
تصمیم به تحویل قسطی خودروی دنا پالس به نمایندگان 
مجلس، موضوعی اس��ت که موجب واکنش های گس��ترده 
کاربران رسانه های اجتماعی، مردم و فعاالن رسانه ای شده 
و م��ردم با توجه به رویک��رد انقالبی مجلس یازدهم چنین 

رویکردهایی را انتظار ندارند. 
ماجرا از این قرار بود که افزایش سرس��ام آور قیمت خودرو 
هنوز در فضای رس��انه ای کش��ور مطرح ب��ود که موضوع 

دیگری توجه مردم را به خود جلب کرد. 
در خبرها به نقل از روح ا... ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع 
و مع��ادن مجلس آمده بود که خودروی دناپالس اتومات از 

سوی مجلس به نمایندگان متقاضی تحویل داده شد. 
وی در اینس��تاگرام خود در این باره نوشته بود؛ در ابتدای 
ش��روع مجلس، فرمی برای خودرو به نمایندگان داده شد 
ت��ا نوع اس��تفاده از خودرو را انتخاب کنند که س��ه گزینه 

داشت:
١. اس��تفاده از خودروی مجلس با راننده، که در اینصورت، 
هزینه ها حس��ب میزان کاربرد و طبق تعرفه )س��اعتی ٣٠ 
ه��زار و روزانه ۵٠٠ هزار تومان( از دریافتی ماهانه نماینده 

کسر می شود.
٢. تحوی��ل امان��ی خودروی صف��ر )پارس( ب��ه نماینده و 
ع��ودت آن به مجلس در پایان نمایندگی، که در اینصورت 
پرداخت مبلغ مربوط به حمل و نقل )حدود ۵ میلیون(، از 

هزینه های دفتری ماهانه حذف می شود.
٣. فروش اقس��اطی یک خودروی صفر ب��ه نماینده )دنا یا 

پارس( که قسط آن از دریافتی ماهانه کسر شود.
همچنین قیمت ای��ن خودرو برای نمایندگان، ٣ میلیارد و 

٢٠ میلیون ریال با اقساط ٣ ساله بود .
اما این پای��ان ماجرا نبود، اگرچه برخ��ی از نمایندگان در 
مقابل فش��ار افکار عمومی، از خری��د این خودروها انصراف 
دادند اما بودند نمایندگانی که ماش��ین »شاس��ی بلند« هم 

می خواستند.
لط��ف اهلل س��یاهکلی، نماین��ده قزوی��ن ب��ا بی��ان اینک��ه 
نماینده های دوره قبل، خودروی شاسی بلند گرفتند، گفت: 
من برای رفتن به مناطق کوهستانی و روستایی شاسی بلند 
می خواهم؛ اگر این ماشین را بفروشم با ۴٠٠ میلیون تومان 

اضافه هم نمی شود شاسی بلند خرید. 
وی افزود: ما از جیب خودمان ماش��ین می خریم و طول ۴ 
سال این ماشین اس��قاط می شود؛ آیا این درست است که 

این هزینه از جیب من نماینده پرداخت شود!
او حت��ی نس��بت به انتقادات مردم نیز ش��اکی بود و اظهار 

داش��ت: مردم باید مدافع نمایندگان باش��ند و بگویند این 
نماین��ده س��رش کاله رفته؛ چرا باید ه��م پول بدهد و هم 
فحش بخورد و هم ماش��ین اش پس از ۴ س��ال مستهلک 

شود!«
 شفافیت محور اصلی 

نماین��دگان مجلس یازدهم با ش��عار ش��فافیت، خدمت و 
بازافرینی اصول انقالبی قدم به عرصه انتخابات گذاشته اند. 
اما تاکنون برای بس��یاری از سواالت مردم از جمله افزایش 
سرس��ام آور قیم��ت خ��ودرو و کاالهای اساس��ی به مردم 

پاسخی نداده اند.
مدتهاست که شفافیت از جمله درخواست های مردم است . 
مردم می پرسند چرا خودروسازانی که برای تحویل خودرو 
به مردم هزار و یک بهانه جور می کنند و خودرو را بس��یار 
گرانتر از بهای اصلی اش می فروش��ند، نمایندگان مجلس 
اینقدر آس��ان می گیرند و س��ازوکار واگ��ذاری خودرو نیز 
مش��خص نیس��ت؟ از طرف دیگر آیا  نماینده ای که از این 
امکانات برخودار می شود دیگر می تواند از خودرو ساز برای 

