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حمایت بانک انصار از بیست و هشتمین 
همایش سیاست های پولی و بانکی

بانک  انصار به عنوان پیش��تاز رویکرد اصالح شبکه 
 بانکی کش��ور که در س��ال 1392 نخستین کنفرانس 
توس��عه مدیری��ت پول��ی وبانک��ی را با حض��ور کلیه 
بانک های کش��ور برگزار کرد، از بیس��ت و هش��تمین 
همایش سیاس��ت های پولی وبانکی پژوهشکده پولی 
و بانک��ی بانک مرک��زی جمهوری اس��المی ایران در 
مرکز همایش های بین المللی صداوس��یما در روزهای 

سه شنبه و چهارشنبه، حمایت کرد.
همایش س��االنه سیاست های پولی و ارزی که در 
آن مدیرعام��ل بانک انصار نیز حضور داش��ت، همواره 
به عنوان فرصتی برای بررس��ی چالش های پیش روی 
سیس��تم بانکی و مالی کشور و ارایه راهکارهای عملی 

برای برون رفت ازآنها مطرح بوده است.

مشتری محوری با بانکداری دیجیتال 
مفهوم پیدا می کند

معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین با اشاره 
به لزوم س��رویس دهی مناس��ب به مش��تریان گفت: 
مش��تری محوری با بانک��داری دیجیت��ال مفهوم پیدا 
می کند، بانک محصول خود را براساس آنچه مشتری 
می خواه��د عرضه می کن��د و در همین راس��تا عالوه 
بر بانک ها، فین تک ها، اس��تارتاپ ها و سایر گروه های 

خالق نیز در این عرصه فعال خواهند بود.
فره��اد اینالوئی با تش��ریح نق��ش بازیگران جدید 
در بانک ه��ا گفت: در بانک��داری الکترونیک دو بازیگر 
اصل��ی وجود داش��ت اولی بانک و دومی مش��تری. اما 
بازیگران بانکداری دیجیتال مشتری، فین تک، بانک و 
تکنولوژی هس��تند. وی افزود: در چرخه  ارائه خدمات 
بانکی کسانی هستند که خدمات بانکی ارائه می کنند 
اما بانک نیس��تند و این یعنی سرعت توسعه خدمات و 

محصوالت بانکی بسیار بیشتر از گذشته خواهد شد. 

نخستین فقره از تسهیالت طرح ویژه 
مسکن بانک ملی ایران پرداخت شد

کمت��ر از ش��ش ماه پ��س از رونمایی ط��رح ویژه 
مسکن بانک ملی ایران، نخستین فقره از این تسهیالت 

پرداخت شد.
طرح ویژه مس��کن این بانک که نیمه دی ماه س��ال 
گذشته رونمایی شد، خردادماه امسال نخستین پرداخت 
تس��هیالت به یکی از متقاضیان را تجربه کرد. در اولین 
فقره، متقاضی 700 میلیون ریال تسهیالت خرید مسکن 
به همراه جعاله را از بانک ملی ایران دریافت کرد. تسهیالت 
ویژه مسکن بانک ملی ایران با مراجعه متقاضیان و تکمیل 

مراحل دریافت تسهیالت، قابل پرداخت است.
متقاضیان اس��تفاده از تسهیالت مسکن بانک ملی 
ایران می توانند با سپرده گذاری و رعایت دوره ماندگاری، 
اوراق حق تقدم اس��تفاده از تس��هیالت مسکن دریافت 
کنن��د که هر برگ اوراق، قابلیت تبدیل ش��دن به پنج 
میلیون ریال تسهیالت با نرخ سود 17.5 درصد را دارد.

بیمه پاسارگاد شفاف ترین ناشر فرابورسی 
شرکت بیمه پاسارگاد در مراسم تقدیر از فعال ترین 
نهادهای مالی و شفاف ترین ناشرین بازار سرمایه ایران 
توانست به عنوان شفاف ترین ناشر فرابورسی لوح تقدیر 

سازمان بورس و اوراق بهادار را دریافت نماید.
براس��اس گزارش های دریافتی، عملکرد مناسب و 
منطقی بیمه پاسارگاد، ارایه به موقع و شفاف اطالعات 
و اعتم��اد س��هام داران از عوامل رش��د ارزش بازار این 
شرکت بوده و بیمه پاس��ارگاد توانسته براساس امتیاز 
کسب شده از نظر کیفیت افشا و اطالع رسانی مناسب 
در ش��اخص اطالع رس��انی رتبه برتر را کس��ب نماید.

براس��اس این گ��زارش امتیاز اطالع رس��انی ناش��ران 
براساس وضعیت اطالع رسانی آن ها از نظر قابلیت اتکا و 
به موقع بودن ارسال اطالعات محاسبه شده است. معیار 
به موقع بودن براس��اس زمان ارس��ال اطالعات توسط 
ش��رکت )پیش بینی  سود هر س��هم، صورت های مالی 
میان دوره ای حسابرسی نشده، صورت وضعیت پرتفوی، 
اظهارنظرهای حس��ابرس نسبت به پیش بینی سود هر 
س��هم و صورت های مالی شش ماهه، صورت های مالی 
حسابرسی نش��ده و حسابرسی شده پایان دوره مالی و 
برنامه  زمان بندی پرداخت سود سهامداران( در مقاطع 
تعیین شده در دستورالعمل افشای اطالعات و با لحاظ 
نمودن میزان تأخیر در ارسال اطالعات، مورد محاسبه 
قرار می گیرد. میزان تغییرات درپیش بینی های ارسالی 
و همچنین تفاوت های میان مبالغ پیش بینی ش��ده و 
عملکرد واقعی حسابرسی ش��ده معیار قابلیت اتکا در 

این محاسبات محسوب می شود.

