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در حالی به انتخابات 1400 نزدیک می شویم 
که جریــان اصالحات تجربــه ناگوار مجلس 
یازدهم را گذرانده و می داند که کمترین پایگاه 
را در میــان مردم دارد و پایگاه اجتماعی خود 
را از دســت داده اســت. عملکرد اصالح طلبان و حمایت از 
دولت یازدهم و دوازدهم موجب شد تا آنها در ناکارآمدی این 
دولت شریک باشند و این موضوع بیش از پیش در انتخابات 
مجلس برای اصالح طلبان نمایان شــد، حــاال این گروه با 
تشکیل نهادی اجماع ساز، تالش می کند تا سازوکار انتخابات 
ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا را فعال کند تا شاید 
بتواند شکست در دوره سیزدهم انتخابات ریاست جمهوری 

برای بگریزد.
در این میان بســیاری مانند صادق زیبــا کالم بر این باورند 
که اصالحات به آن معنایی که عارف و ســیدمحمد خاتمی 
داشــتند ُمرده و محال ممکن است کسی به  اعتبار آنها رأی 
بدهد! این درحالی است که گزینه های مختلفی برای پیروزی 
در انتخابات از سوی اصالح طلبان مطرح شد که یکی از آنها 
نامزد اجاره ای اســت. با این حال بســیاری از اصالح طلبان 
با این نظــر مخالف بوده و برآیندی کــه از دولت یازدهم و 
دوازدهم برای آنان حاصل شد موجب استفاده از همین نامزد 
اجاره ای دانستند و بر این باورند که تنها راه برای جلب نظر 
به اصالح طلبان معرفی اصالح طلبان شناســنامه دار است. 
بــا این وجود برخــی نیز معتقد به این هســتند که جریان 
اصالحات جزیی از جمهوری اسالمی و جریان ریشه دار است 
و نباید به سرنوشت کشــور بی تفاوت باشد. به ویژه این که 
جامعه روحانیون مبارز که از نفوذ باال در میان اصالح طلبان 
برخوردار اســت کمیته ویژه انتخابــات 1400 را فعال کرده 
اســت و بر این باور اســت که اکنون زمان اختالف نیست و 
بایستی اصالح طلبان نقشــی ویژه در انتخابات بازی کنند. 
رئیــس دولت اصالحــات و رئیس شــورای مرکزی مجمع 
روحانیون به اصالح طلبان دستور داد: »احزاب و تشکل های 
اصالح طلب باید از آشفتگی و پراکندگی، خود را نجات دهند 
و با اســتقرار نهادی اجماع ساز و فراگیر، راهکارهای مناسب 
را برای طی طریق به سوی هدف های قابل دستیابی بیابند. 

در میان این اختالفات باید دید که آیا اصالح طلبان می توانند 
به وحدت برسند یا نه؟ 

 نامزدها به صف 
در حــال حاضر 12 حزب در اصالح طلبان برای مشــارکت 
در انتخابات اعــالم آمادگی کرده اند که شــامل کارگزاران 
سازندگی، اعتماد ملی،  مردم ساالری، ندا، اتحاد ملت، مجمع 
ایثارگران اصالح طلب، انجمن اســالمی مدرسین دانشگاه ها، 
جمهوریت، حزب اســالمی کار، پیشــرو اصالحات، مجمع 

نیروهای خط امام هستند . 
از ســوی دیگر حزب اعتماد ملی استراتژی انتخاباتی خود را 
معرفی نامزد تشکیالتی اعالم کرده و اسماعیل گرامی مقدم 
ســخنگوی این  حزب در این باره گفت: حزب اعتماد ملی 
نامزد حزبی خواهد داشت؛ البته این موضوع باید در شورای 
مرکزی حزب به تصویب برسد. خط قرمز حزب اعتماد ملی 
وحدت اصالح طلبان بر یک نامزد است اما با این حال حزب 

سه-چهار نفر را در نظر دارد.
حزب مردم ساالری نیز جزو قدیمی ترین احزاب در اردوگاه 
اصالحات اســت و از ابتدا تا به امــروز، مصطفی کواکبیان 
دبیرکلی این حزب اصالح طلب را برعهده داشــته اســت. 
کواکبیان نیز در باره مواضــع این حزب برای انتخابات آتی 