مردم تحقیق و تفحص کند . 
نمایندگان مجلس یازدهم با شعار رفع مشکالت اقتصادی 
جامعه و معیش��تی مردم به کارزار مجلس وارد ش��دند، اما 
وقتی این نمایندگان با وضعیتی مخالف با ش��عار های خود 
را زندگ��ی می کنند این تردید به وجود می آید که آیا آن ها 
می توانند در راس��تای تضمین حقوق م��ردم گام بردارند و 
بتوانند مشکالت موجود را که برای اکثریت جامعه به ویژه 

در بخش معیشت وجود دارد حل کنند؟
 حقوق نمایندگان 

در این میان قس��ط دادن هم برای خود شرایطی دارد. در 
حال حاضر بس��یاری از مردم که به سبب کرونا کار خود را 
از دست داده اند و یا دچار رکود و کسادی شده اند، کارگران 
روزمزد ، سرپرس��تان خانوار و ... می دانند که برای قس��ط 
دادن باید حداقل میزانی از درآمد خود را کنار گذاش��ت تا 

به تدریج، پول کاال مستهلک شود . 
بنابرای��ن وقت��ی قیم��ت پیش��نهادی خودروی قس��طی 
نمایندگان را می ش��نوند و اقس��اط را حس��اب می کنند، 
این س��وال برای آنها مطرح می ش��ود که مگر یک نماینده 
مجل��س چقدر حقوق می گیرد که می تواند ماهیانه حدود 

8 میلیون و سیصد هزار تومان قسط بدهد؟ 
این موضوعی اس��ت که امام  جمعه لواسان نیز به آن اشاره 
ک��رد و گفت: چ��را به جای دن��ا پ��الس ٣٠٢ میلیونی به 

نمایندگان پژو پارس یا تیبا داده نمی شود؟
نماین��دگان مجل��س باره��ا از حقوق های نجوم��ی و نبود 
ش��فافیت مدی��ران و دس��تگاه ها س��وال کردن��د، اما حاال 
دریافتی نمایندگان مجلس به واس��طه حاش��یه های  پیش 
آمده، بعنوان عالمت س��ؤال بزرگی در ذهن خیلی  از مردم 
ایجاد ش��ده است. امام جمعه لواس��ان با اشاره به  شفافیت 
و پاس��خ گویی نمایندگان که مدت زیادی اس��ت خواس��ته 
مردم اس��ت، در این باره گفت:  اینکه چرا درس��ت در این 
اوضاع گرانی و دس��ت کوتاه مردم از خرید خودرو، باید به 
نماین��دگان خودرو دناپالس تعلق بگی��رد؛ واقعاً پذیرفتنی 
نیس��ت. حاال اینکه چرا خودرو ایرانی این همه گران است؟ 
بماند برای بعد.  اما مردم می پرس��ند وقتی نماینده مردم، 
دنا پالس را قس��طی می گیرد، آیا معنایش تضمین تخلفات 

خودروس��ازان و چراغ س��بز ب��رای سرکیس��ه کردن مردم 
نیست؟ شفافیت و پاسخ گویی چه شد؟ 

 همراهی با مردم 
در اس��الم همواره به مدیران و کارگزارن توصیه ش��ده که 
همانن��د فقیرترین م��ردم زمان خود زندگی کنند. س��اده 
زیستی و اجتناب از اشرافی گری از مهمترین صفاتی است 
که در اخبار و احادیث مختلف برای مدیران کشور اسالمی 
به آن اش��اره شده و بهترین نمونه آن زندگی حضرت علی 

)ع( امیرمومنان است. 
این اولین بار نیست که چنین اخباری در مجلس سروصدا 
می کن��د. تیرماه همین امس��ال ب��ود که واری��ز مبلغی به 
حس��اب نماین��دگان موجب اعت��راض افکار عمومی ش��د. 
نکته ای که نماینده رفس��نجان به آن اش��اره کرده و گفته 
بود: ١١میلیون تومان به حس��اب نمایندگان مجلس عالوه 
بر آن ٢٠٠میلیون تومان برای مس��کن و ٢٠میلیون تومان 
هم برای س��ایر هزینه ها واریز شده یعنی در مجموع ٢٣١ 
میلیون تومان، پولی که ش��اید درآمد یک سال یک خانوار 

