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پرداخت معادل 72 میلیون یورو تسهیالت 
ارزی و 2200 میلیارد تومان تسهیالت ریالی

بانك صنعت و معدن از ابتداي سال جاري تاكنون 
معادل مبلغ 72 ميليون يورو تسهيالت ارزي و 2200 
ميليارد تومان تسهيالت ريالي به صنعتگران كشورمان 

پرداخته است.
تس��هيالت ياد ش��ده در مجموع ب��ه 982 طرح 
توس��ط س��تاد و ش��عب اين بانك در نق��اط مختلف 

كشورمان پرداخت شده است.

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک 
پاسارگاد به تنفس خورد

مجمع عمومی عادی س��اليانه بانك پاسارگاد كه 
روز يکش��نبه 31 تيرماه در محل ت��االر بزرگ وزارت 

كشور برگزار شد، به تنفس خورد.
مجمع عمومی عادی س��اليانه بانك پاس��ارگاد با 
حضور 35درصدی س��هامداران به حد نصاب نرسيد و 

به زمان ديگری در مردادماه موكول شد.

سهامداران عملکرد سال 96 بانک 
پارسیان را تصویب کردند

مجمع عمومی عادی س��االنه بانك پارسيان برای 
رس��يدگی به عملکرد دوره مالی منتهی به 29 اسفند 
96 صبح روز يکش��نبه،31 تيرماه در سالن اجتماعات 
پژوهش��گاه ني��رو و ب��ا حض��ور بي��ش از 83 درصد 

سهامداران برگزار شد.
در ابتدا، متن پيام هيات مديره به سهامداران برای 
جمع حاضر قرائت ش��د. سپس هيات رئيسه با تركيب 
آقای عباس خس��روانی، به عنوان رئيس جلسه، آقايان 
تقی پور و موحدنژاد به عنوان ناظرين و آقای س��اعدی 
ب��ه عنوان منش��ی جلس��ه و آقای جعفری ب��ه عنوان 
نماينده سازمان بورس درجايگاه حضور يافتند. در اين 
مجمع، سهامداران پس از استماع گزارش هيات مديره 
و بازرس قانونی درخصوص عملکرد س��ال مالی منتهی 
به 96/12/29 با اكثريت آرا به تصويب صورت های مالی 

اين بانك رای مثبت دادند.

 رونمایی از اولین تقویم دیجیتال بانکی
 بانك ايران زمين از اولين تقويم ديجيتال بانکی كشور 
با قابليت نمايش مجموع گردش مالی روزانه رونمايی كرد.

 ب��ا اين ام��کان اعضای باش��گاه مش��تريان بانك 
اي��ران زمين از اين پس می توانند س��وابق گردش مالی 
سپرده های خود را در تقويم ديجيتال اين بانك ببينيد و 
برای آن يادداشت اختصاصی ثبت كنند. برای راه اندازی 
اين امکان می تواند از قسمت "منو" بخش "تنظيمات" و 
همگام سازی گزارش سپرده ها و با استفاده از نام كاربری 
و كلمه عبور باشگاه مشتريان اقدام به فعال سازی نمايش 

مجموع گردش مالی روزانه خود نماييد.

اخبار

رئیس کمیسیون عمران مجلس:
بازار مسکن وارد فاز رکود شد

رئيس كميسيون عمران مجلس با اشاره  خونه به  به اينکه بازار مس��کن وارد فاز ركود شده خونه 
اس��ت، گفت: متوليان بخش مسکن بايد شرايط را برای تحقق 

برنامه ششم توسعه در اين بخش فراهم كنند.
در حالی قيمت مس��کن در دو ماه ابتدايی سال روند رشد 

ب��ه خود گرفت كه به علت نبود ظرفيت افزايش قيمت در اين 
بازار ش��اهد ركود عميق در ش��رايط فعل��ی در خريد و فروش 
ملك هس��تيم تا جايی كه مش��اوران امالک می گويند در دو 
م��اه اخير هيچ معامله ای نداش��تند و علت آن هم اين اس��ت 
كه با توجه به نا معلوم بودن ش��رايط اقتصادی نه كسی خانه 
می فروش��د و نه م��ردم توانايی خريد خانه ب��ا اين قيمت های 
كذاي��ی را دارند و اگر روند اين بازار اگر به همين منوال پيش 

