفى7-ســكينه محمدپور ف اكبر ش ش 121 همســر متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس 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

اجراييه
محكــوم له: راضيه دخلى بــا وكالت محمدنقى محمدى به نشــانى رامســر-واحد اجرائيات-

دادگســترى رامسر محكوم عليه:سيد شجاع قاضى ميرسعيد ف سيدعلى به نشانى تنكابن  كوچه 
شــهيد مفخمى بن بســت يكم پالك 27 طبقه دوم واحد 4 به وجب رأى شــماره 474 -96/9/8 
شــعبه چهارم شــوراى حل اختلف تنكابن كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 
دوميليون وپانصدوبيست و هفت هزارتومان اصل خوسته به انضمام پرداخت 1,240,000 ريال 
هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل و خســارت تاخير و تاديه از تاريخ 95/4/27 تا زمان اجراى 
حكم در حق محكوم له.به استناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه 
اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف است پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده 
روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگــذارد ، يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به ، يا انجام تعهد و مفاد 
رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگســترى 

محل تحويل خواهد شد.م/الف
شعبه چهارم مجتمع شماره يك حوزه قضايى تنكابن

ت دوم
نوب

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى 

روابط عمومي شرکت سهامي آب منطقه اي سيستان و بلوچستان

شركت سهامى آب منطقه اى سيستان و بلوچستان در نظر دارد مناقصه عمومى «تعمير ساختمان شماره يك محوطه امور آب زاهدان 

جهت پايگاه پايش و پيش بينى خشكسالى» را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از 

 دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران داراى حداقل رتبه 5 ابنيه صادره از سوى سازمان برنامه و بودجه كشور داراى 

ظرفيت كارى و ريالى مجاز در صورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت 

در مناقصه محقق سازند.

پرداختها در قالب طرحهاى تملك داراييها و قوانين حاكم بر آنها صورت ميپذيرد.

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 97/5/24 مى باشد.

مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت: تا ساعت 15 مورخ 97/5/29

مهلت زمانى ارائه پيشنهاد: تا ساعت 8 مورخ 97/6/11

زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 10 مورخ 97/6/11

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف: آدرس : زاهدان ، خيابان 

دانشگاه ، دانشگاه 39 كدپستى 9816843141 دفتر حراست و امور محرمانه شركت و تلفن 054-33429410-20 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: 021-41934

دفتر ثبت نام: 8896737 و 85193768

وزارت نيرو
شركت مديريت منابع آب ايران

شركت سهامى آب منطقه اى سيستان و بلوچستان

ادامه از صفحه اول
مشکل اقتصادی داریم

در وهله نخس��ت روحانی اعتراف می کند که 
مشکل اول جامعه، مشکل اقتصاد است. کسی که 
با ش��عارهای اقتصادی رای آورده و قول گش��ایش 
معیش��تی به مردم داده آنهم آنط��ور که مردم به 
دولت صدقه دهند و از خی��ر یارانه بگذرند، امروز 
و با گذش��ت 5 س��ال از ریاس��تش در قوه مجریه 
اعتراف به تش��دید مش��کالت اقتصادی می کند و 
این یعنی در پنج س��ال گذش��ته راهی طی شده 
که بر خالف ش��عارها بوده و مشکل را حل نکرده 
است. این یعنی در پنج سال گذشته با همه تالشها 
نتوانستیم کاری کنیم که هم سانتریفیوژ بچرخد و 

هم چرخ اقتصاد! 
همین جمله یعنی الزم است در سیاست های 
اقتصادی 5 س��ال گذشته تغییر حاصل شود و این 
تغییر به تغییر اس��تراتژی و شاید در نهایت تغییر 
در کابین��ه نیز بای��د منتهی بش��ود. همین جمله 
روحانی نش��ان دهنده این نکته اس��ت که در پنج 
سال گذش��ته آنطور که باید روی عملکرد مدیران 
دولت��ی برای مبارزه با فس��اد نظ��ارت دقیقی رخ 
نداده است که جریان حقوق های نجومی، صندوق 
ذخی��ره فرهنگیان، کاه��ش ارزش پول ملی، هدر 
دادن 18 میلی��ارد دالر، ثب��ت س��فارش 6 ه��زار 
خ��ودروی خارجی غی��ر قانونی که کس��ی گردن 
نمی گیرد ج��ز هکر گمنام!!! هم��ه و همه از عدم 
نظارت دقیق ناش��ی می ش��ود که ب��ا جمله بعدی 
روحانی که می گوید بگیر و ببند نداش��ته باش��یم 

تناقض دارد.

