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 بانک ها به رونق تولید
و افزایش اشتغال کمک کنند

رئی��س اداره امور ش��عب بانک مهر اقتصاد اس��تان 
گلستان با استاندار گلستان دیدار کرد.

سیدمناف هاشمی استاندار گلستان در این دیدار 
گفت: بانک ها می توانند در حمایت از تولیدکنندگان، 
صنعتگران، تحقق طرح ه��ای اقتصاد مقاومتی، ایجاد 
اش��تغال، رف��ع موانع تولید و تامین اعتب��ار مورد نیاز 
تولیدکنندگان و صنعتگران اس��تان نقش موثری ایفا 
کنند. وی افزود: این اس��تان طبق آمار ارائه ش��ده در 
رفع موانع تولید، جز اس��تان های برتر است؛ ولی رتبه 
کشوری اس��تان گلستان در امر اش��تغال زایی باید با 
تالش همه جانبه و حمایت بانک ها و موسس��ات مالی 

به جایگاه قابل قبول و مطلوبی برسد.

 رشد استقبال خانه اولی ها
از تسهیالت بانک مسکن در بهار ۹۷ 

رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مس��کن اعالم 
ک��رد: مانده س��پرده صندوق پس انداز مس��کن یکم در 
پایان خردادماه امسال معادل ۷۰ درصد نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته افزایش داشته که نشان از استقبال 
متقاضیان برای دریافت این تسهیالت ارزان قیمت دارد.

مهدی احمدی گفت: صندوق پس انداز مسکن یکم 
ارزان ترین تسهیالت پیش بینی شده در سبد تسهیالتی 
بانک مس��کن اس��ت که ویژه متقاضیانی است که برای 
بار نخس��ت قصد ورود ب��ه بخش خرید بازار مس��کن را 
دارند. این تس��هیالت به دو صورت زوجی��ن و انفرادی و 
 با نرخ سود تک رقمی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. 
وی عن��وان ک��رد: مانده س��پرده این صن��دوق در پایان 
خردادماه سال جاری معادل 6 هزار و 8۷4 میلیارد تومان و 
به تعداد 339 هزار و 3۰5 فقره بوده که در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته معادل ۷۰ درصد افزایش داشته است 
که نش��ان دهنده یک سیر صعودی میزان ورود و ثبت نام 

متقاضیان خرید مسکن به این صندوق پس انداز است.

رهام چهره اي جدید و فراتر از تصور
مدیر پروژه SP1۰۰ در مرکز تحقیقات و نوآوري صنایع 
خودرو سایپا گفت: در پروژه SP1۰۰ سه مدل کامالبه روز 
ایراني بر روي یک پلتفرم جدید طراحي شده که رهام مدل 
سدان این پلتفرم است و در طراحي نماي بیروني و چراغ هاي 

آن از پرنده شاهین الگو گرفته شده است.
محمد کیاحیرتي خاطرنش��ان کرد: در مگاپلتفرم 
SP1۰۰ س��ه م��دل س��واري، ک��راس اوور و هاچ بک 
طراحی ش��ده و م��دل س��واری آن در مراحل نهایی 
پیش تولید قرار گرفته است، همچنین در طراحي این 
خودروها حرکت نویني انجام شده و محصوالت جدید 
با مش��خصاتي کامال متمایز با محصوالت قبلي سایپا 
متولد ش��ده اند و با ورود خودروهاي این پلتفرم چهره 

جدیدي از سایپا در کشور معرفي خواهد شد.

پژوهش ه��ای مجلس اخبار مرک��ز  كار و  اخیرا طی گزارشی انتقادی از كس�ب 
وضعیت اجرای قانون حمایت از مش��اغل روستایی 
اعالم کرد که در قانون مذکور صرفاً اعطای تسهیالت 
به روس��تاییان مورد تأکید ق��رار گرفت و هیچ گونه 
راهبرد و برنامه ای در رابطه با این قانون ارائه نش��د و 
در کنار آن نبود مکانیس��م نظارتی مشخص انحراف 

منابع از تولید را بیش از پیش محتمل می سازد. 
در این گزارش البته بر مبنای گزارش ارائه شده 
توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم شده 
که تاکنون در اشتغال روستایی، ۷6۰ طرح مصوب 
ش��ده و نزدیک به 541 طرح تأمین منابع شده اند 
و مبلغ��ی در حدود 133 میلی��ارد تومان به تأمین 
اعتبار این طرح ها اختصاص یافته اس��ت و توس��ط 
بانک های توس��عه تعاون،کش��اورزی، پست بانک و 

صندوق کارآفرینی امید توزیع شده است.
این آمار در حالی مطرح می ش��ود که عیس��ی 
منصوری معاون توسعه اش��تغال و کارآفرینی وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته اعالم کرده 
بود تاکن��ون 6 هزار میلیارد توم��ان از محل منابع 
صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک های عامل 
برای اجرای این برنامه ملی تخصیص یافته است و 
دو هزار و 8۰۰ میلیارد تومان طرح اشتغالی مصوب 

و در مرحله انعقاد قرارداد با بانک ها قرار دارند.
در ای��ن م��ورد منوچه��ر رضای��ی مدی��رکل 
س��رمایه گذاری و اشتغال معاونت توسعه روستایی 
ریاس��ت جمهوری، درباره گ��زارش انتقادی مرکز 
پژوهش ه��ای مجلس از اج��رای برنامه اش��تغال 
روس��تایی گفت: متول��ی تهیه گ��زارش از اجرای 
ای��ن قانون وزارت تعاون اس��ت و ع��ددی که این 
وزارتخانه ارائه می دهد دقیقا از س��امانه کارا و در 

تعامل با بانک های عامل به دست می آید.
وی درب��اره اخت��الف آم��اری گ��زارش مرکز 
پژوهش های مجلس که میزان طرح های تایید شده 
و مصوب توسط بانک های عامل طی 6 ماه گذشته 
133.۷ میلیارد تومان اعالم کرده بود، گفت: این رقم 
مربوط به حداقل 2 ماه قبل است و آنچه وزارت کار 
ارائه می دهد گزارش به روز و با دسترسی به منابع 

بانکی و سامانه کارا است.
مدی��رکل س��رمایه گذاری و اش��تغال معاونت 
توس��عه روس��تایی ریاس��ت جمهوری ادام��ه داد: 
براساس گزارش��ی که تا روز چهارشنبه گذشته در 
سامانه کارا ثبت شده است تاکنون بیش از یک هزار 
و ۷۰۰ میلیارد تومان طرح در مرحله انعقاد قرارداد 
در قالب طرح اشتغال روستایی قرار گرفته و بیش از 

هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده است.
رضایی درب��اره اختالف آماری آنچ��ه او ارائه 
می دهد و آنچه معاون وزیر کار هفته گذشته ارائه 
داده و میزان طرح های تائید شده و مصوب توسط 
بانک ه��ای عامل را 2 ه��زار و 8۰۰ میلیارد تومان 
اعالم کرده بود،  نیز گفت: در بعضی موارد اختالف 
آمارها به دلیل مناطقی مانند کرمانشاه است که با 

توجه به شرایط خاص آن منطقه و زلزله زده بودن 
بنا بود تا روند پرداخت وام تس��ریع ش��ود و گرچه 
اس��ناد پرداخت این وام ها در بانک ها موجود است 
اما هنوز ثبت در سامانه نشده و ممکن است آماری 
که وزارت کار می دهد بر مبنای آماری باشد که در 

ارتباط با بانک های عامل دریافت کرده اند.
وی ادامه داد: رقم حدود 13۰ میلیارد تومان 
تس��هیالت ارائه ش��ده مربوط به دو سه ماه پیش 
اس��ت که مورد انتق��اد رئیس جمه��ور، وزیرکار و 
معاونت توس��عه روس��تایی بود و بنا ش��د تا روند 

اعطای تسهیالت، تسریع شود.
مدی��رکل س��رمایه گذاری و اش��تغال معاونت 
توسعه روس��تایی ریاس��ت جمهوری درباره اینکه 
مرکز پژوهش ها اعالم کرده هیچ راهبرد و برنامه ای 

در رابط��ه با این قانون ارائه نش��ده اس��ت،  گفت: 
زمانی که بحث برداشت یک و نیم میلیارد دالر از 
صندوق ذخیره ارزی برای اشتغال روستایی مطرح 
ش��د براساس مستنداتی که ما بر مبنای شناسایی 
ظرفیت از س��وی دس��تگاه ها، نی��از متقاقضیان و 
درخواس��ت های مردم داش��تیم، برنامه ریزی برای 
اعطای وام در مواردی ک��ه تکمیل کننده زنجیره 
ارزش است را در نظر گرفتیم و با همین مستندات 

و راهبردها بود که قانون به تصویب رسید.
رضایی اف��زود: ممکن اس��ت در برخی موارد 
نقدهایی وجود داش��ته باشد اما اجرای این طرح و 
تصویب قانون آن بر مبنای برنامه و شناخت انجام 
شده و به هیچ عنوان قرار نبود که صرفا با پرداخت 

پول ایجاد اشتغال شود.

وی تاکی��د کرد: بن��ای م��ا از ابت��دا پرداخت 
تسهیالت برای تکمیل زنجیره ارزش بوده است و 
در اجرا نیز سعی کردیم بر مبنای آئین نامه تدوین 

شده این موضوع در نظر گرفته شود.
مدی��رکل س��رمایه گذاری و اش��تغال معاونت 
توسعه روستایی ریاس��ت جمهوری درباره هشدار 
مرک��ز پژوهش ه��ا در م��ورد انح��راف مناب��ع نیز 
گف��ت: ما هم دغدغه انحراف منابع را داش��ته ایم 
و ب��ه همین دلی��ل مالحظات��ی را در آئین نامه در 
نظ��ر گرفته ایم و به طور مس��تمر برنامه ریزی های 
تخصصی و کارشناس��ی برای جلوگیری از انحراف 

منابع انجام می شود.
رضایی افزود: برخی تعامالت سیاسی و توقعات 
اجتماعی امکان انحراف منابع را ایجاد می کند که با 
روشنگری رسانه ها و همچنین هوشیاری نمایندگان 
مجلس می توان جلوی آن را گرفت. وی برای نمونه 
به درخواس��ت وام ب��رای بخش دام اش��اره کرد و 
گفت:  افزایش درخواس��ت ها در این زمینه احتمال 
انحراف منابع را باال می  برد و امکان خرید دام فارغ 
از اش��تغال زایی را ایجاد می کند که به همین دلیل 
حساسیت بسیاری در این زمینه داشته ایم اما به هر 
حال در بخش هایی قابل رصد نیست و ممکن است 

انحراف هایی وجود داشته باشد.
این مقام مسئول تاکید کرد:  در زمینه اعطای وام و 
تصویب طرح ها تالش کرده ایم که طرح هایی با دیدگاه 
ملی مصوب شوند تا برخی صنایع بدون آنکه منطقه 
مورد نظر ظرفیت اش��تغال آن را داشته باشد مصوب 

نشوند تا پایداری اشتغال نیز مدنظر قرار گیرد.
براساس این قانون، معادل ریالی 1.5 میلیارد 
دالر )ح��دود 6 ه��زار میلی��ارد توم��ان( از محل 
صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات عامل )بانک های 
کش��اورزی، پس��ت بانک، توس��عه تعاون، صندوق 
کارآفرین��ی امی��د و صن��دوق حمایت از توس��عه 
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی( سپرده گذاری 
ش��ده و با تلفیق منابع هر مؤسس��ه برابر با س��هم 
صندوق توسعه در مجموع حدود 12 هزار میلیارد 
تومان برای پرداخت تس��هیالت اشتغال روستایی 

اختصاص یافته است.  فارس

وقتی بانک ها زورشان به وام گیرندگان ُخرد می رسد
دیوار كوتاه مردم

یک بانک ش��به دولتی بدلیل تاخیر در پرداخت قس��ط ۷16 
ه��زار تومان��ی یک وام گیرنده، ب��دون تماس با او، اقس��اط را از 

حساب ضامنین وام گیرنده کسر کرد.
یک��ی از مهم تری��ن انتقادات به بانک ها و مؤسس��ات مالی و 
اعتب��اری، پرداخت وام های کالن به برخ��ی افراد خاص، آن هم 
بدون دریافت ضمانت های الزم و ی��ا ارزش گذاری واقعی امالک 
در رهن گذاش��ته شده اس��ت که موجب ش��ده معوقات هزاران 
میلیاردی در ش��بکه بانکی کشور ش��کل بگیرد و بسیاری از این 

مطالبات هیچ امیدی برای نقد شدنشان وجود ندارد.
ب��ا این وجود بانک ها در وصول مطالباتش��ان از مردم عادی، 

رفتاری بی رحمانه که بعضا منجر به خدشه دار شدن ابرو و اعتبار 
افراد می شود، برخورد می کنند و هیچ رحم و انصافی ندارند. 

بانک ه��ا گویا هیچ دی��واری را کوتاه تر از دی��وار مردم پیدا 
نکرده اند و زورشان فقط به وام گیرندگان ُخرد می رسد.