رفت ركود در ماه های آينده تشديد خواهد شد.
در اين رابطه رضا كوچی بيان كرد: بازار مسکن با توجه به 

ش��رايط پيرامون بازار در حال حاضر وارد ركود ش��ده و به نظر 
می رس��د افزايش قيمت در معامالت ادامه داشته باشد. در حال 
حاضر متاسفانه 3 ميليون مسکن در كشور كمبود داريم كه در 
قانون برنامه ششم توسعه دولت )وزارت راه و شهرسازی( مکلف 
شده عالوه بر ساخت 200 هزار واحد مسکونی روستايی و 150 

هزار مسکن شهری، 270 محله را در سال مقاوم سازی كند.
رئيس كميس��يون عمران مجل��س تاكيد كرد: متاس��فانه 
هيچ كدام از اين برنامه ها اجرا نشده، ۴ ماه از فصل بودجه گذشته، 
اما هيچ اقدامی برای مواردی كه در قانون برنامه آمده، انجام نشده 

اس��ت. كوچی توضيح داد: شرايط بازار مسکن نشان می دهد كه 
در بخش مسکن دولت و وزارت راه و شهرسازی عملکرد مناسبی 
نداشته است، در حال حاضر مسکن هم در ركود است و هزينه های 
زيادی بابت اين موضوع پرداخت می كنيم. با توجه به افزايش نرخ 

اجاره بها نيز مسکن در شرايطی نامطلوبی به سر می برد.
با اين تفاسير بايد منتظر ماند و ديد در هفته ها و ماه های 
پيش رو چه ش��رايطی برای بازار مسکن رقم خواهد خورد و با 
توجه به بالتکليفی صاحبان ملك و خريداران قيمت ها به كدام 

سمت سوق خواهد گرفت.  میزان

عبدالمجید شیخی

کارشناس اقتصادی

ريشه ی بيماری در اقتصاد ما،  غلبه ی بخش داللی و بازرگانی نقشــــه راه
است كه مجال فرصت های سودآور اقتصاد را مانند 
ي��ك س��ياه چاله ی كيهان��ی، از س��اير فرصت های 
اقتص��ادی تولي��د در اقتصاد ربوده اس��ت. در مقام 
مقايسه با اين فرصت ها، يك كشاورز زحمت كش با 
معطلی و خواب يك ساله ی سرمايه ی خود، حداكثر 
فقط بيست درصد س��ود می برد؛ اما در مقابل يك 
تاجر ب��ا گردش يك روز س��رمايه، حت��ی تا 200 
درص��د نيز س��ود می ب��رد. اين در حالی اس��ت كه 
كش��اورز، توليدكنن��ده ی كاالی ض��روری و عامل 
امنيت غذايی مردم اس��ت و در اين بازار، هم قيمت 
نهاده ها و هم قيمت س��تانده ها، تحت كنترل دولت 
ق��رار دارند. برعکس در بخش دالل��ی و بازرگانی و 
خدم��ات، اص��والً دولت هيچ كنترلی ن��دارد. اگر با 
فرض محال، هر دو 20 درصد س��ود داش��ته باشند 
)كه برای دالل تاجرپيش��ه فرض محالی اس��ت!( و 
س��رمايه ی دالل نيز يك روز معطل و درگير باشد، 
نسبت س��ود دالل به سود كشاورز 365 برابر است! 
اگ��ر خيلی منصف باش��يم و خواب س��رمايه ی در 
گردش و درگيری سرمايه ی دالل را سی روزه فرض 
كنيم، نسبت س��ود دالل به سود كش��اورز دوازده 
برابر می شود كه اين هم فاجعه است. با اين وجود، 
ك��دام انگي��زه باقی می ماند تا س��رمايه به س��مت 
فعاليت های مفيد روانه ش��ود و ديگ��ر چه مجالی 

برای رشد و بالندگی توليد می ماند؟
يکی از دورهای باطل اقتصاد ما همين غلبه ی 
بخش بازرگانی بر س��اير بخش های اقتصاد اس��ت. 
اي��ن زيربخش به مثابه ی يك مجرم فراری اس��ت 
ك��ه در هر جا س��ر دربياورد، تخري��ب می كند. نه 
قانونی برای كنترل س��هم سود آن تعريف شده و 
ن��ه قانون گذار ب��ا او كاری دارد. دولت نيز خود را 
در بازار خلع س��الح كرده و به غل��ط اعتقاد دارد 
ك��ه مکانيس��م قيمت ها بايد تع��ادل برقرار كند و 
اعتق��ادی به ضوابط اقتصاد اس��المی ندارد. گويی 
نع��وذاً باهلل خداوند تبارک و تعالی نيز نبايد جهنم 
را خلق می كرد، زيرا اين بش��ر اص��اًل اهل طغيان 