اظهار داشت: انتخابات رقابتی، معرفی نامزد اصالح طلبان و 
ایجاد زمینه برای حضور گسترده مردم در انتخابات، شروط 
جریان اصالحات اســت، اما در حزب مصوب کردیم که اگر 

نامزد غیر اصالح طلب باشد ما از او حمایت نمی کنیم. 
حــزب »ندای ایرانیان« که در رأس خــود صادق خرازی از 
نیروهــای نزدیک به رئیس دولت اصالحــات را دارد از هم 
اکنون در حال تدارک برای انتخابات آینده اســت و عیسی 
چمبر عضو شــورای مرکزی این حزب اعالم کرد: نامزد این 

حزب در انتخابات 1400 صادق خرازی است. 
حزب اتحاد ملت که بدل حزب منحل شده حزب مشارکت 
اســت و آذر منصوری که این روزها به دلیل بســتری شدن 
علی شکوری راد، وظایف دبیرکلی اتحاد ملت را به عهده دارد 
نظرات خاص خود را دارد. حسین نورانی نژاد سخنگوی این 
حزب گفت: بنا داریم که بــا کاندیدای خودمان حضور پیدا 
کنیم، یک کاندیدایی که وفادار به گفتمان اصالح طلبی باشد. 
در همین حال برخی از شــنیده ها از حضور عباس آخوندی 
وزیر پیشــین مســکن در دولت روحانی که اوضاع نابسامان 
مسکن به سیاســت های او باز می گردد، برای کاندیداتوری 
خبر داده اند اما طیف همراه او در این حزب در اقلیت اســت 
و می توان گفــت رضا خاتمی مهمتریــن گزینه این حزب 
محســوب می شــود.  مجمع ایثارگران اصالح طلب و حزب 
توسعه ملی از جمله احزابی هستند که تفکراتی مشابه حزب 
منحل شده مجاهدین انقالب دارند که پیش از این اتاق فکر 
جریان اصالحات بود، اکنون جواد امام که ســابقه حضور در 
مجاهدین انقالب را داشــت دبیرکل مجمع ایثارگران اصالح 
طلب اســت و در باره حضور در انتخابات می گوید: به شرط 
حضور کاندیــدای اصالح طلبی کــه دارای پایگاه اجتماعی 
بوده و مورد توافق نهاد اجماع ســاز اصالح طلبان باشــد این 
حزب در انتخابات شرکت می کند. انجمن اسالمی مدرسین 
دانشگاه ها هم از تشکل های باســابقه در شورای هماهنگی 
جبهه اصالحات اســت و محمود صادقی نماینده حاشــیه 
ساز مجلس دهم دبیرکلی آن را برعهده دارد و وی در مورد 
فعالیت تشکل متبوعش گفته: 20 شاخص برای کاندیدایی 

که می تواند از نظر ما قابل  قبول باشد، آماده شده و بنا داریم 
پس از نهایی کردن این شاخص ها، به آنها وزن دهی کنیم و 
براساس آن، افراد را بسنجیم و ببینیم که افراد مورد نظر چه 
جایگاهی دارند. حزب جدید »جمهوریت« که از حزب اعتماد 
ملی جدا شــد و محوریت آن را رســول منتجب نیا برعهده 
دارد اما در این دوره، استراتژی اصلی خود را حضور فعال در 
انتخابات پیش رو قرار داده است. رسول منتجب نیا دبیرکل 
این حزب، در این باره گفت: حزب جمهوریت ایران اسالمی 
یک حزب اصالح طلب تمام عیار اســت و قصد تک روی در 
انتخابات 1400 را ندارد و خود را جزئی از شورای هماهنگی 
احزاب اصالح طلب می داند. محمد نیشــابوری ســخنگوی 
حزب اسالمی کار نیز در تشریح  برنامه های انتخاباتی تشکل 
متبوعش در انتخابات سال 1400 اظهار داشت:  هر تصمیمی 
را شورای هماهنگی برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراها 