 استانداردهای الزم
در وانت های تولیدی زامیاد رعایت می شود

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی 
ایران در نشس��ت با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت 
زامیاد اقدامات این شرکت را منطبق با خواست سازمان 
استاندارد دانس��ت و خاطرنشان کرد: تولید وانت های 
"ریچ" و "پادرا" در ش��رکت زامیاد نشان دهنده جهش 
کیفی مناسب این شرکت در عرصه تولید خودروهای 

تجاری سبک است.
پیمان پیرایش با اش��اره به اجرای اس��تانداردهای 
جدید مربوط به خودرو از دی ماه س��ال جاری گفت: با 
توجه به نزدیک شدن به آغاز اجرای استاندارد 85گانه، 
شرکت های تولیدکننده خودرو همچون زامیاد، پروژه ها 
و طرح ه��ای مختلفی را در حوزه کیفیت آغاز کرده اند. 
وی اضافه کرد: پروژه راه اندازی خطوط تولید وانت پادرا 
و ریچ نمونه های مناس��بی از تغییرات زیربنایی شرکت 
زامی��اد به عنوان یکی از خودروس��ازان قدیمی تجاری 
کش��ور اس��ت و امیدواریم حرکتی که برای رسیدن به 
اجرای قوانین و الزامات سازمان استاندارد صورت گرفته 

است، شتاب بیشتری پیدا کند.
وی ضمن تقدیر از تالش های صورت گرفته در زامیاد 
به منظور دس��تیابی محصوالت تولیدی به استانداردهای 
الزم گفت: این ش��رکت با عملکرد مناسب مدیریت ارشد 
و کارکن��ان خود با تغییرات عمده بر روی پلتفرم، موتور، 
مصرف سوخت و استانداردهای آالیندگی محصوالت خود 
توانس��ته است هم راس��تا با زمان بندی مشخص شده در 

سازمان استاندارد، ارتقای کیفی مناسبی داشته باشد.

اخبار

چرا محتوای برنامه اجرایی اف.ای.تی.اف در ایران 
محرمانه است؟ 

می خواهند محاصره را تنگ تر کنند
کارش��ناس مسائل مالی بین المللی گفت:  با اجرای اف.ای.تی.اف حتی شاید برخی دیـــــدگاه
نهاد های رس��می داخلی ما ش��امل تعریف آن ها از تروریست 
ش��ود و اکنون س��ازمان صنای��ع دفاعی ما تح��ت تحریم های 

سازمان ملل است.
مجید ش��اکری با اش��اره ب��ه اینکه حجم س��وء تفاهمات 
درب��اره اف.ای.تی.اف؛ )کارگروه اقدام ویژه مالی برای مبارزه با 
پولش��ویی و تأمین مالی تروریسم( به ویژه درخصوص مدافعان 
و در برخی موارد مخالفان آن زیاد است، گفت: برخی ها تصور 
می کنند پیمان بین الملل��ی به عنوان اف.ای.تی.اف وجود دارد 

که همه کشور ها عضو آن هستند پس چرا ما امضاء نکنیم در 
حالی که همه این تصورات غلط است.

استاد دانش��گاه و کارشناس مسائل مالی بین المللی ادامه 
داد: اف.ای.ت��ی.اف نهاد ناظر نیس��ت بلکه س��اختار مش��اوره 

بین الدولی است و کاًل 35 عضو و 2 عضو ناظر دارد.
ش��اکری گفت: اف.ای.ت��ی.اف که در ایران مطرح اس��ت 
برنامه اجرایی اس��ت که مخصوص کش��ور ما نوش��ته شده که 
خالف منافع ایران اس��ت. وی افزود: مخالف��ان اف.ای.تی.اف 
در کش��ورمان مخالف تعام��ل بین المللی و مخال��ف مبارزه با 
پولش��ویی و تأمین مالی تروریس��م نیس��تند بلکه مخالف این 

برنامه اجرایی هستند که برای ایران نوشتند.
ش��اکری اضافه کرد: این برنام��ه اجرایی برای ایران کاماًل 
الزام آور اس��ت، اما متأسفانه این موضوع در کشورمان محرمانه 

نگه داشته شد و وانمود می شد این برنامه فقط توصیه است.