نيست و دنيا به كام همه امورات را می گذراند!
دول��ت توجيه می كند ك��ه می خواهد رقابت، 
همه ی كاره��ا را حل كند. در حال��ی كه از منظر 
اقتصاد اسالمی، در نظام اقتصادی ای كه بی عدالتی 
حاكم باشد، طرح »رقابت« عين ظلم به ضعفاست. 
در اي��ن وضعيت نابراب��ری، رقابت به معنی ميدان 
دادن ب��ه اقويا ب��رای غلبه بر ضعفاس��ت. به قول 
موالن��ا، »اول ای جان دفع ش��ر موش كن/وانگهان 
در جم��ع گندم جوش ك��ن« اول بايد دفع موش 
ك��رد، بعد بايد به فکر انباش��ت گندم در انبار بود. 
اول برق��راری عدالت در برخ��ورداری فرصت ها و 
دادن فرص��ت براب��ر به ضعفا در مقاب��ل اقويا بايد 
م��ورد توجه ق��رار گيرد و س��پس زمينه ی رقابت 
فراهم ش��ود. امروزه ش��عار كمك به تقويت بخش 
خصوص��ی، كار را بر دولت نيز مش��تبه كرده و به 
جايی رسيده كه در امثال اتاق بازرگانی، ما شاهد 
امتيازگيری های مس��تمر بخش داللی هستيم؛ در 
حالی كه بس��ياری از اتحاديه ه��ای توليدی، مانند 
اتحادي��ه ی توليدكنندگان ل��وازم خانگی، كه يك 
مجمع بس��يار بزرگ توليدی صنفی است، در آنجا 
اصاًل حضور ندارند. امتيازاتی داده شده است، مانند 
حذف طرح باركد كاال كه می توانست ردياب مهمی 
برای عدم غ��ش در تجارت و زمينه ی خوبی برای 
شناس��ايی پايه های مالياتی باش��د و يا بخشودگی 
ماليات��ی صادراتی ك��ه فقط نصيب تاج��ران و نه 
توليدكنندگان می شود. از ديگر نمونه های آثار اين 
اتاق، تنظيم پيش نويس قانون فضای كس��ب وكار 
بود كه محتوای آن »خلع  يد مس��ئوليت مديريت 
اقتص��اد از دول��ت و حاكم كردن بخ��ش داللی و 
تاجران صاحبان ثروت و قدرت بر تاروپود اقتصاد« 

بود و به بهانه ی خصوصی سازی انجام شد.

جالب اينکه اين پيش نويس را براساس قانون 
سياس��ت های كلی اصل ۴۴ تهيه كرده بودند. لذا 
متأس��فانه يك منصه ی بروز و ظه��ور »دور باطل 
غلب��ه ی بخ��ش بازرگانی بر كل اقتص��اد«، همين 
امث��ال پايگاه اتاق بازرگانی اس��ت كه به غلط، نام 
صنعت، معدن و كش��اورزی به آن بس��ته ش��ده و 
عماًل نماينده ی طيف بخش تجارت اس��ت و توليد 
در آن جايگاه��ی ندارد. نماين��ده ی اين طيف هم 
امروزه رئيس دفتر رئيس جمهور می ش��ود كه خود 
نش��انه ی بارز ديگری از غلبه ی اي��ن دور باطل و 
اس��تحکام اين گ��رداب و س��ياه چاله ی كيهانی بر 
تاروپود اقتصاد اس��ت؛ در حالی ك��ه انتظار بر اين 
است كه در نظام مقدس اسالمی، كه حاصل ايثار 
صدها هزار ش��هيد اس��ت، اضالع مهم حاكميت، 
اشخاصی باش��ند كه آگاه و عامل به مبانی اقتصاد 