در کشور باشد . 
در این میان مردم می پرسند  آیا چنین رفتاری از مجلسی 
ک��ه مزین به نام مجلس انقالبی اس��ت، شایس��ته اس��ت؟ 
نمایندگانی که در چنین ش��رایطی به سر می برند آیا اصال 
می توانن��د فقر و نداری مردم را در ش��رایط کنونی درک 
کنند؟ درحال حاضر بس��یاری از جوانان ایرانی به دلیل بی 
کاری، نداش��تن مس��کن و ... حتی قدرت اداره خود را هم 
ندارن��د و علیرغم میل خانواده ها در حس��رت ازدواج که از 
توصیه های دینی و نش��انه کامل ش��دن نصف دین است ، 
محروم هستند، بنابراین چرا نمایندگانی که می توانند تنها 
در ماه 8 میلیون قس��ط بدهند و تازه ناراضی هم هستند، 
بایس��تی خودروی قس��طی ٣٠٠ میلی��ون تومانی دریافت 
کنند؟ این روزها با شیوع کرونا خانواده های بسیاری منبع 
درآم��د خود را از دس��ت داده اند و به واس��طه این موضوع 
در حال از دس��ت دادن س��رپناه خود نیز هس��تند، آیا این 
رفتار در چنین شرایطی با اصول مدیریت انقالبی همخوانی 
دارد؟ البت��ه نمایندگان با توجه به ش��أن مدیریتی خود و 
انجام اموراتشان نیاز به خودرو دارند اما چرا این نمایندگان 
نمی توانند مانند نمایندگان و مس��ئولین کشورهای دیگر 
با وس��ائل عمومی رفت و آمد کنن��دگان کنند. نمونه این 
قبیل مس��ئولین در کش��ورهای خارجی بسیار است، شاید 
به حس��اب تبلیغات و تظاهر گذاش��ته ش��ود، اما به نوعی 

همدردی با مردمی است. 
جهت اطالع نمایندگان محترم مجلس ش��ورای اس��المی،  
نماین��دگان پارلمان س��وئد هیچ حق��وق و مزایی دریافت 

نمی کنند.
در ش��رایط اقتص��ادی حال حاضر مردم انتظ��ار ندارند که 
نمایندگانشان مانند بس��یاری از کشورها از دریافت حقوق 
و مزای��ا خودداری کنند بلکه می خواهند کمی درد آنها را 

بفهمند.
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کتایون مافی

ادامه از صفحه اول 
وقتی رقابت اقتصادی جای نوع دوس��تی و همدلی 
را می گیرد، وقتی که ماس��ک احتکار می ش��ود تا با 
گرفتن نفس دیگران ثروت اندوزی شود، وقتی که به 
جای دادن قرص نانی به همنوع، اختالس ها و رانت 
خواری ها و افتخار به آنها در دادگاه می آید، وقتی در 
گوشه ای از کش��ور هنوز مناطق محروم با مردمانی 
مظلوم در رنج و س��ختی هستند و مسئوالن متولی 