این کارشناس مسائل مالی بین المللی گفت: اف.ای.تی.اف 
زیرس��اخت انتقال اطالعات است و باید در مورد تراکنش های 

مالی خودمان در صورت درخواست آن ها پاسخگو باشیم.
شاکری افزود: با اجرای اف.ای.تی.اف حتی شاید برخی نهاد های 
رس��می داخلی ما ش��امل تعریف آن ها از تروریست شود و اکنون 

سازمان صنایع دفاعی ما تحت تحریم های سازمان ملل است.
احم��د مؤمنی راد اس��تاد دانش��گاه و کارش��ناس حقوق 
بین المل��ل نیز گفت: موافقان و مخالفان این الیحه درخصوص 
اینکه این کنوانس��یون خطراتی را برای کش��ورمان دارد اتفاق 
نظر دارند، اما موافقان این الیحه معتقدند که "با ش��روطی که 

قرار می دهیم و در بیانیه تفصیلی این را برطرف می کنیم".
وی با اش��اره به اینکه در حقوق بین الملل واژه تروریس��م 
تعریف نش��ده است، ادامه داد: س��ازوکار تعیینی حق شرط و 
تحدید تعهد، ناکارآمد اس��ت، زیرا مواد 20 و 21 کنوانس��یون 

1969 مربوط به معاهدات در این باره به بس��یاری از س��ؤاالت 
پاسخ نمی دهد.

مؤمنی راد اضافه کرد: در سکوت مقررات بین المللی جای 
تفس��یر باقی می ماند و کش��ور ها ممکن اس��ت مطابق منافع 
مالی خود، آن را تفس��یر کنند و آن ها ممکن است گروه هایی 
مانند حزب اهلل را که از نگاه ما تروریس��ت نیستند در فهرست 

تروریست قرار دهند.
این کارشناس حقوق بین الملل با اشاره به خروج آمریکا از 

برجام گفت: آن ها خألها را به نفع خود تفسیر می کنند.
مؤمنی راد ابراز کرد: با پیروزی انقالب اسالمی، کشورمان 
حرف نویی را زده اس��ت و آن ها خواهان این هس��تند تا ما از 
خواسته های مستقالنه خود کوتاه بیاییم و تسلیم شویم. هدف 
آن ها از طراحی س��ازوکارها، این اس��ت که محاص��ره را بر ما 

تنگ تر کنند و جمهوری اسالمی را براندازند.  تسنیم

افزای��ش  ک��ه  حال��ی  در  خونه به  هزینه ه��ای زندگی به برخی خونه 
اقشار متوسط فشار آورده است، افزایش بی منطق 
اجاره بها که هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد س��بب 

شده تا خانوارهای زیادی با مشکل مواجه شوند.
در حالی که بسیاری از مسئوالن دستگاه های 
نظارت��ی و نمایندگان مجل��س از افزایش بی اندازه 
قیمت مسکن و بی تفاوتی دولت نسبت به آن انتقاد 
می کنن��د، اما ای��ن بازار رهن و اجاره اس��ت که از 
وضعیت وخیم ت��ری رنج می برد و افزایش قیمت ها 
در آن به گونه غیرقابل وصفی افزایش یافته است.

براساس مش��اهدات میدانی، افزایش اجاره بها 
در برخی مناطق تهران طی دو ماهه اردیبهشت و 
خرداد امسال بصورت چشمگیری افزایش یافته به 
گونه ای که میزان افزایش نرخ اجاره بها در مقایسه 
با س��ال گذشته که معموال عرف بازار رقمی مابین 
5 تا 10 درصد داشت، بعضا شاهد رشدی بیش از 

50 درصدی است. 

 شرق تهران
تفاوت زیاد قیمت محالت شمالی و جنوبی

ب��ه عنوان نمونه در ش��رق ته��ران در منطقه 
تهرانپ��ارس )فلک��ه اول( در ح��ال حاض��ر واحد 
مس��کونی60 متری با 2 س��ال س��اخت به قیمت 
اجاره بهای 1 میلی��ون و 700 هزار تومان و ودیعه 
مسکن 50 میلیون تومان طی یک هفته اخیر فایل 
شده است. این در حالی است که واحدهای مسکونی 
مشابه در سال گذشته با اجاره بهای ماهیانه کمتر 
از 1 میلیون تومان و ودیعه ۴0 میلیون تومانی در 

اختیار مستأجران قرار می گرفت.
همچنی��ن در نارم��ک ش��مالی در منطقه ۴ 
تهران ی��ک واحد مس��کونی 52 مت��ری که عمر 
بنای آن 20 س��ال اس��ت، واقع در طبقه 5 دارای 
آسانس��ور، پارکینگ و انباری ب��ا اجاره بهای 600 
هزار تومان و ودیعه مسکن 50 میلیون تومانی در 

اختیار متقاضیان قرار گرفته است که همین واحد 
س��ال گذش��ته به صورت رهن کامل به قیمت ۴5 

میلیون تومان فایل شده بود.
این افزایش قیمت در نارمک جنوبی در منطقه 
8 نی��ز رخ داده که البته به اندازه محالت ش��مالی 
شرق تهران نیست؛ براساس اعالم برخی مشاوران 
امالک، هفته گذشته یک واحد 61 متری 15 سال 
س��اخت در محله سرسبز با نرخ 50 میلیون تومان 
ودیعه و ماهیانه 1 میلیون و ۴00 هزار تومان فایل 
شده که احتمال دارد موجر باز هم رقم پیشنهادی 
خود را افزایش دهد. این در حالی اس��ت که س��ال 
گذش��ته مال��ک این واح��د در این فصل س��ال به 
دنبال مش��تری ب��رای خرید واحد مس��کونی خود 
می گش��ت ولی نتوانست برای آن خریدار پیدا کند 
که درنتیجه آن را به مستأجر با قیمت 35 میلیون 
ودیعه و ماهیانه 850 هزار تومان واگذار کرده بود.