اسالمی باشند.
به بهانه ی خصوصی سازی، »خط داللی سازی« 
اقتصاد دنبال می ش��ود و به قول مثل معروف، »به 
نام ش��عبان و به كام رمضان« ش��ده است. لذا در 
جلس��ات با بخ��ش عموم��ی، عمدت��اً نمايندگان 
تاجرپيش��ه حضور دارند و تنها، خواسته های طيف 
بازرگان��ی مطرح می ش��ود ك��ه بايد ب��ه اكثر اين 
خواس��ته ها، زياده خواه��ی بخش دالل��ی نام نهاد. 
دل بس��تن به برداش��تن تحريم ها و جدی نگرفتن 
دستورات حکيمانه ی مقام معظم رهبری)حفظه اهلل 
تعالی(، مبنی بر راهبرد اقتصاد مقاومتی، از تبعات 

همين غالب بودن دور باطل است.
مش��کل اصل��ی را باي��د در غفل��ت از فرامين 
الهی دانس��ت. جايی كه دولت تعريف مشخصی از 
وظايف خود در نظام نداشته باشد، رها بودن بخش 
داللی، آفت جان اقتصاد می ش��ود. طبيعی است و 

الزمه ی آن علت، همين معلول است. جالب اينکه 
خ��ود دولت با اين غفلت، به زحمت و تعب بزرگی 
می افتد. مثاًل طرح توزيع س��بد كاال، كه اين روزها 
بال و دغدغه ی اصلی دولت شده، كمك و يارانه ای 
اس��ت كه دولت به قصد جبران قدرت خريد ضعفا 
پرداخ��ت می كند و تنها و تنها ب��ه اين دليل اين 
كمك تبديل به كمك جنس��ی می شود كه دولت 
ت��وان كنترل قيمت كاالها را ندارد و می ترس��د با 
پرداخ��ت اين كمك به ص��ورت نقدی، هم زمان با 
افزايش نقدينگی، قيمت امثال اين كاالها افزايش 

يابد و اثرات اين كمك را خنثی سازد.
س��لب وظيفه ی حاكميتی »نظ��ارت، كنترل، 
ارزشيابی، تنظيم بازار« سبب تحميل اين مشکالت 
بر خود شده است. به قول حافظ، »تو خود حجاب 
خ��ودی حافظ، از ميان برخيز« باي��د باور نمود تا 
زمانی ك��ه در چارچوب منش��ور حکيمانه و الهی 
اقتص��اد اس��المی، نقش و ان��دازه  ی دولت و ديگر 
ابعاد اقتصاد بازتعريف نشود، وضعيت اقتصاد رو به 
بهب��ودی نخواهد رفت. جا دارد كه طراحان الگوی 
اس��المی ايرانی پيش��رفت به ضرورت و فوريت اين 
مس��ئله توجه ويژه نمايند. اما در وهله ی اول و در 

كوتاه مدت، نظام حاكميتی ما به رجال خودباور به 
اقتصاد اس��المی نياز دارد. دل بستن به نسخه های 
اقتصاد غرب، كه عماًل پس از بحران زمستان سال 
2008 شکست ش��ان برمال ش��د، جزء پشيمانی و 
ش��رمندگی در محضر خداوند تب��ارک و تعالی و 
مديون ش��دن به م��ردم و حق الناس، چيزی در بر 

نخواهد داشت.
با اي��ن حال، ادام��ه ی وضعيت فعل��ی، عماًل 
هرگون��ه سياس��ت های مال��ی، پول��ی و درآمدی 
دولت را همانند گذش��ته و در دولت های قبلی ابتر 
می س��ازد؛ زيرا جاذبه ی س��ودهای غيرمتعارف در 
بخش داللی، كنز در اين بخش، وجود اكثر قش��ر 
غنی و فراركننده از ماليات و... از اين طيف، قدرتی 
س��اخته كه تا به ح��ال با موج آفرين��ی و حركات 
انفجاری ايذايی در اقتصاد، تاروپود سياس��ت های 
دول��ت را ب��ر ه��م زده و ضد آن سياس��ت ها را بر 

اقتصاد تحميل كرده است.
چرا نبايد توجه داشته باشند كه اگر اين بخش 
ماليات بپ��ردازد، اص��اًل نيازی به ص��دور نفت نيز 
نخواهيم داشت؟ برنامه ی اصالح نظام مالياتی دولت 
در اين زمينه كجاس��ت؟ چرا بايد قيمت ها در اين 
بخش رها و يله باش��ند؟ چرا بايد سود غيرمتعارف 
چندصد درصدی، كه مرحوم ش��هيد دكتر بهشتی 