یکی از شهروندان تهرانی گفت: از بانک »م« که سهام آن در 
بورس عرضه ش��ده است، اواخر اسفندماه سال 96 تسهیالت 2۰ 
میلیون تومانی گرفتم که پیش از دریافت وام، 3 میلیون و 5۰۰ 
هزار تومان، نزد ش��عبه بانک سپرده گذاری کردم و این مبلغ در 

حساب بنده در شعبه، تا پایان تسویه وام، بلوکه خواهد بود.
وی ادامه داد: این بانک بورس��ی، اولین قس��ط تسهیالت به 
ظاهر 2۰ میلیون تومانی را فروردین امس��ال بدون اطالع بنده از 

حسابم کسر و به عنوان قسط اول محاسبه کرد.
وی افزود: قس��ط اردیبهشت ماه را به جای ۷ اردیبهشت، 2۷ 
خرداد پرداخت کردم و قس��ط ۷ خردادماه را، 9 تیرماه پرداخت 

کردم. اما شعبه بدون اینکه با من یا ضامنین بنده تماس بگیرد، 
در تاریخ 2۰ تیرماه مبلغ 3۰۰ هزار تومان از حس��اب ضامن اول 
و 1۰۰ هزار تومان از حس��اب ضام��ن دوم و در تاریخ 3۰ تیرماه 
مجددا مبلغ 35۰ هزار تومان از حساب ضامن اول برداشت کرده 

است و آبروی بنده را جلوی ضامنین ام برده است. 
وی ادامه داد: وقتی به شعبه مراجعه و اعتراض کردم، گفتند 
که ما وصول مطالبات مان را به شرکت دیگری که خصوصی است 
و ارتباط��ی به ما ندارد، واگذار کرده ایم و آنها هس��تند که اقدام 
به کسر اقساط از حساب ضامنین می کنند. و وظیفه ای هم برای 

تماس با وام گیرنده یا ضامن ندارند. 
این ش��هروند تهران��ی گفت: قبال بانک ها ی��ک رحم و انصاف 
و مروتی داش��تند و وقتی وام گیرنده چند ماه اقس��اط را پرداخت 
نمی ک��رد، اول با خود وام گیرنده و بعد ب��ا ضامنین تماس گرفته 
و تذک��ر می دادن��د و در صورتی که برای پرداخ��ت معوقات اقدام 

نمی شد، آنگاه نسبت به کسر مبلغ اقساط از حساب ضامنین اقدام 
می کردند اما االن اقس��اطی که با چند روز تاخیر پرداخت ش��ده 
را بدون تماس با وام گیرنده یا ضامنین، از حس��اب ضامنین کسر 
می کند که با هیچ منطقی سازگار نیست. وی ادامه داد: این حرکت 
در حالی اس��ت که این بانک عالوه بر بلوکه کردن س��ه میلیون و 
5۰۰ هزار تومان موجودی بنده در حساب، نامه کسر از حقوق نیز 
از بنده در اختیار دارد و به راحتی می توانسته از حقوق ماهانه بنده، 

اقساط وام را کسر کند و با حساب ضامنین کاری نداشته باشد. 
به نظر می رسد نوع قرارداد شرکت خصوصی طرف قرارداد با 
این بانک، برداش��ت درصد مشخصی از هر قسط معوقه به عنوان 
کارمزد اس��ت و به همین دلیل این شرکت بدون در نظر گرفتن 
شرایط دریافت کنندگان تس��هیالت ُخرد و بدون اطالع دادن به 
آنها، بالفاصله پس از تاخیر )حتی چند روزه(، نسبت به برداشت 

از حساب ضامنان آنها اقدام می کند.  مهر

آخرین آمار سامانه کارا از وضعیت پرداخت وام

سوی  از  شده  ارائه  آمار  و  مجلس  پژوهش های  مرکز  گزارش 
معاون وزیر کار در مورد میزان طرح های مصوب اشتغال روستایی در 

بانک ها، ۲۸۰۰ میلیارد تومان اختالف دارد.
برنامه ملی اشتغال روستایی از سال گذشته با اختصاص معادل 
ریالی ۱.۵ میلیارد دالر از محل منابع صندوق توسعه ملی )حدود ۶ 

هزار میلیارد تومان( در دستور کار قرار گرفت.
در راستای اجرای این برنامه اشتغال زایی، از محل منابع صندوق 
توسعه ملی با تلفیق منابع داخلی چهار بانک عامل، در مجموع حدود 
روستایی  اشتغال  تسهیالت  پرداخت  برای  تومان  میلیارد  هزار   ۱۲
اختصاص می یابد. براساس این طرح که پس از طی فرایند تدوین 
الیحه، تصویب قانون و ابالغ به دولت رسما از بهمن ماه سال گذشته 
وارد فاز اجرایی شد، مقرر شد متقاضیان و سرمایه گذاران طرح های 

اشتغال زا تقاضای خود را از طریق سامانه کارا ثبت کنند و در صورت 
به  برای پرداخت تسهیالت  تایید در کمیته های فنی ملی و استانی، 
طرح مورد تایید به یکی از چهار بانک عامل کشاورزی، توسعه تعاون، 

پست بانک و صندوق کارآفرینی امید معرفی شوند.
همزمان با اجرای این طرح، همواره یکی از دغدغه های مجریان و 
ناظران برای اجرای این برنامه ملی، انحراف احتمالی منابع و پرداخت 
طرح های  اجرای  چراکه  بود؛  غیراشتغال زا  طرح های  به  تسهیالت 
اشتغال زایی مشابه در ادوار گذشته غالبا منجر به انحراف منابع شد 

و منابع بیت المال به هدر رفت.
به منظور  برنامه ملی اشتغال  اجرای  ابتدای  از  در همین راستا 
حساسیت در تزریق درست منابع مقرر شد تا گزارش عملکرد اجرای 

این طرح ملی از سوی دستگاه های مجری ارائه شود.

نمای نزدیک

تناقضات باال گرفت؛
وستایی اختالف آماری ۲۸۰۰ میلیارد تومانی در وام اشتغال ر

آگهى ابالغ اخطاريه ارزيابى طبق ماده 98و101 آيين نامه اجرا
شــماره پرونده: 139704029105000045/1- شماره بايگانى پرونده: 9700049- شماره ابالغيه: 
139705129105000718- بدينوســيله بــه وراث مرحوم عباســعلى حمزه اعم از : خانم ها شــكوفه حمزه 
فرزند عباسعلى به ش ش 4560144966 و بهاره حمزه فرزند عباسعلى به ش ش 4560113017 و طاهره 
ناصرى ســرخه فرزند رضا به ش ش 10 و شــماره ملى 4569698425 و آقايان حميد حمزه فرزند عباســعلى 
به ش ش 77 و شــماره ملى 4569959105 و مســعود حمزه فرزند عباســعلى به ش ش 303 و شــماره ملى 
4569961363 و امير حمزه فرزند عباســعلى به ش ش 83 و شــماره ملى 4569753418 همگى به نشــانى 
سرخه ميدان آزادى پالك 27 ابالغ مى گردد در خصوص پرونده اجرايى كالسه 9700049 فوق له بانك قوامين 
عليه مرحوم عباســعلى حمزه و وراث نامبرده طبق گزارش مورخ 1397/4/26 كارشناس رسمى دادگسترى به 
شــرح تصوير پيوســت ، پالك ثبتى 873 و875 فرعى از 963 اصلى بخش 5 ســمنان بنام عباسعلى حمزه مورد 
وثيقه سند رهنى شماره 94862-1385/9/7 دفتر 4 سمنان به مبلغ 2228600000 ريال ارزيابى گرديده 
لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشــيد اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ 
ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانك با مراجعه به شعبه اجرا ثبت و وصول فيش از اجرا دستمزد كارشناس 
تجديدنظر على الحساب به مبلغ 7000000 ريال به دفتر اين اجرا تسليم نماييد ضمناً به اعتراضى كه خارج از 

موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
داود دهباشى – رئيس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان

رياست محترم اداره اجراى اسناد رسمى شهرستان سمنان
ســالم عليكم- احتراماً در خصوص پرونده اجرائى كالســه 9700049 له بانك قوامين سمنان عليه آقاى 
عباســعلى حمزه مبنى بر ارزيابى پالك ثبتى 873 و 875 فرعى از 963 اصلى بخش 5 ســمنان ســرخه كه سند 
مالكيت آن در صفحه 11 دفتر 39 ذيل ثبت 2825 بنام عباسعلى حمزه فرزند ابراهيم صادر گرديده در معيت 
نماينده بانك به محل وقوع ملك به نشــانى اســتان ســمنان شهرستان ســرخه ميدان آزادى خيابان 8 شهريور 
كدپستى 3551915437 و 3551915438 مراجعه پس از معاينه محل و بررسى هاى انجام شده بشرح زير 
گزارش ميگردد مورد ارزيابى عبارتســت از ششــدانگ يكباب ساختمان مســكونى تجارى داراى 301 مترمربع 
عرصــه پــالك ثبتى 875 و 873 فرعى از 963 اصلى بخش 5 ســمنان كه در يكديگر تجميع شــده اند با حدود 
اربعه شــماال بطول 47/60 متر درب و ديواريســت به خيابان 8 شهريور شرقا بطول 13/05 متر ديوار بديوار 
قطعه 27 تفكيكى جنوبا اول بطول 30 متر ديوار بديوار قطعات 19 و 20 تفكيكى دوم بطول 16/15 متر ديوار 
بديوار قطعه 21 تفكيكى غربا فاقد حد اســت ساختمان مذكور برابر پروانه ساختمانى 1362-63/4/2 و مجز 
احداث بنا اول 5749-63/11/18 و مجوز احداث بنا دوم به شــماره 7470-71/12/15 و پروانه شــماره 
7330-75/3/6 شهردارى سرخ بصورت مسكونى و تجارى بشرح زير احداث گرديده اعيانى احداثى بمساحت 
407/05 مترمربع با ســازه اســكلت فلزى به صورت ستون در وسط سقف بام شــيروانى نماى ساختمان سنگ 
داراى پنجره هاى آهنى انشعابات آب و برق و گاز شهرى شامل طبقات 1- زيرزمين بمساحت 68/70 مترمربع 
داراى هال و پذيرائى اطاق خواب ، سرويس بهداشتى ، آشپزخانه كف موزائيك ، ديوارها گچ كارى حمام ، ديوار 
حمــام ســيمان كارى ، آبگرمكن گازى 2- طبقه هم كف بمســاحت 126/90 مترمربع بــا كاربرى تجارى داراى 5 
باب مغازه با كف موزائيك فرش ديوارها ســفيد كارى درب ها آهنى مى باشــد 3- طبقه اول بمساحت 82/80 
مترمربع داراى هال و پذيرائى اطاق خواب با كف موزائيك ديوارها ســفيد كارى ســرويس بهداشتى و حمام در 
راه پله با كف ســراميك ديوارها تا زير ســقف كاذب كاشــى كارى آشــپزخانه اپن با كف سراميك ديوارها كاشى 
كارى كابينت معمولى 4-  طبقه دوم اســكلت فلزى با پوشــش ســقف سبك شــيروانى و سفال نيمه كاره سفت 
كارى آن  انجام شده بمساحت 97 مترمربع با كاربرى انبارى بالكن و سرسرا بمساحت 31/65 مترمربع راه پله 
طبقات سنگ و ساختمان فاقد خرپشته ميباشد . نتيجه كارشناسى: با توجه بمراتب فوق الذكر و موقعيت مكانى 
ملك و كاربرى مســكونى و تجارى و با عنايت به اينكه مقدار 47/60 متر بر خيابان دارد ميانگين عمر ســاختمان 
بالغ به 27 ســال ميباشــد و در نظر گرفتن جميع جهات بهاى ششــدانگ عرصه و اعيان ششــدانگ پالك ثبتى 

963/873/875 بخش 5 سمنان با متعلقات ساختمان مربوطه بشرح زير تعيين ميگردد. 
عرصه = يك ميليارد و سيصد و پنجاه و چهار ميليون و پانصد هزار ريال

 301×4/500/000=1/354/500/000  
اعيان اعم از مسكونى و تجارى و انبارى و غيره ، هشتصد و چهارده ميليون و يكصد هزار ريال

407/05×2000/000=814/100/000
انشعابات و حياط سازى شصت ميليون ريال 

60/000/000 ريال 
بهاى عرصه و اعيان ششــدانگ پالك ثبتى 875 و 963/873 بخش 5 ســمنان (تجميع شــده) با متعلقات 
ســاختمانى مربوطــه جمعاً بمبلغ 2/228/600/000 ريال دو ميليارد و دويســت و بيســت و شــش ميليون و 
ششــصد هــزار ريال بعنوان پايه مبلغ مزايــده تعيين و اعالم ميگردد توضيحا اينكه ســرقفلى 5 باب مغازه در 
ارزيابى لحاظ نگرديده با توجه به اينكه پايان كار قطعى ساختمان ارائه نگرديد لذا جهت اطالع از تخلف احتمالى 

ساخت و ساز ساختمان الزم است از شهردارى شهرستان سرخه استعالم گردد.
مجيد خيرخواه- كارشناس رسمى دادگسترى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شــكايت مراد زاهدفر بر عليه كامران درويشــى به اتهام خيانت در امانت نســبت به وجوه توديعى مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9609988328800923 شــعبه 104 دادگاه كيفرى دو 
شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/11 ساعت 08/00 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يكماه پس از تاريخ انتشــار 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. م الف/936
(مدير دفتر شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى مواد 344 و454 از قانون آئين دادرسى كيفرى مصوب 1392 به 1- محمد قلعه فرزند تيمور 
2- مســلم قلعه فرزند تيمور 3- ميثم قلعه در پرونده كالســه 970292 ت 7 شــعبه هفتم دادگاه تجديدنظر 
استان كرمانشــاه موضوع تجديدنظر خواهى صفدر قلعه از دادنامه شــماره 9709978312400148 مورخه 
97/2/20  شعبه 101 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه ، به طرفيت انها ابالغ مى شودر در تاريخ 97/6/12 ساعت 
9 صبح با همراه داشتن كارت شناسايى در اين شعبه حضور يابند در صورت عدم حضور دادگاه مطابق مقررات 