اتخاذ کند ما بر همان اساس عمل می کنیم.
وی افزود: فضای انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را رصد 
می کنیم و در حال جمع بندی هســتیم. بخشی از انرژی را 
بر روی بررسی وضعیت فعلی شــوراها و عملکرد شوراهای 
شــهر و روستا در سراسر کشــور قرار داده ایم. دفاتر استانی 
حزب مشغول این کار هستند و گزارش های خود را به تهران 
ارسال می کنند. نیشابوری درباره انتخابات ریاست جمهوری 
نیز گفت: حزب کار منتظر تصمیم نهایی شورای هماهنگی 
جبهه اصالحات اســت و مــا فعاًل با هیچ فــردی پیرامون 
انتخابات و حضور او در صحنــه انتخابات صحبت و مذاکره 
نکرده است. در همین حال علی صوفی دبیرکل حزب پیشرو 
نیز در مورد شرکت این حزب در انتخابات سال آینده، گفت: 
شورای هماهنگی جبهه اصالحات، نهاد اجماع ساز شده است 
و ما هم عضوی از آن هســتیم؛ منتظر می مانیم نهاد اجماع 
ســاز درباره انتخابات تصمیم بگیرد. البته باید باشیم تا نظر 
شورای نگهبان در رابطه با صالحیت کاندیداها اعالم شود . به 
همین جهت نزدیک انتخابات، اصالح طلبان می توانند درباره 
تعیین کاندیدای خود تصمیم گیری کنند. صوفی همچنین 
درباره اینکه آیا مجموعه جدید 10+۳0 برای انتخابات شوراها 

هــم تصمیم خواهد گرفــت یا برای آن انتخابات ســازوکار 
جدیدی ترســیم می شــود، گفت: بله-اصالح طلبان هم در 
انتخابات ریاست جمهوری و هم در شوراها با همین سازوکار 
جدید عمل خواهند کرد. حمید قزوینی عضو شورای مرکزی 
مجمع نیروهای خط امام نیز ، درباره فعالیت تشکل متبوعش 
در انتخابات سال آینده، گفت: از االن نمی شود گفت برنامه ما 
چیست! باید ببینیم شرایط چگونه رقم می خورد تا بتوانیم به 
ارزیابی دقیق دست یابیم، از این رو نیاز به زمان دارد و هنوز 

زود است که در این باره اظهار نظر کنیم.
احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت ایران )حاما(  نیز 
در مورد ورود به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 
گفت: حزب اراده ملت برای سیاست های کالنی مثل ریاست 
جمهوری 1400 برنامه ای ندارد و در سیاست های ُخرد نقش 
آفرینی خواهد داشــت. این حزب بنا دارد در ششمین دوره 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا مشارکت فعال تری 

داشته باشد.
 موضوعات مورد توجه اصالح طلبان 

یکی از مواردی که اصــالح طلبان بنا دارند تا در این دور از 
انتخابات از آن برای تبلیغات و مبرا ســاختن خود در میان 
مردم اســتفاده کنند، موضوع اقتصاد است.  داریوش قنبری 
عضو شــورای مرکزی حزب مردم ساالری در این باره گفت: 
انتخابات ســال آینده بیش از آنکه شخص محور باشد یک 
انتخابات برنامه محور اســت مردم مشکالت جدی و اساسی 
در حوزه معیشــت دارند. جریان های سیاسی که برنامه های 
عملیاتی برای مدیریت و حل مشــکالت کشور و مردم دارند 
در انتخابات سال آینده موفق می شوند، البته بدون توجه به 
مســائلی که در حوزه سیاست خارجی وجود دارد مشکالت 
حل شدنی نیست. عضو شورای مرکزی حزب مردم ساالری 
افزود: رئیس جمهور آینده باید در حوزه اقتصاد، سیاســت 
خارجی، حقوق و آزادی های شهروندی طرح های عملیاتی به 
مردم ارائه دهد. اگر جریان های مختلف با برنامه های مناسب 
وارد عمل شــوند، مشارکت قابل قبولی در انتخابات خواهیم 
داشت. جوانگرایی از دیگر محورهایی است که این گروه می 

کوشد تا با تکیه بر آن جایگاه مناسبی را کسب کند.
در ایــن میان اختالفات در حزب کارگزاران بر ســر رهبری 
ایــن جریان همچنان وجود دارد به نحوی که غالمحســین 
کرباســچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی اعالم کرد 
کــه محمد خاتمی رهبر جریان اصالحات نیســت و صادق 
زیباکالم استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصالح طلب نیز گفته 
بود که »یکی از معایب جریان اصالحات رهبری آن اســت و 