آن را ربا می دانستند، نصيب اين بخش شود؟
در خاتمه، در بيان تأكيد و تذكر به اهل مبادله 
و وظيفه ی امر به مع��روف و نهی از منکری مانند 
كس��ب س��ود غيرمتعارف، بايد گفت كه پُرواضح 
اس��ت در فتوای حضرت امام خمينی)ره(، ش��اهد 
ش��رط عدم »اجح��اف به خريدار« پ��س از توافق 
طرفين معامله هستيم. در شرايطی كه شرع برای 
كااليی قيمت مش��خصی اعالم نکرده و دولت نيز 
وظيفه ی حاكميتی خود را باور ندارد و يا نمی تواند 
اجرا كند و معامله توافقی است، »ولی اين گونه هم 
نيس��ت كه هركس هرچقدر توانست و تيغش بريد 
جنس��ش را بفروش��د، اجحاف نبودن يعنی اينکه 
سودت بايد منطقی باشد. نمی شود تا كمی نوسان 
در بازار ديدی يا جنس��ی كمياب شد، آن را به هر 
قيمتی زورت رسيد بفروش��ی! اين دقيقاً می شود 
مص��داق اجحاف! س��ود بايد عقالي��ی و منطقی و 

حاكی از انصاف باشد.«  برهان

آگهى مزايده نوبت اول
در پرونــده كالســه 960249 از اجــراى احــكام مدنى شــورا حل اختالف نشــتارود محكــوم عليه 
اســماعيل ســياه مشته اى محكوم اســت به پرداخت پنجاه ميليون ريال در حق محكوم له افسانه قاسمى 
لــذا ملك مورد تعرفه از ســوى محكوم له با مشــخصات ذيــل از طريق مزايده به فروش مى رســد:برابر 
نظريه كارشناسى يك قطعه زمين به مساحت تقريبى 1697/5مترمربع هر مترمربع بيست هزارتومان با 
شماره بازداشــتى 139705810008000431 مورد ثبت به شماره 21210 در صفحه 66 دفتر 241 
دفاتر بخش 2 تنكابن ، حوزه ثبت ملك تنكابن به نام اســماعيل ســياه مشــته اى مالك سه دانگ مشاع از 
شــش دانگ ملك ذكرشده واقع در نشــتارود-كوتى بازار مى باشد به همراه يك باب اصطبل به مساحت 
52 مترمربــع بــا مصالح بلوك و سيمان،ســربندى چوب و پوشــش حلــب با عنايت به قدمــت آن به مبلغ 
52,000,000 ميليــون ريــال كه جمع كل ارزش عرصه و اعيان ســهم محكوم عليــه از ملك فوق به مبلغ 
221,750,000 ريال مى باشــد لذا كســانى كه عالقمند به خريد باشــند مى توانند جهت كسب اطالعات 
بيشــتر پنــج روز قبل از زمان مزايده بــه دفتر اجراى احكام مدنى شــورا دادگاه مراجعه نمايند. خريدار 
مى تواند در روز مزايده با  پرداخت 10درصد از كل مبلغ مزايده نسبت به مقدمات خريد اقدام نمايد.

آدرس ملك:نشتارود كوتى بازار انتهاى شهرك قصر طال قيمت پايه: 221,750,000 ريال معادل دويست 
و بيســت و يك ميليون و هفتصدوپنجاه هزار ريال مكان مزايده: دفتر اجراى احكام مدنى شــورا دادگاه 

نشتارود  زمان مزايده:97/6/4 رأس ساعت 10 صبح.م/الف
مديراجراى احكام دادگاه بخش نشتا-حاتم پور

آگهى احضار متهم
نظربه اين كه ســعيد محمدى ف حســن به اتهام ســرقت به شــماره پورنده 960548 از طرف اين 
بازپرسى تحت تعقيب بوده و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده است 
بديــن وســيله در اجراى ماده 115قانون آيين دادرســى كيفرى مراتب با  درج در يكــى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشــار به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه ازتاريخ انتشــار آگهى در شــعبه دوم بازپرســى دادسراى 
مياندرود جهت پاســخ گويى به اتهام خويش حاضر شــود. در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ 

انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد.م/الف97/55
بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب مياندرود-محمد صابر