در غفلت و کم کاری به سر می برند.
سوال اینجاست که چگونه است که امروزمان با حال 
و هوای آن روزها، فاصله دارد؟ بخشی از این فاصله را 
در آنجایی می توان جستجو کرد که به فرصت طلبان 
فرصت تحریف داده ش��د. آنانی ک��ه در دوران دفاع 
مقدس نی��ز کاالهای ضروری را احتکار می کردند تا 
مال اندوزی کنند، فرصت یافت تا اقتصاد لیبرالی را 
ترویج و کس��ب ث��روت را ارزش و کمک به همنوع 
را منف��ور جلوه دهند. آنانی ک��ه فرصت کردند تا با 
واژه جنگ، صرفا گلوله و خمپاره را در اذهان تداعی 
کنن��د و واژه دفاع مقدس را که برگرفته از همدلی و 
یکپارچگ��ی یک ملت در برابر متجاوزان بود تحریف 
کنند. انحراف دیگر آنجا ش��روع ش��د که برای حل 
مشکالت کش��ور چش��م به خارج دوخته شد؛ آنجا 
که همه مشکالت کش��ور در گرو مذاکره و روابط با 
غرب گذاش��ته ش��د و این تصور در اذهان ملت القا 
شد که تکیه بر داشته های خویش گره گشا نیست و 
گزین��ه ای جز آنچه ارتباط یا جهان )بخواهید غرب( 
نامیده می ش��ود، برای رفع مش��کالت وجود ندارد. 
تصوری که در کنار پنهان سازی فانوس راهی به نام 
دستاوردهای تکیه بر خویش در دوران دفاع مقدس، 
فرص��ت طلبی بیگانگان برای زدن نقاب ناجی بودن 
را فراهم کرد در حالی که بسیاری از این کشورها در 
طول دفاع مقدس با تسلیح صدام،دستشان به خون 
ملت ایران آغش��ته شده اس��ت. آنانی که روزگاری 
سالح شیمیایی و موشک در اختیار صدام قرار دادند 
تا به نس��ل کشی ایرانیان بپردازند، فرصت یافتند تا 
چنان القا سازند که دستگیر ملت ایران هستند و با 
این ادعا از محاکمه و بازخواس��ت رهایی یابند حال 
آنکه با نقاب و صورت بزک کرده، با سیاست تحریم 
همان مسیر نسل کشی ایرانیان را در ابعاد جدیدی 
اجرا کردند در حالی که همزمان لبخند دیپلماتیک 
می زنن��د بدون هی��چ گونه تعهد پذیری، خواس��تار 

پایبندی ایران به تعهداتش می شوند.  
در می��ان این تحریف ها و کم کاری ها نباید فراموش 
ک��رد ک��ه مردانی از جن��س دفاع مق��دس بودند و 
هس��تند که در رکاب والیت، دف��اع مقدس را تمام 
ناش��دنی دانسته و راه مجاهدت را ادامه دادند. آنانی 
که نقطه به کش��ور و حتی فراتر از مرزها را س��نگر 
دفاع دانسته و جان دادن برای دادن جان به دیگران 
را سرلوحه زندگی خویش قرار داند.  مردانی همچون 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی که شهید حججی ها را 
پرورش دادند و خود نی��ز تا آخرین نفس به حضور 
در دفاع مقدس ادامه دادند و در نهایت نیز به آرزوی 

خویش که همان شهادت بود نائل آمدند.

امام علی )ع(: امر به معروف و نهی از منکر را ترک نگویید و اگر آن را ترک 
گفتید، دعا می کنید ولی دعایتان به اجابت نمی رسد.
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مناقصه شماره 20-99 (تجدید شده) 

آگهى انحالل شــرکت دهکده آسیا ســنگ نیم ور سهامى خاص به شماره ثبت 
1168 و شناسه ملى 14006603917 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده مــورخ 1399/6/1 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : شــرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید 
و محمد ابراهیم دادودآبادى به شــماره ملى0049780824 به سمت مدیر 
تصفیــه انتخــاب گردید.نشــانى محل تصفیــه همان مرکز اصلى شــرکت مى 

باشد./ 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى محالت (997867)

آگهى تغییرات شــرکت بامداد کایر توسعه شمال ســهامى خاص به شماره ثبت 
13481 و شناسه ملى 14005413120 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــى فوق العــاده مــورخ 1398/6/6 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : -1 محل شــرکت در واحد ثبتى ســارى به آدرس 
اســتان مازندران شهرســتان ســارى بخش مرکزى شهر ســارى محله شاهزاده 
حســین خیابــان شــهیدان عبورى میدان شــهیدان عبــورى پــالك 0 طبقه اول 
کدپستى 4815635888 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 

اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مازندران اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى سارى (996762)

آگهى تغییرات شــرکت زیباسازى سارویه سهامى خاص به شماره ثبت 5010 و 
شناسه ملى 10760326260 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــى فوق العــاده مــورخ 1398/6/6 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : -1 تعداد اعضاى هیئت مدیره به ســه نفر تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مازندران اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى سارى (996751)