ما 22 سال است که رهبری نداشته ایم.
 توجه به جهانگیری و عارف 

انتخاب جهانگیری یا عارف نیز از جمله احتماالتی است که 
ممکن اســت برای گزینه آتی اصــالح طلبان در نظر گرفته 
شــوند، محمدرضا خباز عضو حزب اعتماد ملی در این باره 
گفتــه: نه تنهــا جهانگیری و عارف بلکه افــراد دیگری هم 
جزو کاندیداهای اصالح طلبان هستند. وی در مورد انتخاب 
الریجانی نیز افزود: اصالح طلبان باید در مرحله اول کاندیدای 
اصالح طلب داشــته باشند و باید دنبال اصولگرایی برویم که 
تأیید صالحیت شده و اصالح طلبان را هم قبول داشته باشد. 
وی افزود: متأسفانه برخی دوستان به خاطر رفتارهایی که در 
دولت روحانی و مجلس دهم اتفاق افتاد دلخورند و فهرست 
اشــتراکی را به صالح نمی دانند و معتقدند یا باید کاندیدای 

اصالح طلب داشته باشیم یا اصاًل حضور پیدا نکنیم.
در همیــن حــال روزنامه شــرق نیز اعالم کرده اســت که 
اعتمــاد ملــی از نامزدهایــش پرده برداری کرده اســت و 
اسماعیل گرامی مقدم از الیاس حضرتی، محمدعلی افشانی 
و محمدجواد حق شــناس نام برده اســت. نام سیدابراهیم 
امینــی نیز در این میان جای دارد. از ســوی دیگر نام های 
علی مطهری  محمدرضا خاتمی، معین و صفایی فراهانی نیز 
در میــان کاندیداهای اصالح طلب دیده می شــود.  برخی 
از گزارش ها نیز از ســید حســن خمینی بــه عنوان نامزد 
اصالح طلبان نام برده اســت و به نظر می رســد که اصالح 
طلبان با بهره گیری از نام وی به دنبال کسب وجاهت برای 
خود هستند در صورتی که وی هیچگونه سابقه کار اجرایی 
و مدیریتی ندارد. در این میان نام حسن هاشمی، عبدالناصر 
همتــی، غالمحســن کرباســچی و ملــک زاده، محمدرضا 
ظفرقندی ، محمد باقر نوبخت، سورنا ستاری، آذری جهرمی، 
سعید نمکی، مسعود پزشــکیان، رضا اردکانیان نیز مطرح 
به چشــم می خورد. گفته می شــود افرادی چون  سردار 
حســین دهقان، علی الریجانی، محمدجواد ظریف نیز جزو 
گزینه های غیر اصالح طلبی هســتند که حزب کارگزاران 

سازندگی آنها را در لیست آلترناتیو قرار داده است.
 با دست پس زدن با پا پیش کشیدن 

به هر حال به نظر می رســد کــه این گروه تالش می کند 
که در این شــرایط شرکت در انتخابات را با دست پس زده 
و با پا پیش بکشــد به ویژه آنکه با روی کار آمدن بایدن در 
آمریکا جناح اصالح طلــب بنا دارد با ایجاد دو قطبی کهنه 
و تکــراری جنگ و مذاکره، پاســتور را همچنان در اختیار 
خود نگه دارد.  این درحالی اســت که اصالح طلبان نگران 
رد صالحیــت کاندیداهای خود هســتند. اما  در این میان 
بزرگترین چالش آنها برای استفاده از این شرایط اختالفات 
قدیمی است  که دوباره سر باز کرده است. حضور هماهنگ 
یا مستقل برخی از این احزاب در انتخابات به عنوان یکی از 
مســائل پیش روی اصالح طلبان پیش بینی می شود. حاال 
باید دید آیا این جریان تا خــرداد ماه 1400 می تواند این 

چالش ها و اختالفات را حل و فصل کند و یا نه؟ 

امام علی )ع(: ارزش هر کسی آن چیزی است که 
نیکو انجام دهد.