غرب تهران؛ افزایش اجاره بها تا ۵۰ درصد
در غرب تهران نیز براساس آنچه برخی مشاوران 
ام��الک گفتن��د، افزایش قیمت ها در ب��ازار رهن و 
اجاره قابل مقایس��ه با فصل جابه جایی مستأجران 

در ابتدای تابستان نیست.
به عنوان نمونه در خیابان ستارخان در پاتریس 
لومومب��ا ی��ک واحد 70 مت��ری 15 س��اله بدون 
پارکینگ که در س��ال گذش��ته 80 میلیون تومان 
رهن کامل واگذار ش��ده بود، امسال 150 میلیون 
تومان فایل شده است که نشان دهنده باالبردن 90 

درصدی قیمت اجاره بها از سوی مالک است.
در همی��ن منطقه س��تارخان در محله دریان 

ن��و نیز به گفت��ه یکی از مس��تأجران، مالک واحد 
68 متری 18 س��ال س��اخت ب��ا پارکینگ بدون 
آسانس��ور واق��ع در طبق��ه دوم در حال��ی که این 
واحد را در س��ال گذش��ته در اواخر تیرماه با رهن 
کام��ل 120 میلیون تومان به ای��ن خانواده اجاره 
داده بود، امس��ال برای تمدید ق��رارداد، رقم 180 
میلیون تومان را پیش��نهاد داده اس��ت که افزایش 

۴0 درصدی را نشان می دهد!

 افزایش قابل قبول اجاره بها در منطقه یک
و محالت واقع در طرح ترافیک

جالب اینکه افزای��ش قیمت ها در منطقه یک 
به ان��دازه مناطق میانی تهران ب��ه خصوص برای 
واحدهای مصرفی نبوده اس��ت. اما در مقابل برای 

واحدهای بزرگ مقیاس، ای��ن افزایش قابل توجه 
است که البته مشتریان چنین واحدهایی، اقشار و 

دهک های خاص هستند.
ی��ک واحد 20 س��ال س��اخت 65 مت��ری با 
پارکینگ بدون آسانس��ور در طبقه س��وم واقع در 
محله آجودانیه که س��ال گذشته با رقم ودیعه 90 
میلیون تومان و اجاره ماهیانه 1.5 میلیون تومانی 
به مستأجر واگذار شده بود، امسال با همین مبلغ 
اجاره بهای ماهیانه و ودیعه 100 میلیون تومان از 
سوی مالک برای واگذاری به صورت رهن و اجاره 

فایل شده است.
در محالت پرطرفدار مرکزی ش��هر مانند بلوار 
کشاورز به دلیل افزایش مبلغ طرح ترافیک روزانه 
از سوی ش��هرداری، شاهد افزایش قیمت چندانی 

در رهن و اجاره نس��بت به سال گذشته نبوده ایم 
به عنوان نمونه واحد 60 متری دوخوابه 10 س��ال 
ساخت در بلوار کشاورز خیابان فلسطین شمالی با 
ودیعه 60 میلیون توم��ان و اجاره بهای ماهیانه 1 
میلیون تومان فایل ش��ده که سال گذشته همین 
واحد با ودیعه مش��ابه )60 میلیونی( و اجاره بهای 

ماهیانه 900 هزار تومان واگذار شد.

 کارگروه نظارت بر بازار مسکن
به اجاره بها هم ورود کند

تعدادی از ش��هروندان و مستأجران پیشنهاد 
دادند: دستگاههای نظارتی باید همانگونه که بازار 
اق��الم مصرفی را کنترل می کنند، بازار مس��کن را 

هم تحت نظر بگیرند و بر قیمت ها نظارت کنند.
ب��ه گفته تعدادی از ش��هروندانی که به دنبال 
مس��کن مناسب برای اجاره هس��تند، در این بازار 
آنچ��ه ح��رف اول را می زند، دن��دان ِگردی برخی 
موجران و مالکان و تحریک های برخی مش��اوران 

امالک است.

منطق افزایش اجاره بها چیست؟
اگرچه اجاره بها تابعی از قیمت ملک محسوب 
می ش��ود، اما ش��اخص های دیگری همچون تورم 
عمومی نیز ب��ر اجاره بها اثرگذار هس��تند. این در 
حالی اس��ت که تورم س��االنه و ماهیانه اعالمی از 
س��وی بانک مرکزی، طی یکسال اخیر هیچ گاه از 
10 درصد باالتر نرفته اس��ت. قیمت مسکن نیز در 
گران ترین مناطق تهران که ش��امل 2 یا 3 منطقه 
می شود، زیر ۴0 درصد بوده است. بنابراین مشخص 
نیس��ت برخی مالکان با چه منطقی ، افزایش 50 
درصدی اجاره بها در چهار ماهه ابتدایی سال جاری 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل را به مستأجران 
پیشنهاد می دهند. به نظر می رسد افزایش اجاره بها 
نیز تابع فضای روانی جامعه ش��ده و به قول برخی 