قانونى اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/687
دفتر شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

آگهى ابالغ دادنامه
بدينوسيله به آ خانم آرزو شير بيگى و راضيه حديدى فرزند امين اله به آدرس فوق فعال مجهول المكان 
ابــالغ مــى گردد كه به موجــب دادنامه غيابى شــماره 9709978609200201 در پرونده كالســه 970033 
شــعبه 12 شــوراى حل اختالف كرمانشــاه به پرداخت مبلغ 90000000 ريال كه خانم راضيه حديدى به مبلغ 
70000000 ريال و خانم آرزو شــيربيگى به مبلغ 20000000 ريال و پرداخت هزينه دادرسى و حق الوكاله 
وكيــل برابــر تعرفه قانونى و خســارت تاخير در تاديه از تاريخ تقديم دادخواســت لغايت اجــراى حكم محكوم 
گرديده اند به علت مجهول المكان بودنشان مراتب راى در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار چاپ چنانچه دليلى 
بر برائت ذمه خود نسبت به راى غيابى دارد در موعد مقرر قانونى (20 روز) پس از چاپ آگهى مراتب را به اين 
شعبه اعالم در غير اين صورت پس از مدت فوق و سپرى شدن 40 روز از تاريخ انتشار اولين آگهى نسبت به 

صدور اجرائيه قانونى توسط اين شعبه اقدام خواهد شد. م الف/12/3850
دبير شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان كرمانشاه

متن آگهى 
در پرونده كالسه 960512 اين دادگاه حسب دادخواست خواهان زيور بلوچى فرزند نبى بخش بطرفيت 
خوانده اســلم بلوچى فرزند چراغ بخواســته طالق به درخواست زوجه نظر به مجهول المكان بودن خوانده وقت 
رســيدگى به تاريخ 1397/6/14 ساعت 9/00 تعيين گرديده اســت تا جهت رسيدگى در دادگاه حاضر شود. 

م الف/69
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى نيكشهر

متن آگهى
در پرونده كالسه 9709988404400177 شعبه اول داديارى دادسراى عمومى وانقالب روانسر آقاى 
بهــزاد (رضــا) جهانيان فرزند يداله به موجب شــكايت آقاى توفيق نادرى فرزند حيدر بــه اتهام كالهبردارى و 
تحصيل مال از طريق نامشروع تحت تعقيب مى باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجويز ماده 
174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب در روزنامه آگهى متهم ظرف مدت 30 روز از تاريخ نشر آگهى در شعبه 
اول داديارى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان روانسر حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايد در صورت عدم 

حضور در موعد مقرر رسيدگى و اظهار عقيده به عمل مى آيد. 
مدير دفتر شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب روانسر

متن آگهى 
مجتمع دادگاه هاى كيفرى دو شهرســتان كرمانشــاه به موجب كيفرخواست صادره براى متهم محمد صالح 
ميرشاهى به اتهام ايراد صدمه بدنى عمدى با سالح سرد تقاضاى كيفر نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 109 
دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (109 جزايى سابق) واقع در كرمانشــاه ، بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالسه 
9609988323800718  ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1397/5/22 و ســاعت 10/00 تعيين شده 
اســت به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواســت شــاكى به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى 
و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا متهم پس از نشــر آگهى و 
اطــالع از مفــاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر 

گردد. م الف/947
(مدير دفتر شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 جزايى سابق

آگهى فقدان سند مالكيت 
اســناد مالكيت مشــاعى يك قطعه زمين بشــماره 943/833/939 فرعى از 75 اصلى واقع در كيالن كه 
ذيل ثبت و صفحه 211و229و220 دفتر جلد 549 داراى ســند مالكيت بنام آقاى امير هوشــنگ جعفر صادر 
و تســليم گرديده اســت. سپس حامد جعفر وكالتاً از جانب ورثه وى فرزاد جعفر با ارائه يكبرگ استشهاد محلى 
كه امضاء شــهود در ذيل آن بشــماره 48و52و 00050- 1397/3/28 بگواهى دفترخانه 87 تهران رســيده 
مدعى اســت كه ســند مالكيت آن بعلت نامعلوم مفقود گرديده اســت و درخواست صدور سند مالكيت المثنى 
ملــك فوق را نموده اســت. لذا مراتب باســتناد تبصره يك اصالحــى ذيل ماده 120 آئين نامــه قانون ثبت در 
يك نوبت آگهى ميشــود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نســبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود 
ميباشــد. از تاريخ انتشــار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا 
سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از 
ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر 

و تسليم خواهد شد. م الف/5324
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

متن آگهى 
كالســه پرونــده: 9609985452101002- بايگانــى: 961054 - فرعى: 1 - خواهان: بنياد مســكن 
انقالب اسالمى سيستان و بلوچستان ، خوانده: سازين بلوچزهى (مجهول المكان) ، خواهان بنياد مسكن انقالب 
اســالمى سيستان و بلوچســتان دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى ســازين بلوچزهى فعال مجهول المكان به 
خواســته اعالم بطالن مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609985452101002 شعبه 
اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرســتان چابهار ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/5/27 ساعت 
9/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظــرف يــك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/90
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان چابهار

آگهى احضار متهم
در اجراى ماده 115 قانون آئين دادرسى كيفرى دادگاه هاى عمومى وانقالب بدينوسيله به متهم پرونده 
به نام آقاى خدابخش ميربلوچ زهى دهپابيدى فرزند شــنبه ابالغ مى شــود كه جهت دفاع از اتهام خود دائر بر 
كالهبــردارى بــه مبلــغ 110 ميليون تومان از طريق فريب با ارائه چك از بانك منحل شــده در پرونده كالســه 
970489/179 مطروحه در شــعبه ســوم بازپرســى دادســراى عمومى وانقالب شهرســتان زابل ظرف يك ماه 
پس از تاريخ نشــر آگهى جهت اخذ توضيحات در اين بازپرســى حاضر شوند در صورت عدم حضور دادگاه غيابا 
ً رســيدگى و اتخاذ تصميم قانونى خواهد نمود اين اگهى يك نوبت در يكى از روزنامه هاى ملى يا كثيراالنتشــار 