گزارش
انتخابات ریاست جمهوری 1400 

اصالحات و لشکری از نامزدها

 صاحب  امتياز: علي  یوسف پور 
 مدير مسئول: محمد پیرعلي

 سردبير: محمد صفري 
 دبير شورای سياست گذاری: حسن اختری 

  
 نشاني: میدان فاطمی، باالتر از میدان گلها، خیابان شهید جهان آرا، 
کوچه بابک، پالک 16  تلفن: 6-8801۳870  نمابر: 88007575  

 كدپستي: 14۳86۳4871  شاپا: ۳947 - 2008 
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 چاپ: کارگر 66817۳16 
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آگهي مناقصه عمومي 
شماره 2099004245000001 

ت دوم
نوب

امور مربوط به خدمات عمومی مدیریت و شعب استان کهگیلویه و بویراحمد
بانك کشاورزي در نظر دارد نسبت به واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی مدیریت و 
شعب استان کهگیلویه و بویراحمد به صورت حجمی شامل امور خدمتگذاری ، راننده ، تایپیست  
و اپراتور از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای توسط شرکت هایی که دارای سوابق کاری با 
موضوع مناقصه باشند با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با 
شماره مناقصه  )شماره سیستمی  2099004245000001 ( بصورت کامال الکترونیکی اقدام نماید  .

زمان انتشار در سایت :   از تاریخ 1399/10/29 لغایت 1399/11/06 از ساعت 8  تا  14  
مهلت دریافت اسناد مزایده : از تاریخ 1399/10/29 لغایت 1399/11/06 از ساعت 8  تا 14 

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : شنبه مورخ 1399/11/21 ساعت 13  
 زمان بازگشایی : شنبه مورخ  1399/11/25 ساعت 10 صبح و زمان اعالم به برنده دو شنبه مورخ 

  1399/11/27
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :

1- برگزاری مناقصه صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل 
فرآیند مناقصه شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه( ، پرداخت 
تضمین شرکت در مناقصه )ودیعه( ، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم به برنده و 

واریز وجه مناقصه در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد .
الکترونیکی  گواهی  و دریافت  نام  ثبت  بایست جهت  مناقصه می  در  به شرکت  2- عالقمندان 

)توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها ، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش 
»ثبت نام / پروفایل مناقصه گر« موجود است .

 در ضمن هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد و بانک در رد یک یا کلیه پیشنهادها 
مختار است.

آگهی مفقودی  
برگ ســبز سواری پژو 405 جی ال ایکس آی با شــماره پالک ایران69-893ق22 
مــدل 89 رنــگ نقــره ای متالیــک شــماره موتــور 12489038508 شــماره شاســی 
NAAM01CA0AR517189 بــه نام ابوالحســن جمــال لیوانی مفقودگردیــده و فاقد 

اعتبار می باشد.ساری
*****************************************************

 ســند مالکیــت ســواری پــژو 206 مــدل 1387 بــه شــماره پــالک ایــران72-
 NAAP03ED88J009525 236د49 شــماره موتور 14187016683 شماره شاســی

مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
*****************************************************

سند مالکیت ســواری پراید مدل 1384 شماره پالک ایران62-773س27 شماره 
موتور 01082753 شــماره شاســی S1412284458095 مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

می باشد. ساری
*****************************************************

برگ ســبز )شناسنامه(و سند کمپانی)کارخانه(و کارت خودرو سواری سیستم پراید 
تیپ صبا برنگ ســفید-روغنی مدل 1388 بشماره موتور S1412288343336 و شماره 
شاسی 3180384 و شماره پالک ایران 84-365د87 به نام تراب چهباز مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
*****************************************************

برگ سبز )شناسنامه(و سند کمپانی)کارخانه(و کارت خودرو سواری سیستم پیکان 
تیپ یک کابینه برنگ ســفید-روغنی مدل 1384 بشــماره موتــور 11284048360 و 
شــماره شاســی 12122652 و شــماره پالک ایران 57-756ق14 به نام محمد رسول 

محمودی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
*****************************************************

اصل ســند مالکیت برگ سبز یک دستگاه تراکتور کشــاورزی به شماره انتظامی91 
328  ک 12  و بــه شــماره شاســی N3HKA1CE2TAM05040  و شــماره موتــور 
LFW06891Y به نام عوض هژبری جلودار مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط است. 