مسئوالن ، »حبابی« است.  مهر

وضع وخیم اجاره بها

بازاریکهمستاجرانرانقرهداغمیکند
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 آقاى سيد على حسينى  به شماره شناسنامه 2464 مطابق دادخواست تقديمى به كالسه پرونده 970287/714 از اين 
شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شده كه شادروان سيد على اصغر حسينى به شماره 
شناسنامه 46 در تاريخ 92/4/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به : 1 سيد على حسينى شماره شناسنامه 2464 تاريخ تولد 1339 صادره از اصفهان فرزند متوفى   2 عفت حسينى 
شماره شناسنامه 660 تاريخ تولد 1334 صادره از اصفهان فرزند متوفى 3 بتول حسينى شماره شناسنامه 893 تاريخ 
تولد 1342 صادره از اصفهان فرزند متوفى  4 فاطمه صانعى پشكى آبادى شماره شناسنامه 218 تاريخ تولد 1303 
صادره از مرقوبه همسر متوفى  5 سيد رسول حسينى شماره شناسنامه 1815 تاريخ تولد 1337 صادره از اصفهان 
فرزند متوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را باستناد ماده 361 
قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ 

نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى   16 شماره  مجتمع   714 شعبه  رئيس             110/27494  

پرونده  كالسه  به  تقديمى  دادخواست  مطابق   1222 شناسنامه  شماره  به  دستجردى  طهماسب  فاطمه  خانم 
970341/714 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شده كه شادروان سيف 
اله طهماسب دستجردى به شماره شناسنامه 18 در تاريخ 97/2/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1 محسن طهماسب دستجردى شماره شناسنامه 12712 تاريخ تولد 1367 
صادره از تهران فرزند متوفى   2 رضا طهماسب دستجردى شماره شناسنامه 654 تاريخ تولد 1356 صادره از تهران 
فرزند متوفى 3 فاطمه طهماسب دستجردى شماره شناسنامه 1222 تاريخ تولد 1359 صادره از شهررى فرزند 
متوفى  4 پريسا طهماسب دستجردى شماره شناسنامه 1335 تاريخ تولد 1364 صادره از شهررى فرزند متوفى  
5 محمد طهماسب دستجردى شماره شناسنامه 2111 تاريخ تولد 1354 صادره از تهران فرزند متوفى  6 مريم 
طهماسب دستجردى شماره شناسنامه 1117 تاريخ تولد 1353 صادره از تهران فرزند متوفى  7 افسانه طهماسب 
دستجردى شماره شناسنامه 9835 تاريخ تولد 1366 صادره از تهران فرزند متوفى 8 پروين دستجردى شماره 
شناسنامه 1812 تاريخ تولد 1338 صادره از مهاجران همسر متوفى و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم 

دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى   16 شماره  مجتمع   714 شعبه  رئيس             110/27493  

 دادنامه پرونده كالسه 9609980242500689 شعبه 128 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر 
تهران تصميم نهايى شماره  خواهان:خانم سوسن نصيرى ضيائى فرزند على   خوانده:آقاى سلمان شرفائى فرزند 
حسن   خواسته:اعسار از پرداخت هزينه دادرسى  گردشكار:خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفيت خوانده 
باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده 
دادگاه به تصدى امضا كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير 
مبادرت به صدور راى مينمايد  راى دادگاه  در خصوص دعوى خانم سوسن نصيرى ضيائى بطرفيت آقاى سلمان 
شرفائى داير بر اعسار از پرداخت هزينه دادرسى مرحله تجديدنظر دادگاه نظر به موداى استشهاديه پيوست و 
وضعيت ظاهرى خواهان داللت بر وضع بد معيشتى ايشان دارد و اظهارات شاهد واينكه خوانده نيز تعرضى به اين 
دعوى وارد نساخته لذا مستندا به مواد 504 506 قانون آئين دادرسى مدنى حكم بر اعسار خواهان از پرداخت 
هزينه دادرسى مرحله فوق الذكر صادر و اعالم ميگردد راى صادره حضورى وظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر استان تهران ميباشد.
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   128 شعبه  رئيس             110/27492  

دادنامه پرونده كالسه 9609980242500960 شعبه 128 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر 
تهران تصميم نهايى شماره  خواهان :آقاى مصطفى فرجى ورزقانى فرزند محمد  خوانده:آقاى محمدرضا عزيزانى 
كلور فرزند رضا  خواسته ها :1 تامين خواسته 2 مطالبه وجه چك  گردشكار:خواهان دادخواستى به خواسته فوق 
بطرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در 
وقت مقرر دادگاه به تصدى امضا كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به 
شرح زير مبادرت به صدور راى مينمايد  راى دادگاه در خصوص دعوى آقاى مصطفى فرجى ورزقانى بطرفيت آقاى 
محمدرضا عزيزانى كلور داير بر مطالبه وجه 1 فقره چك بشماره 942312-95/10/30 عهده بانك ملى به مبلغ 
250000000 ريال و با احتساب هزينه وخسارت دادرسى و تاخيرتاديه دادگاه نظر به اينكه وجود اصل چك در 
يد خواهان داللت بر اشتغال ذمه صادر كننده دارد و خوانده نيز در جلسه حاضر نشده ودليلى مبنى بر برائت ذمه 
خويش تقديم ننموده اند لذا با استصحاب بقاى دين و مستندا به مواد 198 و515 و519 قانون آئين دادرسى مدنى 
و مواد 308 و310 قانون تجارت حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ فوق بعنوان اصل خواسته و پرداخت 
هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخيرتاديه از تاريخ ارائه چك به بانك لغايت يوم وصول وجه آن مطابق جدول 
شاخص نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى دولت جمهورى اسالمى ايران در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد 
راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر 