درج مى شود. م الف/814
بازپرس شعبه سوم دادسراى عمومى وانقالب شهرستان زابل

آگهى ابالغ وقت دادرسى و مفاد دادخواست و ضمائم آن
كالسه پرونده 961459 شعبه دوم حقوقى دادگاه عمومى زابل ، وقت رسيدگى: ساعت 10 صبح مورخه 
1397/6/19 ، خواهان: مهرداد خندان بارانى  ، خوانده: عبدالنبى خندان بارانى ،خواسته: اثبات بيع ، خواهان 
دادخواســتى به طرفيت خوانده و به خواســته فوق تسليم دادگاه عمومى زابل نموده است كه پس از ارجاع به 
شــعبه دوم و ثبت طى كالســه فوق و تعيين وقت رســيدگى بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواســت 
خواهان و موافقت دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع ضمن مراجعه به دفتر دادگاه و اعالم نشانى 
كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت باال جهت رسيدگى حضور بهمرساند در 

غير اين صورت دادگاه غياباً رسيدگى و تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف/794
منشى دادگاه شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان زابل

آگهى احضار متهم
در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى بدينوسيله به متهم پرونده آقاى محسن دهمرده فرزند 
عباس (با توجه به مجهول المكان) ابالغ ميشــود كه جهت دفاع از اتهام خويش داير بر ســرقت موتورســيكلت 
شــاكى حســب شــكايت آقاى محمد عليان فرزند ملنگ در پرونده شــماره 9609985479300809 مطروحه 
در شــعبه پنجم داديارى دادســراى عمومى و انقالب شهرســتان زابل ظرف مدت يكماه (30 روز) پس از تاريخ 
نشــر آگهى جهت اخذ توضيحات در اين مرجع حاضر شــوند در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ 
تصميــم قانونى خواهــد نمود اين آگهى يك نوبت در يكى از روزنامه هاى ملى يا كثيراالنتشــار درج ميگردد. م 

الف/776
داديار شعبه پنجم دادسراى عمومى و انقالب شهرستان زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى ســيامك بهمدى فرزند عيسى داراى شناسنامه شماره 3660573345 بشرح دادخواست به كالسه 
970233 از اين شــورا در خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عيسى بهمدى 
بشناسنامه 2 در تاريخ 96/1/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به افراد ذيل 1- ســيامك بهمدى فرزند عيسى داراى ش ش 3660573345 پسر متوفى 2- سياوش 
بهمدى فرزند عيســى داراى ش ش 15/م پســر متوفى 3- عبدالباســط بهمدى فرزند عيســى داراى ش ش 4 
مواليد پســر متوفى 4- محمد حنيفه بهمدى فرزند عيســى داراى ش ش 27 پســر متوفــى 5- فاروق بهمدى 
فرزند عيســى داراى ش ش 111 پسر متوفى 6- اســماء بهمدى فرزند عيسى داراى ش ش 3660085758 
دختــر متوفــى 7- ناديا بهمدى فرزنــد عيســى داراى ش ش 3661911465 دختر متوفــى 8- پروين ريگى 
گزمــه فرزنــد نظر محمد داراى ش ش 436 همســر متوفى 9- فرزانه مســعودى فرزنــد محمد على داراى ش 
ش 3660182461 همســر متوفى ، متوفى وارث ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشــد از تاريخ نشر 

نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/806
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم حوا مهربان براهوئى فرزند صمد داراى شناســنامه شــماره 3674424274 بشــرح دادخواست به 
كالســه 970258 از اين شــورا در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان صمد 
مهربان براهوئى بشناسنامه 333 در تاريخ 95/7/4 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به افــراد ذيل 1- حوا مهربان براهوئى فرزند صمــد داراى ش ش 3674424274 
دختــر متوفى 2- حبيب الــه مهربان براهوئى فرزند صمد داراى ش ش 688 پســر متوفى 3-  مهراله مهربان 
براهوئــى فرزنــد صمد داراى ش ش 3672247871 پســر متوفــى  4- محمد مهربــان براهوئى فرزند صمد 
داراى ش ش 1043 پســر متوفــى  5- محمــود مهربان براهوئى فرزند صمــد داراى ش ش 3660195073 
پسر متوفى 6- ذليخا مهربان براهوئى فرزند صمد داراى ش ش 367224798 دختر متوفى 7- آمنه مهربان 
براهوئــى فرزند صمــد داراى ش ش 1044 دختر متوفى 8- مريم مهربان براهوئى فرزند صمد داراى ش ش 
3672251453 دختــر متوفــى 9- فاطمه مهربان براهوئى فرزند صمــد داراى ش ش 3671768630 دختر 
متوفــى ، متوفى وارث ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبــور را يك مرتبه آگهى 
مينمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك 

ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/791
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: رحيم جهان تيغ فرزند رضا به نشــانى اســتان سيســتان و بلوچستان 
شهرســتان زابل شهر زابل هيرمند شــمالى 33 ، مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: قائم حسن پور فرزند 
جمشــيد به نشــانى سيســتان و بلوچســتان زابل خيابان هيرمند هيرمند 19 منزل آقاى محمد ناصر زاده يا به 
آدرس روبــروى پارك غدير نمايشــگاه اتومبيل امير (مجهــول المكان) ، محكوم به: بموجب درخواســت اجراى 
حكم مربوطه به شماره 9710095477300012 و شماره دادنامه مربوطه 9709975477300083 محكوم 
عليه محكوم است به پرداخت ميزان يكصد و سى و شش ميليون و پانصد هزار تومان وجه نقد رابيج در نظام 
مقدس جمهورى اسالمى ايران از باب اصل وجوه موضوع خسارات ناشى از صدور حكم كيفرى موضوع دادنامه 
كالســه ى 950898 دادگاه محترم تجديدنظر اســتان و همچنين خســارات تاخير تاديه ى وجوه مذكور از تاريخ 
قطعيت حكم صادره ى كيفرى الى يوم االدا كه در مرحله اجرا توســط دادگاه حســب نرخ رســمى يوميه ى  بانك 
مركزى محاسبه خواهد شد محكوم و اعالم مى دارد و همچنين بپرداخت حق االجرا دولتى وفق مقررات محكوم 
گرديــد. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابــالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنــرا بموقع اجرا گذارد (ماده 
34 قانــون اجــراى احكام مدنى) 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و 
اســتيفا محكوم به از آن ميســر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه 
اموال خود را شــامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول به طور مشــروح مشتمل بر ميزان 
وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسســات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشــخصات 
دقيق حســابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشــخاص 
ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8و3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 4- خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجراى حكم ، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 
20 ق م ا و مــاده 16 قانــون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو يا انگيزه 
فــرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى درجه 
شــش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شــود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به 
موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توســط محكوم عليه خواهد بود(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجراى محكوميت مالى 1394).م الف/785
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان زابل