مشکل با بگیر و ببند حل نمی شود
روحانی ام��ا بعد از اینکه اعت��راف به پذیرش 
وج��ود مش��کل اقتص��ادی آنهم در رتبه نخس��ت 
مش��کالت دولتی می کند، می گوی��د که همه این 
مش��کالت با بگیر و ببند حل نمی ش��ود! جمله ای 
ک��ه دقیقا بر خالف آن چیزی اس��ت که برای حل 
مش��کل اقتصادی باید رخ دهد، چراکه در 5 سال 
گذشته با حلول مشکالتی نظیر مشکل ورشکستگی 
صندوقهای مالی و اعتباری، هدر دادن 18 میلیارد 
دالر، واردات خاک گربه و اقالم غیرضرور، رو شدن 
فیش ه��ای حقوق هایی ک��ه از چپ��اول بیت المال 
توس��ط مدیران دولت��ی خبر م��ی داد همه و همه 
ثابت می کند که اتفاقا در پنج س��ال گذش��ته بگیر 
و ببند درون سازمانی و دولتی وجود نداشته وگرنه 
کسی جرات ثبت 6400 خودرو در زمان ممنوعیت 
نمی کرد، وگرنه کس��ی با مظلومیت پوش��اک وارد 
نمی کرد ی��ا خاک گربه نمی آورد و ی��ا ارز دارویی 
را صرف واردات موز و امثالهم نمی کرد... این جمله 
بگیر و ببند مشکالت را حل نمی کند نکته ای است 
که از اعتقاد روحانی در 5 سال گذشته در مدیریت 
اقتص��ادی خبر می دهد اعتق��ادی که امروز چینن 
وضع آشفته ای را برای معیشت مردم و اقتصاد رقم 
زده است، اعتقادی که براساس جمله قبلی روحانی 

حتما باید تغییر یابد.

باید فضا آرام شود
روحان��ی در ادامه پاراگراف پرتامل خود تاکید 
دارد ک��ه مش��کالت با بگیر و ببند حل نمی ش��ود 
چون باید فضا آرام باش��د!! اما نکته مهم و ضروری 

که الزم اس��ت رئیس جمهوری به آن پاس��خ دهد 
این اس��ت که بگیر و ببندها خواب چه کس��انی را 
آش��فته می کند و آرامش چه کسانی را مختل؟! و 
آیا منظور مس��ئوالن از حضور در پست های خود 

حفظ آرامش مردم است یا مفسدان؟! 
روحان��ی البت��ه این نکته را بای��د بداند که که 
مطالبه مردم برای مبارزه با مفسدان سرک کشیدن 
به کسب و کار بخش خصوصی واقعی، نبوده و مردم 
می خواهند مدیران دولت��ی و برخی افراد دولتی و 
خانواده های آنها را که به قول دادس��تان کل کشور 
در پش��ت قاچاق کاال هس��تند به سزای اعمالشان 
برسانند و این نه مردم و نه بخش خصوصی را ناآارم 
نمی کن��د. اگر باور کنیم ک��ه روحانی فکر می کند 
بخش خصوصی و مردم از مبارزه با مفسدان دولتی 
ناآرام می ش��وند باید بپذیری��م که او مردم و بخش 
خصوصی را نش��ناخته اس��ت که با توجه به سابقه 

حضور او در مدیریت اجرایی کش��ور چنین باوری 
مضحک به نظر می رسد.