آگهى تغییرات شرکت آزاد دانه ناب دابو سهامى خاص به شماره ثبت 7924 و 
شناسه ملى 14008660171 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1399/06/26 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : -1 موارد ذیل به موضوع شــرکت الحاق گردید و 
ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید: تولیــد و تهیه و توزیع خوراك آماده 
دام و طیور و آبزیان و کنسانتره و مکملهاى دامى و در صورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهــاى الزم از مراجع ذیصالح. ثبت موضــوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى آمل (996752)

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى فیض محمد بلوچ داراى شناســنامه 3651145352 به شــرح دادخواست به 
کالســه 96/99 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سیدمحمد بلوچ بشناسنامه 3651159213 در تاریخ 96/1/23 در آخرین 
اقامتــگاه دائمى خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1-  زیتون تیشــره فرزند مراد محمد ش ملى 3650092735 همســر متوفى 2- ملک 
محمد بلوچ فرزند ســید محمد ش ملى 3651552251 پســر متوفى 3- گل بى بى بلوچ 
فرزند ســید محمد ش ملى 3650286556 دختر متوفى 4- وســیمه بلوچ فرزند سید 
محمد ش ملى 3640423194 دختر متوفى 5- یاسمین بلوچ فرزند سید محمد ش ملى 
3640423208 دختر متوفى 6- على بلوچ فرزند سید محمد ش ملى 7010160716 

پســر متوفى 7- اهللا داد بلوچ فرزند ســید محمد ش ملى 7010068526 پسر متوفى 
8- زیور بلوچ فرزند ســید محمد ش ملى 3640807898 دختر متوفى 9- سعیده بلوچ 
فرزند ســید محمد ش ملى 3640585471 دختر متوفى 10- فیض محمد بلوچ فرزند 
ســید محمــد ش ملى 3651145352 پســر متوفى اینــک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى مى نماید تا 
هرکســى اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف 

یک ماه به این شورا تقدیم نماید واال گواهى صادر خواهد شد.
رئیس شوراى حل اختالف شماره 2 نگور

آگهى مزایده اموال غیر منقول -نوبت اول
در پرونده کالســه 971515شعبه1دادیارى دایره نظارت بر زندان تهران بزرگ به 
موجب دستور ضبط وثیقه صادره از سوى سرپرست محترم دایره نظارت برزندان تهران 
بــزرگ علیه خانم باالبگم على محمدى فرزند حبیب اله مبنى بر ضبط وجه الوثاقه به مبلغ 
دومیلیارد ریال مقرر گردیده ملک با شــماره پــالك ثبتى137/3293بخش12تهران به 
شــماره ثبت-درصفحه-دفتر-متعلق بــه خانم باالبگم على محمــدى فرزند حبیب اله به 
ثبت رســیده اســت و توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شــرح ذیل ارزیابى گردیده 
اســت در روز دوشنبه مورخ99/7/22ســاعت9الى10صبح در محل شعبه اول دادیارى 
دایــره نظــارت زندان تهــران بزرگ واقع در جاده قدیم قم روبروى پاســگاه حســن آباد 
فشــافویه جاده چرمشــهردایره نظارت دادســراى عمومى و انقالب زندان تهران بزرگ از 
طریق مزایده حضورى بفروش برســد.مزایده از قیمت ارزیابى شــده شروع و به کسانى 
که باالترین قیمت را پیشــنهاد نمایند واگذارخواهد شــدضمنا فى المجلس10درصد از 
قیمت پیشــنهادى از برنده مزایده اخذو به حساب شماره2171299009003نزدبانک 
ملى شــعبه اصفهانک واریزخواهدشدوخریدارموظف اســت باقیمانده ثمن مورد مزایده 
را ظــرف یکمــاه پرداخــت نمایددرغیراینصورت بدواهزینه هاى انجام شــده از ســپرده 

اخذوالباقى به نفع دولت ضبط مى گردد.
نشــانى و مشــخصات ثبتى ملک:ملک مورد مزایده عبارت اســت از ششــدانگ یک 
دستگاه ملک مسکونى واقع درنشانى تهران-مشیریه خیابان سازمان آب کوچه14شرقى 
پالك18با پالك ثبتى137/3293اصلى ششــدانگ عرصــه واعیان یک قطعه زمین قطعه 
227تفکیکــى مفروز و مجزى شــده از211فرعى از اصلــى مذکورناحیه2بخش12حوزه 
ثبت ملک خاوران تهران به مساحت120مترمربع در مالکیت مالک متن خانم باالبگم على 