خواهى در محاكم تجديدنظر استان تهران ميباشد.
تهران  عمومى  دادگاه   128 شعبه  دادرس            110/27491  

 آگهى اخطاريه ماده 101 – اموال منقول 
خانم بهين بانو وارسته بدهكار پرونده اجرايى كالسه 9603585 
مورخ  صورتجلسه  برابر  فوق،  كالسه  اجرايى  پرونده  خصوص  در 
شرح  به  شما  اموال  قلم   108 تعداد  اجرا  مامور   96/10/17
صورتجلسه گزارش مورخ 96/11/1 كارشناس رسمي دادگستري 
لذا چنانچه  ارزيابى گرديده  به مبلغ 245/280/000 ريال  جمعاً 
را  خود  كتبى  اعتراض  مى باشيد  معترض  اموال  ارزيابى  مبلغ  به 
ضميمه  به  اخطاريه  آگهى  اين  ابالغ  تاريخ  از  روز  پنج  مدت  ظرف 
فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 5/000/000 
كودك  جهان  راه  چهار  ونك  نشانى  به  اجرا  اين  دفتر  به  ريال 
چهارم  طبقه  تهران  استان  رسمى  اسناد  اجرا  معاونت  ساختمان 
فاقد  يا  موعد  از  خارج  كه  اعتراضى  به  نماييد. ضمناً  تسليم  اجرا 
داده  اثر  ترتيب  باشد  تجديدنظر  كارشناس  بانكى دستمزد  فيش 

نخواهد شد. 
11520/م.الف                      معاون اجرا اداره چهارم اجراى اسناد رسمى تهران – نسرين كويكى

آقاى نادر زراعتى به شماره شناسنامه 15293 مطابق دادخواست تقديمى به كالسه پرونده 
469/791/97 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شده 
 1392/10/28 تاريخ  در   29366 شناسنامه  شماره  به  زراعتى  ويردى  امام  شادروان  كه 
 1 : به  الفوت آن مرحوم منحصر است  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين 
عباس زراعتى شماره شناسنامه 82543 تاريخ تولد 1339 صادره از اردبيل پسر متوفى   2 
نادر زراعتى شماره شناسنامه 15293 تاريخ تولد 1342 صادره از تهران پسر متوفى 3 حسين 
زراعتى شماره شناسنامه 8915 تاريخ تولد 1349 صادره از تهران پسر متوفى  4 ويدا زراعتى 
زراعتى  مهناز   5 متوفى   دختر  تهران  از  صادره  تولد 1337  تاريخ  شناسنامه 1454  شماره 
شماره شناسنامه 1529 تاريخ تولد 1343 صادره از تهران دختر متوفى  6 اكرم نقبائى شماره 
ديگرى  ورثه  مرحوم  و  متوفى   همسر  اردبيل  از  صادره  تولد 1318  تاريخ  شناسنامه 447 
امور  قانون  ماده 361  باستناد  را  مزبور  درخواست  مقدماتى  تشريفات  انجام  با  اينك  ندارد 
حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد 
او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط 

صادر خواهد شد.
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى   15 شماره  مجتمع   791 شعبه  رئيس             110/27499  

پرونده  كالسه  به  تقديمى  دادخواست  مطابق   3 شناسنامه  شماره  به  عالم  كاظم  آقاى   
داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهى  درخواست  شعبه  اين  از   419/791/97
شده كه شادروان گل نشان نور بخش نقدى به شماره شناسنامه 1018 در تاريخ 97/2/25 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1 كاظم 
عالم شماره شناسنامه 3 تاريخ تولد 1340 صادره از اردبيل پسر متوفى   2 ظاهر عالم شماره 
شناسنامه 4 تاريخ تولد 1363 صادره از اردبيل پسر متوفى 3 على عالم شماره شناسنامه 5 
عالم شماره شناسنامه 75806  متوفى  4 حميده  پسر  اردبيل  از  تولد 1343 صادره  تاريخ 
تاريخ تولد 1332 صادره از اردبيل دختر متوفى  5 فاطمه عالم شماره شناسنامه 2095 تاريخ 
تولد 1344 صادره از اردبيل دختر متوفى 6 رقيه عالم شماره شناسنامه 33447 تاريخ تولد 
1351 صادره از اردبيل دختر متوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت 

يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى   15 شماره  مجتمع   791 شعبه  رئيس             110/27498  