اعتماد مردم به آینده جلب شود
روحان��ی معتقد اس��ت که بای��د آرامش مردم 
حفظ شود و آنها به آینده بدبین نشود، اما نمی گوید 
که بگیر و ببندهایی که باید کم ش��ود بگیر و ببند 
واگذاری کارها به مردم اس��ت نه بگیر و ببند درون 
س��ازمانی ناظر بر مس��تخدمین ملت که قرار است 
امین بیت المال باش��ند. قطعا اعتماد مردم زمانی به 
آینده جلب می ش��ود که اعتمادش��ان به مسئوالن 
تقویت شده و این اعتماد جز با جدا کردن مسئوالن 
خدوم از مس��ئوالنی که به فکر چپاول بیت المال و 
رانت خواری هستند حاصل نخواهد شد و مسلم است 
که جداسازی قشر خدمتگزار از سوء استفاده چی تنها 

با بگیر و ببند و نظارت امکان پذیر خواهد بود. 
در نهای��ت می توان نوش��ت که حتم��ا منظور 
روحان��ی از بگیر ببند همین اس��ت که باید بگیر و 
ببند منطقی ص��ورت گیرد نه بگیر و ببند هیجانی 
ام��ا اگ��ر او دقیق و درس��ت به تاکی��د رهبری در 
دیداری که با اقشار مردم داشتند دقت کند متوجه 
می ش��ود که ایشان هم در زمانی که مردم هیجانی 
فریاد»مفسد اقتصادی اعدام باید گردد« را سر دادند 
خیلی منطقی و صریح گفتند که این شعارهای تند 
و رفتاره��ای هیجانی نباید ص��ورت گیرد، به نوعی 
همی��ن جمله رهب��ری دغدغه ای که ش��اید امروز 
روحانی بیان می کند را پاس��خ داده و تایید می کند 
ک��ه منظور از مبارزه با فس��اد، بگی��ر و ببند بخش 
خصوصی و هیجانی و اعدام بدون محاکمه نیست. 

نگرانی مردم برطرف شود
اما نکته مهم صحبت های روحانی این اس��ت 
که بعد از بی��ان چهار کلیدواژه  فوق اعالم می کند 
که باید نگرانی مردم که آن را ناش��ی از مشکالت 

اقتصادی می داند، برطرف شود.
ب��ر ای��ن اس��اس بای��د ب��ه رئیس جمهوری 
ی��ادآور ش��ویم ک��ه نگرانی م��ردم در ش��عارها و 
مطالبه گری هایش��ان مشخص است. مردم از رانت 
و فس��اد و اخت��الس نگ��ران و ناراحتن��د، مردمی 
ک��ه حتی با پی��ام دولت و تک ت��ک اعضای هیات 
دول��ت راضی به گذش��تن از 45 هزار تومان یارانه 
نش��دند پیامشان به روحانی مش��خص است، آنها 
نگران بیت  المال هس��تند، نگران سالمت مسئوالن 
هستند و خواستار مبارزه با مفسدان. قطعا برطرف 
کردن این نگرانی راهی جز مبارزه با فس��اد و بگیر 
و ببن��د منطقی و اصولی خاطیان و رانت خواران و 

ویژه بگیران ندارد.
نکته ای که روحانی دقیقا باید به آن توجه کند 
برآورده کردن مطالبات منطقی مردم است که هم 
آرام��ش را به جامعه تزریق می کند و هم اعتماد را 
به آنها می دهد، مبارزه با مفس��دان و نظارت دقیق 
روی خرج ش��دن ریال به ریال از جیب بیت المال 
دقیقا همان چیزی اس��ت که م��ردم می خواهند و 
اگر رعایت ش��ود قطعا تا حدود بسیاری مشکالت 
اقتصادی را نیز رفع خواهد کرد. بر همین اس��اس 
ب��ه رئیس جمه��وری ک��ه دغدغه برط��رف کردن 
نگرانی مردم را دارند توصیه داریم با رانت و فساد 
و ویژه  خ��واری دقیق تر برخورد ک��رده و نظارت بر 

مسئوالن دولتی را بیشتر کنند.

نقدی بر سخنان رئیس جمهوری؛

مبارزهبامفسدانآرامشچهکسانیرابههممیریزد؟