پارس آباد مغان 
*****************************************************

 ZEKX7  3A1915 022303185 اصــل کارت مجوز ســالح شــکاری بــه ســریال
ســاخت کشور ایران مدل 12دو لوله بغل  ســاچمه 12بنام اروج علی نوریان گبلو مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است پارس آباد مغان
*****************************************************

برگ سبز موتورســیکلت آریا125CC مدل1386شماره پالک ایران61448-764 
شــماره موتــور 157FMIB521341A شــماره تنــه NET *** 125A8668613 به نام 

محمدمسکنی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
*****************************************************

دفترچه زمین به قرارداد 6360مورخ28/12/1391)نسخه طرف قرارداد(مربوط 
به شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه وبویراحمد به مساحت 6202مفقود شده است لذا 

از تاریخ 3/11/99ازدرجه اعتبار ساقط می باشد. یاسوج
*****************************************************

ســند و برگ سبز)شناسنامه( خودروی سواری ســیتروئن تیپ X2000  زانتیا نوک 
مدادی-متالیــک مــدل 1385،شــماره انتظامــی 379 ج 29 ایران 93 به شــماره موتور 
528957 و شــماره شاســی S1512285140304 به نام امین خرمی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. یاسوج
*****************************************************

آگهی حصر وراثت
آقــای یحیــی نیــک بیــن فرزند غالمحســین بــه شــرح درخواســتی که به شــماره 
1/9901225 این شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشته که شــادروان شهربانو رمضان نژاد فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 55 
صادره بابلســر در تاریخ 92/2/18 در شهرســتان بابلســر  بدرود زندگــی گفته، ورثه 
حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-غالمحســین نیک بین فرزند یحیی شــماره 
ملــی 4989049209 متولــد 1311/12/7 همســر متوفی 2-بهمن نیــک بین فرزند 
غالمحســین شــماره ملی4989316339 متولد 36/10/30   3-کیمیا نیک بین فرزند 
غالمحســین شماره ملی  4989345037 متولد 38/5/1   4-مهرنوش نیک بین فرزند 
غالمحسین شماره ملی  4989389107 متولد 41/1/29   5-برانوش نیک بین فرزند 
غالمحســین شــماره ملی  4989401778 متولد 42/4/11   6-یحیی نیک بین فرزند 
غالمحســین شــماره ملی  4989486031 متولــد 49/2/14   7-ندا نیــک بین فرزند 
غالمحســین شــماره ملــی  4989497813 متولــد 50/6/25 همگی فرزنــدان متوفی  
والغیر، اینک شــورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
مــی نمایــد تاهرکس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد ازتاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهی صادر خواهد شد.م/الف
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهری بابلسر-علی اکبر رضانژاد قادی

آگهی حصر وراثت
آقــای یحیــی نیــک بیــن فرزند غالمحســین بــه شــرح درخواســتی که به شــماره 
1/9901222 ایــن شــعبه ثبــت گردیــده درخواســت صــدور گواهی انحصــار وراثت 
نموده و اعالم داشــته که شــادروان غالمحســین نیک بین فرزند یحیی شــماره شــنانامه 
4989049209 صــادره بابلســر درتاریخ 1399/10/6در شهرســتان بابلســر  بدرود 
زندگــی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1-کیمیا نیک بین فرزند 
غالمحســین شماره ملی  4989345037 متولد 38/5/1   2-مهرنوش نیک بین فرزند 
غالمحسین شماره ملی  4989389107 متولد 41/1/29   3-برانوش نیک بین فرزند 
غالمحســین شــماره ملی  4989401778 متولد 42/4/11   4-یحیی نیک بین فرزند 
غالمحســین شــماره ملی  4989486031 متولــد 49/2/14   5-ندا نیــک بین فرزند 
غالمحســین شــماره ملــی  4989497813 متولــد 50/6/25 همگی فرزنــدان متوفی  
والغیر، اینک شــورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
مــی نمایــد تاهرکس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد ازتاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهی صادر خواهد شد.م/الف
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهری بابلسر-علی اکبر رضانژاد قادی

آگهی حصر وراثت
آقای تقی میرشکاری با وکالت میالد رحمانی فرزند عموجان به شرح درخواستی که به 
شــماره 5/9901059  این شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده و اعالم داشــته که شــادروان رضا میرشکاری فرزند تقی  در تاریخ 98/2/15 در 
شهرســتان بابلســر  بدرود زندگی گفته، ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
:1-متقاضی: تقی میرشــکاری کدملی 2090294590 متولد 1353/6/29 پدر متوفی 
والغیر، اینک شــورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
مــی نمایــد تاهرکس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد ازتاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهی صادر خواهد شد.م/الف
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف بابلسر-قلی پور علمداری