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به على شهابى ف رضا
خواهان حســين ســرابندى مقدم دادخواســتى به طرفيت خوانده على شــهابى ف رضا به خواســته 
اثبات وقوع بيع مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709981984200139 شعبه دوم دادگاه 
عمومى(حقوقى)مياندرود ثبت و وقت رســيدگى 97/7/17 ســاعت 10 تعيين گرديدكه حســب دستور 
دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهــان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيرالانتشــار آگهى مى گردد تــا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود،نسخه دوم دادخواست و ضمايم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضرگردد.م/الف97/57
شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)مياندرود

ابالغيه
ش پ:9709982056200126 ابــالغ شــونده حقيقى:صغــرى حســين پــور ف فــرج اهللا تاريخ 
حضور:97/6/19 دوشــنبه ســاعت 10 محل حضور:محمودآباد درخصوص دعوى تقى  تســليم بخش به 

طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شويد.م/الف
شعبه دوم شوراى حل اختالف محمودآباد

آگهى مزايده ملك غيرمنقول نوبت اول
اجراى احكام مدنى دادگسترى بابل درنظر دارد جهت وصول محكوم به و هزينه اجرايى در پرونده 
كالسه970121 مقدار 11/000 سهم مشاع از 121652 سهم مشاع از 240,000 سهم عرصه و اعيان 
پالك ثبتى 5 فرعى از 2535 اصلى بخش 2 غرب بابل متعلق به محكوم عليه سيده فاطمه مهدى نيا واقع 
در بابل خيابان مدرس نوعلم را در روز شــنبه 97/5/20 ســاعت 10 صبح در دفتر اجراى احكام مدنى 
داگســترى بابل از طريق مزايده به فروش برســاند.پالك ثبتى فوق يك ســاختمان چهارطبقه روى پيلوت 
احداث شــده طبقه همكف مشــتمل بر پاركينگ و انبارى و راه پله و سرويس بهداشتى با مجموع مساحت 
150مترمربع و طبقه اول به مساحت 144 مترمربع به همراه 41 مترمربع تجارى و طبقه دوم به مساحت 
155 مترمربع و طبقه ســوم به مســاحت 105 مترمربع و طبقه چهارم به مســاحت 68 مترمربع مى باشد 
كارشناســى قيمت 11000 ســهم مشــاع پالك ثبتى مزبور را به مبلغ 735,163,000 ريال تعيين نموده 
اســت.مزايده از همين قيمت  پايه شروع شده و به باالترين مبلغ پيشنهادى فروخته خواهد شد . برنده 
مزايده ده درصد مبلغ را فى المجلس و باقيمانده را بايدظرف يك ماه پس از مزايده پرداخت نمايد و در 
صورت انصراف ده درصد اخذ شــده در حق دولت ضبط خواهد شــد.كليه هزينه هاى نقل و انتقال سند 

به عهده خريدار مى باشد.م/الف
                                          مدير شعبه دوم اجراى احكام مدنى دادگسترى بابل-ولى اله اصغرى آردى

آگهى حصر وراثت
آقاى محمدابراهيم نازك تبار ش ش 84 به شــرح دادخواســت به كالسه 8/406/97 از اين شورا  
درخواســت گواهــى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان عبداله نــازك تبار ش ش 7 
در تاريــخ 96/10/6 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به:1-بهزاد ش ش 559   2-قاســم ش ش 182   3-محمدابراهيم ش ش 84   4-ياسر ش ش 
5680034883   5-ســميه ش ش 5680019000 6-همگى نازك تبار ف عبداله و فاطمه-فرزندان 
متوفى6-محمدابراهيــم نــازك تبار ف فضل اله و صنم بر ش ش 28 پــدر متوفى7-كبرى نازك تبار ف 
قنبــر ش ش 16 همســر متوفى8-فاطمه باقرنــژاد حاجى ف امامعلى ش ش134 همســر متوفى . اينك 
شــورا با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد 
يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف بابل-خيرى زاده

آگهى ابالغ وقت دادرسى
موسســه تعاونى اعتبار ثامن دادخواســتى به خواسته وقت رسيدگى به طرفيت مجتبى داداش تبار 
ف داداشــقلى تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 8/97/148 شــوراى ســارى ثبت شده، چون 
خوانده مجهول المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار 
درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف ســارى نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دريافت و در  تاريخ 97/5/17 ساعت 9 صبح در شعبه هشتم شوراى حل اختالف سارى حضور 