آگهى رونوشت حصر وراثت
زهرا روســتائى فرزند محمد داراى شماره شناسنامه 44 به شرح دادخواست به كالسه 970267 از اين 
حوزه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على عباس روستائى حسين آبادى 
فرزند فضلعلى به شــماره شناســنامه 1422 در تاريخ 1397/3/1 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- زهرا روســتائى فرزند محمد بــه ش ملى 3933277868 
همســر متوفى 2- پروين روســتائى حســين آبادى فرزند على عباس به ش ملى 3930839237 دختر متوفى 
3- ژاله روستائى حسين آبادى فرزند على عباس به ش ملى 3934404006 دختر متوفى 4- مريم روستائى 
حســين آبــادى فرزند على عبــاس به ش ملى 3932826353 دختر متوفى 5- الهام روســتائى حســين آبادى 
فرزنــد على عباس به ش ملى 3932760761 دختر متوفى 6- فرشــته روســتائى حســين آبــادى فرزند على 
عباس به ش ملى 3930169827 دختر متوفى 7- سعيد روستائى حسين آبادى فرزند على عباس به ش ملى 
3930839946 پســر متوفى 8- احمد روســتائى حسين آبادى فرزند على عباس به ش ملى 3933350786 
پسر متوفى والغير اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه  تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/342
قاضى شعبه 111 شوراى حل اختالف مالير

دادنامه
پرونده كالســه 9609988516600690 شعبه 116 شوراى حل اختالف شهرستان مالير تصميم نهايى 
شــماره 9709978516600098- خواهان: آقاى عليرضا مفتى فوج فرزند مجتبى به نشــانى اســتان همدان 
شهرستان مالير شهر مالير خ پارك ابتداى كوچه عقيق ساختمان بيات واحد 5- خوانده: آقاى كامران شيرزادى 
فرزند اســماعيل به نشــانى مجهول المكان ، خواســته ها: 1- مطالبه وجه چك 2- مطالبه خســارت تاخير تاديه 
3- مطالبه خسارات دادرسى ، گردشكار: خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفيت خوانده باال تقديم داشته 
كه پس از ارجاع به اين شــعبه و ثبت به كالســه فوق و جرى تشــريفات قانونى در وقت فوق العاده دادگاه به 
تصدى امضاء كننده زير تشــكيل شــده و با توجه به محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح ذيل 
مبادرت به صدور راى مى نمايد .(راى شــورا) در خصوص دادخواســت خواهان آقاى عليرضا مفتى فوج فرزند 
مجتبى به طرفيت خوانده آقاى كامران شــيرزادى فرزند اسماعيل به خواسته مطالبه وجه به ميزان يك ميليون 
و هشــتصد هزار تومان به انضمام خســارت تاخير تاديه و هزينه دادرســى مستندا به يك فقره چك بالمحل به 
شــماره 949712 و گواهى عدم پرداخت و بشــرح مندرج در پرونده كه خواهان در دادخواســت خود اشــعار 
داشــته اند كه وجه چك مســتند دعوى را از خوانده طلب داشــته و جهت وصول آن به بانك محال عليه مراجعه 
و با صدور گواهى عدم پرداخت مواجه گرديده اســت لذا شــورا با بررســى محتويات پرونده و بلحاظ مســتند 
ابرازى خواهان كه رونوشــت چك و گواهى عدم پرداخت مربوط اســت كه داللت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت 
به خواهان و به ميزان خواسته را مى نمايد و نظر به  اينكه مستند ابرازى خواهان فاقد هر گونه اشكال و ايراد 
شــكلى و ماهوى اســت و وجود سند تجارى در يد دارنده ان ظهور بر اشــتغال ذمه صادر كننده آن را مى نمايد 
و خوانده بواســطه مجهول المكان بودن از طريق نشــر آگهى در جرايد دعوت شده است كه در جلسه رسيدگى 
حاضر نشده و عذر موجهى اعالم نكرده و از دعوى مطروحه دفاعى به عمل نياورده است (روزنامه تفاهم مورخه 
97/2/6 به چاپ رســيده اســت) لذا شــورا دعوى خواهان موصوف را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 
310و311و312و313 از قانون تجارت و ماده 1288 از قانون مدنى و مواد 502و198و522 از قانون آئين 
دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى ماده 2 از قانون اصالح مواردى از قانون 
چك مصوب 76/3/15 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام راى بر محكوميت خوانده موصوف به پرداخت مبلغ 
يك ميليون و هشــتصد هزار تومان به عنوان اصل خواســته و مبلغ يكصد و شــصت و دو هزار و پانصد تومان 
بابت هزينه دادرســى و در خصوص خســارت تاخير تاديه از تاريخ 1394/10/30 به خواهان تا زمان تاديه بر 
مبناى جداول تغييرات شــاخص مقوم معينه توســط بانك مركزى جمهورى اســالمى ايران كه واحد محترم اجراى 
احكام حقوقى در حين اجرا محاســبه خواهد نمود صادر و اعالم مى گردد راى صادره غيابى اســت و ظرف مهلت 
بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى و بيست روز ديگر پس از ان قابل تجديدنظر خواهى در محاكم حقوقى 

عمومى دادگسترى شهرستان مالير مى باشد. م الف/288
قاضى شعبه 116 شوراى حل اختالف مالير

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محمد عظيم ريگى فرزند كرمشــاه بشــماره شناســنامه 3718876094 متولد سال 1351 صادره 
از خاش با اســتناد به شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه وراث ، دادخواستى بشماره 1-97-148 
دادخواست مورخ 97/4/27 تقديم شوراى حل اختالف حوزه 1 شهرستان خاش نموده ، چنين اشعار داشته كه 
شادروان كرمشــاه ريگى كارواندرى فرزند حسين بشماره شناسنامه 292 متولد سال 1321/10/17 صادره 
از خاش در تاريخ 97/4/15 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از:1- گل پرى بامرى فرزند 
ميربيك ش ش 4 متولد 1328 صادره از ايرانشهر زوجه 2- زربى بى جمشيد زهى فرزند پتى ش ش 4367 
متولد 1361 صادره خاش زوجه 3- محمد امين ريگى فرزند كرمشاه ش ش 8155 متولد 1350 صادره خاش 
فرزنــد 4- محمــد عظيم ريگى فرزند كرمشــاه ش ش 8156 متولد 1351 صادره خــاش فرزند 5- محمدعلى 
ريگى كارواندرى فرزند كرمشــاه ش ش 17 متولد 1359 صادره خاش فرزند 6- حسين ريگى فرزند كرمشاه 
ش ش 357 متولد 1366 صادره خاش فرزند 7- حوا ريگى كارواندرى فرزند كرمشاه ش ش 2 متولد 1347 
صــادره خاش فرزنــد 8- مهرانگيز ريگى كارواندرى فرزند كرمشــاه ش ش 8154 متولد 1348 صادره خاش 
فرزنــد 9- زيبــا ريگى كارواندرى فرزند كرمشــاه ش ش 252 متولد 1353 صادره خــاش فرزند 10- حميرا 
ريگى كارواندرى فرزند كرمشــاه ش ش 790 متولد 1355 صادره خاش فرزند 11- حوران ريگى كارواندرى 
فرزند كرمشــاه ش ش 709 متولد 1357 صادره خاش فرزند 12- مريم ريگى كارواندرى فرزند كرمشــاه ش 
ش 13 متولد 1363 صادره خاش فرزند 13- رقيه ريگى كارواندرى فرزند كرمشاه ش ش 3710657603 
متولد 1368 صادره خاش فرزند 14- آســيه ريگى كارواندرى فرزند كرمشــاه ش ش 3710640296 متولد 
1383 صادره خاش فرزند 15- مرضيه ريگى كارواندرى فرزند كرمشاه ش ش 3710693969 متولد 1384 
صادره خاش فرزند 16- عاطفه ريگى كارواندرى فرزند كرمشاه ش ش 3710836689 متولد 1387 صادره 
خاش فرزند 17- راضيه ريگى كارواندرى فرزند كرمشــاه ش ش 3711030270 متولد 1391 صادره خاش 
فرزند 18- فاطمه زهرا ريگى كارواندرى فرزند كرمشــاه ش ش 3711117015 متولد 1393 صادره خاش 
فرزنــد ، اينك پس از انجام تشــريفات قانونى مراتب يــك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار درج تا 
چنانچه شــخص يا اشــخاصى نســبت به مفاد آن اعتراض يا وصيت نامه اى اعم از ســرى يا عادى يا رسمى از آن 
مرحوم در اختيار دارند ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشــار به شــوراى حل اختالف حوزه يك شهرســتان خاش به 
آدرس خيابان امام خمينى (ره) ســاختمان قديم دادگســترى مراجعه در غير اينصورت پس از انتشــار آگهى در 