محمدى قرارگرفته است.
مشخصات اعیانى وشرایط ملک:ساختمان مورد نظر با قدمت ساخت حدودبالى25سال 
ساخت نماى سنگ احداثى در2طبقه بانضمام همکف که در زمان بازدید طبقه اول رؤیت 
گردیدوطبق اظهارات ساکنین طبقات دوم و همکف در اختیار مستاجر بوده و بدلیل پاسخگو 
نبودن امکان بازدید از طبقه همکف و دوم میســر نگردید.طبقه اول شامل یک پذیرایى 
آشپزخانه اپن کابینت ام.دى.اف سرویس بهداشتى در راه پله و حمام باورودى ازانتهاى 
آشــپزخانه بوده.کفها سرامیک ودیواره هاکاغذدیوارى و سقف ابزارخورده مى باشد.طبق 
اظهارات ساکنین طبقه2نیزکامال مشابه طبقه اول بوده وطبقه همکف نیزباپالن مشابه بوده 
ولیکن ســرویس بهداشــتى وآشپزخانه درحیاط مى باشدوسیســتم گرمایش بخارى گازى 
است.سیســتم گرمایش درطبقات شومینه وسیستم ســرمایش کولرآبى واسپلیت بوده 
وراه پله تازیرســقف کاشى مى باشدوساختمان داراى انشعابات آب وگازوبرق2کنتورتک 
بــود. بازدیدمســکونى  درزمــان  ســاختمان  باشــد.کاربرى  فازوتلفن33574248مــى 
ساختمان درسامانه شهردارى تهران با شــماره شناسایى80036010وداراى مشخصات 
جغرافیایــى 2644065-3941299-644828-543773درسیســتم یوتــى ام مــى 
باشــد.باعنایت بــه مواردفــوق وهمچنین موقعیت مکانــى  وبادرنظرگرفتــن جمیع جهات 
قیمــت پایه برگزارى مزایده ششــدانگ ملــک مذکورمبلــغ 25/500/000/000ریال 
معادل(دومیلیاردوپانصدوپنجــاه میلیــون تومان)تعییــن گردیــده اســت متقاضیان مى 
توانندپنــج روز قبل از موعدمزایده به شــعبه اول دادیارى دایــره نظارت زندان تهران 
بــزرگ واقع درجــاده قدیم قم روبروى پاســگاه حســن آبادجاده چرمشــهردایره نظارت 

برزندان تهران مراجعه تا موجبات بازدیدازملک فراهم گردد.
مسیب محیایى-دادیارشعبه اول دایره نظارت برزندان تهران بزرگ

حصر وراثت 
خانــم امــان طواق مزید  به شــماره ملى 2030899925 به اســتناد شــهادتنامه و 
گواهــى فوت و رونوشــت شناســنامه ورثه درخواســتى بــه شــماره 9900132 تقدیم 
این شــورا نموده و چنین اشــعار نموده که شــادروان دردى تیمورى اینچه برون فرزند 
اراز به شــماره شناســنامه 2031302868 درتاریخ 1388/9/28 درگذشــته و وراث 
حین الفــوت وى عبارتند از: 1-یعقوب تیمورى اینچه برون فرزند دردى به شــماره ملى 
2031133901 متولد 1356 نســبت فرزند ذکور متوفى 2-عراز تیمورى اینچه برون 
فرزند دردى به شماره ملى 2031133896 متولد 1355 نسبت فرزند ذکور متوفى 3- 
ســلیمه تیمورى اینچه برون فرزند دردى به شــماره ملى 2032347741 متولد 1365 
نســبت فرزند اناث متوفى 4 -امان تاج تیمورى اینچه برون فرزند دردى به شــماره ملى 
2031135937 متولــد 1359 نســبت فرزند اناث متوفى 5- امــان طواق مزید فرزند 
آقى به شــماره ملى 2030899925 متولد 1326 نســبت همســر متوفى اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را دریک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى 
دارد و یا وصیت نامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به این 

شورا تقدیم نماید واال گواهى صادر خواهد شد.م-الف: 8723
احمدى- قاضى شوراى حل اختالف شهر اینچه برون