به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
 دبير شعبه 8  شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
موسســه تعاونى اعتبار ثامن دادخواســتى به خواســته وقت رســيدگى به طرفيــت مهدى فقهى ف 
صفرقلى تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 8/97/138 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده 
مجهول المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و 
آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در  تاريخ 97/5/17 ساعت 9:30صبح در شعبه هشتم شوراى حل اختالف سارى حضور به 

هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 8  شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
امير خاكســار ف مهدى دادخواستى به خواســته اجراييه به طرفيت يوسف الياسى جويبارى تقديم كه به 
اين شــعبه ارجاع و به كالســه 8/96/372 شوراى سارى ثبت شــده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا 
طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه 
به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در  در شعبه هشتم شوراى حل 

اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 8  شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
بانك مهر اقتصاد دادخواســتى به خواســته دادنامه به طرفيت بهرامعلى حميدى ف حســين تقديم كه به 
اين شــعبه ارجاع و به كالسه 8/96/639  شوراى ســارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا 
طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه 
به دفتر شــوراى حل اختالف ســارى نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در شعبه هشتم شوراى حل 

اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
 دبير شعبه 8  شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
بانــك مهر اقتصاد دادخواســتى به خواســته اجراييه به طرفيت محمد حســينى تقديم كه به اين شــعبه 
ارجاع و به كالســه 8/96/378  شــوراى سارى ثبت شــده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 
73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر 
شــوراى حل اختالف ســارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در شــعبه هشتم شوراى حل اختالف 

سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 8  شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
جمال يحيى زاده ف قنبرعلى دادخواســتى به خواســته اجراييه به طرفيت پرويز آقامعلمى ف قدرت اهللا 
تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 8/91/711  شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى 
باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با 
مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در شعبه هشتم شوراى 
حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 8  شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
بانك انصار دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت حسين عبدى ف باباعلى تقديم كه به اين شعبه 
ارجاع و به كالســه 9/95/683 شــوراى سارى ثبت شــده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 
73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر 
شــوراى حل اختالف ســارى نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در  تاريخ 97/4/11 ساعت 9 صبح 
در شــعبه 9 شــوراى حل اختالف ســارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رســيدگى و اقدام قانونى معمول 

خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 9 شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونده(9609982073800154 )  96/8/680 خواهان: محمد خداداد ساروى ف حسين خوانده:حامد 
يزدان پناه ف رجب ((رأى قاضى شورا)):درخصوص دعوى محمد خداداد ساروى ف حسين با وكالت بعدى مهدى 
ميرزايى افراپلى به طرفيت خوانده حامد يزدان پناه ف رجب به خواســته مطالبه وجه 80,000,000 ريال بابت 
صدور يك فقره چك به شــماره 978063-95/7/5 صادره از بانك قرض الحسنه مهر ايران شعبه دارابكال با 
احتســاب هزينه دادرسى و خســارت تاخير تاديه باتوجه به مفاد دادخواست تقديمى خواهان و فتوكپى مصدق 
چك و گواهينامه عدم پرداخت آن و نظر به اين كه خوانده با اطالع از وقت رســيدگى در جلســه حاضر نشــده 
و دفاعــى بــه عمل نياورده دعواى خواهان محمول بر صحت تلقى به اســتناد مواد 310و313 ق  تجارت و مواد 
198-519-522 ق آ د م و تبصــره الحاقــى به ماده 2 قانون صدور چك  خوانده به پرداخت هشــتاد ميليون 
ريال به عنوان اصل خواســته و 1,145,000 ريال هزينه دادرســى و 1,080,000 ريال حق الوكاله تعيينى هم 
چنين پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 95/7/5 تا زمان اجراى كامل حكم براساس تناسب تغيير شاخص 
اعالمى ســاالنه كه توســط بانك مركزى تعيين مى شــود در  حق خواهان محكوم مى گردد.رأى صادره غيابى بوده 
ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شورا سپس ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى 

در محاكم عمومى حقوقى سارى است.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف سارى-محمد رحيمى