روزنامه به صدور گواهى حصر وراثت برابر مقررات اقدام ميگردد. م الف/253
رئيس شوراى حل اختالف شماره 1 خاش

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقــاى واحــد بخش غالمى داراى ش ش 5259728475 متولد 1354 به شــرح دادخواســت به كالســه 
38/97 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان مهران غالمى 
به شناســنامه 669013277 متولد 1379 در تاريخ 97/2/18 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- آسيه چاكرى دارنده ش ش 5259739906 متولد 1361 صادره 
از حــوزه مركزى قصرقند 2- واحــد بخش غالمى دارنده ش ش 5259728475 متولد 1354 صارده از حوزه 
مركزى قصرقند ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به اين شــورا 

تقديم دارد واال گواهى صادره خواهد شد. م الف/70
 رئيس شوراى حل اختالف قصرقند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى اكبر مالشــاهى آزاد فرزند عباس داراى شناســنامه شــماره 176م بشــرح دادخواســت به كالســه 
970265 از اين شــورا در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان كنيز سرگزى 
بشناســنامه 2203 در تاريــخ 96/7/8 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به افراد ذيل 1- اكبر مالشــاهى آزاد فرزند عباس داراى ش ش 176 م پســر متوفى 2- رضا 
مالشاهى آزاد فرزند عباس داراى ش ش 14713 پسر متوفى 3- حميد مالشاهى آزاد فرزند عباس داراى ش 
ش 405 پســر متوفى 4- حســن مالشاهى آزاد فرزند عباس داراى ش ش 152 پسر متوفى 5- حوا مالشاهى 
آزاد فرزنــد عبــاس داراى ش ش 367014747 دختــر متوفــى ، متوفى وارث ديگرى نــدارد ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد و باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/793
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانــم زهرا كاتــب ده مرده فرزند على داراى شناســنامه شــماره 3621083642 بشــرح دادخواســت 
به كالســه 970264 از اين شــورا در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان 
معصومــه كاتب ده مرده خملى بشناســنامه 2830 در تاريخ 97/4/3 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به افــراد ذيل 1- زهراء كاتب ده مــرده فرزند على داراى ش ش 
3621083642 دختر متوفى 2- بهمن كاتب ده مرده فرزند على داراى ش ش 885 پسر متوفى 3- محمدرضا 
كاتــب ده مــرده فرزند على داراى ش ش 3620247412 پســر متوفى 4- مهديه كاتــب ده مرده فرزند على 
داراى ش ش 3673617958 دختــر متوفــى 5- الهام كاتب ده مرده فرزند علــى داراى ش ش 8294 دختر 
متوفــى  ، متوفى وارث ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك مرتبه آگهى 
مينمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك 

ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/790
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى ســيد حســن هاشــمى فرزند رضا داراى شناســنامه شــماره 11201 بشرح دادخواســت به كالسه 
970262 از اين شــورا در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رضا هاشمى 
بشناســنامه 3387 در تاريخ 68/12/18 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به افراد ذيل 1- ســيد حسن هاشــمى فرزند رضا داراى ش ش 11201 پسر متوفى 2- سيد 
عباس هاشــمى فرزند رضا داراى ش ش 6260 پســر متوفى 3- ســيد جواد هاشــمى فرزند سيد رضا داراى 
ش ش 699 پســر متوفى 4- ســيد محمد هاشــمى فرزند رضا داراى ش ش 1235 مواليد پســر متوفى 5- 
فاطمــه هاشــمى فرزنــد رضــا داراى ش ش 2298 دختر متوفى 6- عادله هاشــمى فرزند رضــا داراى ش ش 
3660042031 دختــر متوفى 7- عاطفه هاشــمى فرزند رضــا داراى ش ش 36600420409 دختر متوفى 
8- رقيه هاشمى فرزند سيد يوسف داراى ش ش 4949 همسر متوفى ، متوفى وارث ديگرى ندارد ، اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
از متوفى نزد و باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/782
 رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

آگهى ابالغ وقت دادرسى و مفاد دادخواست و ضمائم آن
كالســه پرونــده 970462 شــعبه دوم حقوقــى دادگاه عمومى زابل ، وقت رســيدگى: ســاعت 10/30 
صبــح مورخــه 1397/6/26 ، خواهان: محمود خواجه فرزند غالمعلى ، خوانــده: محمدعلى نوروزى فرزند جواد 
،خواســته: مطالبه وجه ، خواهان دادخواســتى به طرفيت خوانده و به خواسته فوق تسليم دادگاه عمومى زابل 
نموده است كه پس از ارجاع به شعبه دوم و ثبت طى كالسه فوق و تعيين وقت رسيدگى بعلت مجهول المكان 
بودن خوانده به درخواســت خواهان و موافقت دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب 
يــك نوبــت در يكــى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهــى و اطالع ضمن 
مراجعه به دفتر دادگاه و اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت 
باال جهت رســيدگى حضور بهمرســاند در غير اين صورت دادگاه غياباً رســيدگى و تصميم مقتضى اتخاذ خواهد 

نمود. م الف/786
منشى دادگاه شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان زابل