آگهی ابالغ وقت دادرسی
خواهــان اهلل وردی صوفی دادخواســتی به طرفیت خوانده به شــرح دادخواســت 
)خوانــدگان به نام فاطمــه ، اصغر ، فضل علی ، نجفعلی ، اهلل وردی به قیمومت کریم( به 
خواســته تحریر ترکه متوفی ارائه که در حوزه 111 شورای حل اختالف اللجین به کالسه 
652 ثبت گردیده اســت از آنجا که حسب اعالم خواهان در دادخواست تقدیمی خوانده 
دعوی مجهول المکان می باشــد اینک در راســتای ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی 
مراتب به خوانده ابالغ می گردد که جهت رســیدگی به خواســته خواهان در روز - تاریخ 
99/12/3 ســاعت 3/5 عصر در حوزه 111 شــورای حل اختالف اللجین حاضر و نســخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را تحویل بگیرد واال شورا غیاباً رسیدگی و صدور رای خواهد 
کــرد. ورثه یا نمایندگان قانونی ، بســتانکاران یا مدیونین به متوفی و کســان دیگری که 
حقی به ترکه متوفی مرحومه خانم معصومه صوفی فرزند تقی دارند در ساعت 3/5 عصر 

روز 99/12/3 در شورا برای تحریر ترکه حاضر شوند.
دبیرخانه حوزه 111 شورای حل اختالف اللجین

متن آگهی
بــه اطالع می رســاند اینجانب وحید خدارحمی دره میانه مالک بخشــی از پالک ثبتی 
1218 فرعــی از 92 اصلی واقع در قریه جابان  به نشــانی دماوند روســتای جابان جاده 
اوچونک بوســتان 75 غربی شــهرک وحیدخدارحمی موضوع سند / اسناد مالکیت شماره 
102551صــادره بــه تاریــخ  1386/12/13   متقاضی تعیین بســتر و حرایم احتمالی  
رودخانه/ مسیل/ نهر در داخل و مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر می باشم و حسب اعالم 
امور آب دماوند بر اســاس ضوابط و مقررات جاری، تعیین بستر و حریم منوط به مراجعه 
کلیه مالکین مشــاعی به امور آب و تکمیل پرونده می باشــد لذا از کلیه مالکین مشــاعی 
تقاضا می شود با در دست داشتن مدارک مالکیت خود ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی به امور آب دماوند به نشانی گیالوند . بلوار آیت اله خامنه ای. روبروی باشگاه ولی 
عصــر مراجعه نمایند . بدیهی اســت عدم مراجعه مالکین مشــاعی ظرف مهلت مقرر فوق 
نافی اقدامات شرکت آب منطقه ای تهران ) امور آب ( نبوده و بستر و حریم اعالمی برای 
کلیه مالکین مشــاعی الزم الرعایه می باشد.تاریخ انتشــارنوبت اول: 1399/10/22 - 

نوبت دوم: 1399/11/02- 6964
اداره امورآب دماوند

آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه ایرج نودهی فرزند محمدعلی طی کالسه پرونده 13/99/92درخواست 
حصروراثــت نمــوده و اظهارداشــته صدیقــه میردشــتی فرزندفــرج  الــه بــه شــماره 
شناســنامه4مورخه1398/11/17مرحوم شــده و ورثه حین الفوت متوفی عبارتند از:   
1-علی اصغرنودهی متولد 1350/01/01 به ش ش 825 شماره ملی 0793435250 
نســبت فرزند متوفی 2-ایرج نودهی متولد 1354/04/01 به ش ش 169 شماره ملی 
0791985997 نسبت فرزند متوفی 3-زرین نودهی متولد 1345/01/01 به ش ش 
115 شماره ملی 0792047664 نسبت فرزند متوفی اینک درخواست مزبوریک نوبت 
آگهی تاهرکسی اعتراضی داردویاوصیت نامه از متوفی نزداو باشدظرف یک ماه به شورا 

تقدیم واالگواهی صادرخواهد شد.
سعید برزوئی -رئیس شعبه سیزدهم شورای حل اختالف سبزوار مستقر در روداب