كالسه  به  تقديمى  دادخواست  مطابق   3506 شناسنامه  شماره  به  ميرزايى  زارع  حجت  آقاى 
پرونده 408/791/97 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
شده كه شادروان ننه بيگم عبادى به شماره شناسنامه 16 در تاريخ 1396/12/3 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1 قربانعلى زارع 
ميرزايى شماره شناسنامه 165 تاريخ تولد 1348 صادره از تهران پسر متوفى   2 على زارع 
ميرزايى شماره شناسنامه 1609 تاريخ تولد 1353 صادره از تهران پسر متوفى 3 حجت زارع 
ميرزايى شماره شناسنامه 3506 تاريخ تولد 1355 صادره از تهران پسر متوفى  4 ليال زارع 
ميرزايى شماره شناسنامه 8223 تاريخ تولد 1340 صادره از تهران دختر متوفى  5 معصومه 
و  متوفى   دختر  تهران  از  صادره  تولد 1363  تاريخ  شناسنامه 9371  شماره  ميرزايى  زارع 
مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را باستناد ماده 
361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال 

گواهى مربوط صادر خواهد شد.
تهران شهر  اختالف  حل  شوراى   15 شماره  مجتمع   791 شعبه  رئيس             110/27497  

خانم ام البنين پيراسته شريفى به شماره شناسنامه 8 مطابق دادخواست تقديمى به كالسه 
توضيح  و چنين  نموده  وراثت  گواهى حصر  اين شعبه درخواست  از  پرونده 459/791/97 
داده شده كه شادروان رحيم اله آذرگون به شماره شناسنامه 17 در تاريخ 97/1/24 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1 رضا آذرگون 
شماره شناسنامه 8746 تاريخ تولد 1360 صادره از تهران پسر متوفى   2 امير آذرگون شماره 
شناسنامه 0015166864 تاريخ تولد 1371 صادره از تهران پسر متوفى 3 زهره آذرگون 
شماره شناسنامه 1278 تاريخ تولد 1357 صادره از تهران دختر متوفى  4 معصومه آذرگون 
آذرگون  مريم  متوفى  5  دختر  تهران  از  تولد 1362 صادره  تاريخ  شماره شناسنامه 5134 
شماره شناسنامه 8038 تاريخ تولد 1364 صادره از تهران دختر متوفى  6 ام البنين پيراسته 
شريفى شماره شناسنامه 8 تاريخ تولد 1341 صادره از رشت همسر متوفى  و مرحوم ورثه 
ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون 
امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط 

صادر خواهد شد.
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 خانم فاطمه بابايى فرد به شماره شناسنامه 9834 مطابق دادخواست تقديمى به كالسه پرونده 
471/791/97 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شده 
كه شادروان على اصغر بابايى فرد به شماره شناسنامه 404 در تاريخ 1397/2/25 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1 سالمه كريم 
زاده مقدم شماره شناسنامه 4508 تاريخ تولد 1333 صادره از مشكين شهر همسر متوفى   
2 هاجر بابائى فرد شماره شناسنامه 10820 تاريخ تولد 1359 صادره از رى دختر متوفى 3 
مريم بابايى فرد شماره شناسنامه 8167 تاريخ تولد 1356 صادره از تهران دختر متوفى 4 
شاهين بابايى فرد شماره شنااسنامه 7538 تاريخ تولد 1352 صادره از تهران پسر متوفى  
5 فاطمه بابايى فرد شماره شناسنامه 9834 تاريخ تولد 1350 صادره از تهران دختر متوفى  
6 خاتون بابايى فرد شماره شناسنامه 10914 تاريخ تولد 1361 صادره از رى دختر متوفى 7 
اكرم بابايى فرد شماره شناسنامه 27143 تاريخ تولد 1365 صادره از تهران دختر متوفى   و 
مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را باستناد ماده 
361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال 

گواهى مربوط صادر خواهد شد.
تهران شهر  اختالف  حل  شوراى   15 شماره  مجتمع   791 شعبه  رئيس             110/27495  

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خانم شهزاد محمديان مشتقين – حسين 
پرى محمديان مشتقين  - مريم محمديان   – محمديان مشتقين -  حسن محمديان مشتقين 
و  راه  اداره كل   – عليرضا محمديان مشتقين   – العابدين محمديان مشتقين  زين   – مشتقين 
شهرسازى استان تهران – سازمان ملى زمين و مسكن – گلى قدم محمديان مشتقين – شهزاد 
محمديان مشتقين – رضا محمديان مشتقين  خواهان آقاى بايرامعلى كارگر آقبالغ دادخواستى 
حسن   – مشتقين  محمديان  حسين   – مشتقين  محمديان  شهزاد  خانم  خواندگان  طرفيت  به 
العابدين  زين   – مشتقين  محمديان  مريم   – مشتقين  محمديان  پرى   – مشتقين  محمديان 
اداره كل راه و شهرسازى استان تهران –  عليرضا محمديان مشتقين –  محمديان مشتقين – 
سازمان ملى زمين و مسكن – گلى قدم محمديان مشتقين – شهزاد محمديان مشتقين – رضا 
محمديان مشتقين به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى ملك – مطالبه خسارت دادرسى مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982163600257 شعبه 211 دادگاه 
عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/23 
ساعت 10 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
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 ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
 110/28307       منشى دادگاه حقوقى بدون مجوز ثبت مجدد پرونده شعبه 211 مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى اسماعيل پورى مصر كانلو فرزند 
آقاى  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  ميكائيل  فرزند  قاسمى  سبحان  آقاى  خواهان  محمد 
اسماعيل پورى مصر كانلو فرزند محمد دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چك – مطالبه خسارت 
دادرسى – مطالبه خسارت تاخير تاديه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609982163601299 شعبه 211 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران 
ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/23 ساعت 11/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 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 ثانى 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
 110/28306       منشى دادگاه حقوقى بدون مجوز ثبت مجدد پرونده شعبه 211 مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران

 اجرائيه محكوم له : شركت ليزينگ خودروكار (سهامى عام) مديريت عاملى آقاى مهدى حسين 
فرزند  آژير  اله  فرض   -2 بيرام  فرزند  اجيرلو  مبشر  محمد   -1  : عليهم  محكوم  امام  زاده 
فيض اله 3- محمد تيمورى تازه كند شريف آباد فرزند شكراله 4- على مبشر اجيرلو فرزند 
 1396/8/29 مورخ   9609972163601296 شماره  دادنامه  بموجب   : به  محكوم  بيرام 
محكوم عليهم به صورت تضامنى محكومند به استرداد يك دستگاه خودرو بنز اتكو به شماره 
مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ريال   1/010/525/093 مبلغ   91 473ع12ايران  انتظامى 
2/168/131/495 ريال بابت خسارت تاخير تاديه اقساطى قراردادى و نيز هزينه دادرسى و 

حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى در محكوم له .
 همچنين محكوم عليهم محكومند به پرداخت مبلغ 158/932/000 ريال به عنوان نيم عشر 

دولتى در حق دولت.
تهران مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع   211 شعبه  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير         110/28304  

مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   88 شعبه   9609982168800481 كالسه  پرونده  دادنامه 
با  خانم اشرف شيركوند فرزند سليمان  نهايى  خواهان  تهران تصميم  قضايى شهيد مدرس 
وكالت آقاى سيدرضا مدرسى فرزند ميرزااسمعيل خواندگان : 1- آقاى مجيد تقوايى 2- خانم 
كلثوم تقوايى 3- خانم صفورا ورداسبى جويبارى 4- آقاى نصراله تقوايى 5- خانم ليال تقوايى 
6- آقاى مهدى تقوايى 7- آقاى كاظم تقوايى 8- خانم مهرانگيز تقوايى 9- آقاى نيما تقوايى 
خانم شيما  تقوايى 13-  تقوايى 12-خانم صديقه  اكبر  آقاى  تقوايى 11-  قاسم  آقاى   -10
تقوايى 14- آقاى محسن تقوايى 15- آقاى سعيد چهره دماوندى مطلق  خواسته ها : 1-الزام 
خانم  مطالبه خسارت دادرسى راى دادگاه در خصوص دعوى  تنظيم سند رسمى ملك 2-  به 
اشرف شيركوند فرزند سليمان با وكالت آقاى سيدرضا مدرسى به طرفيت آقايان  و خانمها نيما 
– شيما – اكبر – قاسم نصراهللا – مهدى – مجيد – كاظم – محسن – مهرانگيز – صديقه – ليال و 
كلثوم همگى تقوايى صفورا ورداسبى جويبارى و سعيد چهره دماوندى مطلق به خواسته الزام 
به تنظيم سند رسمى و مطالبه خسارت دادرسى خواهان با استناد به مبايعه نامه هاى شماره 
اقرارنامه شماره 4722 مورخ 83/11/11  3331 مورخ 83/10/15 و مورخ 92/2/24 و 
خواسته خود را در خصوص پالك ثبتى 1242 فرعى از 4485 اصلى بخش 7 حوزه ثبتى تهران 
اعالم نموده است حسب استعالم بعمل آمده از اداره ثبت اسناد و امالك در خصوص وضعيت 
ثبتى ملك مورد ادعا پالك موصوف در رهن بانك مسكن شعبه البرز مى باشد بنابراين به جهت 
با  نداشته  را  استماع  قابليت  فعلى  در شرايط  خواهان  ملك موصوف خواسته  بودن  در رهن 
استناد به ماده 2 قانون آيين دادرسى مدنى قرار عدم استماع دعوى مشاراليها صادر و اعالم 
مى گردد راى صادره حضورى و ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر در دادگاه 

تجديدنظر استان تهران مى باشد.
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   88 شعبه  رئيس        110/28303  

 خانم شيما مقيمى به شماره شناسنامه 17985 مطابق دادخواست تقديمى به كالسه پرونده 
486/791/97 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شده 
اقامتگاه دائمى  تاريخ 97/1/16  به شماره شناسنامه 3521 در  كه شادروان عباس مقيمى 
خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1 مهناز مقيمى شماره 
شناسنامه 2259 تاريخ تولد 1356 صادره از تهران دختر متوفى   2 افسانه مقيمى شماره 
شماره  مقيمى  شيما   3 متوفى  دختر  تهران  از  صادره   1358 تولد  تاريخ   4006 شناسنامه 
شماره  گرگين  مينا   4 متوفى   دختر  تهران  از  صادره   1367 تولد  تاريخ   17985 شناسنامه 
شناسنامه 794 تاريخ تولد 1333 صادره از تهران همسر متوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از 
تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد 

شد.
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى   15 شماره  مجتمع   791 شعبه  رئيس             110/27500  