دادنامه
پرونده(9609982073800109  خواهان:مجتبى باقريان ف نقى خواندگان:1-محسن بابايى چورتى ف 
اسمعيل فعال مجهول المكان 2-عليرضا حرى ف حميد ((رأى قاضى شورا)):درخصوص دعوى مجتبى باقريان ف 
نقى به طرفيت خواندگان1-محســن بابايى ف اســماعيل2-عليرضا حرى ف حميد به خواســته مطالبه وجه مبلغ 
150,000,000 ريــال بابت صدور يــك فقره چك به شــماره 1546/934048/50 – 96/11/25 صادره از 
بانك ملت شــعبه مركزى سارى با احتســاب هزينه دادرسى و خســارت تاخير تاديه باتوجه به مفاد دادخواست 
تقديمى خواهان و فتوكپى مصدق چك و گواهينامه عدم پرداخت آن و نظر به اين كه خواندگان با اطالع از وقت 
رســيدگى در جلسه حاضر نشــده و دفاعى به عمل نياورده اند دعواى خواهان محمول بر صحت تلقى به استناد 
مــواد 310و313 و 403 ق  تجــارت و مواد 198-519-522 ق آ د م و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور 
چــك  خوانــدگان به نحو تضامنى به پرداخت يكصدوپنجاه ميليون ريال به عنوان اصل خواســته و 3,050,000 
ريال هزينه دادرسى هم چنين پرداخت خسارت تاخير تاديه از 96/11/25  تا زمان اجراى كامل حكم براساس 
تناسب تغيير شاخص اعالمى ساالنه كه توسط بانك مركزى تعيين مى شود در  حق خواهان محكوم مى گردد.رأى 
صادره غيابى بوده ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شورا سپس ظرف بيست روز ديگر قابل 

تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى سارى است.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف سارى-محمد رحيمى

دادنامه
پرونــده:9/96/507 دادنامــه:715-97/11/29 خواهان:ســعيد بابويه دارابى با وكالــت ليال قربانى 
خوانده:محمدرضا گج كوب-مجهول المكان ((رأى شــوراى حل اختالف)):درخصوص دادخواســت ســعيد بابويه 
دارابى ف حسن با وكالت ليال قربانى به طرفيت محمدرضا گج كوب به خواسته مطالبه وجه يك فقره چك به مبلغ 
38,000,000 ريال و كليه خسارات دادرسى و تاخير تاديه تا زمان وصول-حق الوكاله وكيل7,000,000 ريال 
هزينه دادرســى به استناد تصوير مصدق چك شماره 228529-95/12/15 گواهينامه عدم پرداخت نظر به 
اين كه مفاد دادخواســت تقديمى و مســتندات آن به شــرح مندرج در باال حكايت از اشتغال ذمه خوانده ر حق 
خواهان دارد و از آن جا كه اشــتغال يقينى مســتلزم برائت يقينى اســت و خوانده دليل و مدركى جهت برائت 
ذمه خود ارائه نكرده اســت و نظر به اين كه وجود چك در دســت دارنده آن ظهور در اشــتغال ذمه صادركننده 
دارد و با عنايت به اين كه خوانده على رغم ابالغ وقت رســيدگى در جلســه مقرر شــورا حاضر نشــده و جهت 
معاذير قانونى خويش اليحه اى تقديم نداشته اند على هذا دعوى خواهان را در اين مرحله از رسيدگى محمول 
بر صحت تشــخيص مســتندا به مــواد 198-303-515-519-522 ق آ د م و مادتين 310و313 ق تجارت 
و قانون استفســاريه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصــالح موادى از قانون صدور چك مصوب 1376/3/10 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام حكم به محكوميت خوانده موصوف به تاديه مبلغ 38,000,000 ريال بابت اصل 
خواســته  و 1,632,000 ريال بابت هزينه دادرســى به عالوه خســارت تاخير تاديه از تاريخ صدور چك تا زمان 
وصــول در حــق خواهان صادر مى نمايد.اين رأى غيابى اســت و ظرف بيســت روز پس از ابــالغ قابل واخواهى 
در همين شــعبه و متعاقبا ظرف بيســت روز پس از انقضاى واخواهى قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه عمومى 

سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه  نهم شوراى حل اختالف سارى-سيد على زكى زاده

دادنامه
پرونده:9609982073900041 خواهان:بانك ســينا با مديريت عليرضا تقديرى و محمدرضا پيشرو با 
وكالت مع الواســطه عســگر عزيزى با وكالت فرزانه قنبرنژاد ف قاســم خواندگان:1-زينب حبيبى اسبوكالئى2 
-پرويز قاســميان كوالئى ف مسلم 3-رضا محمدنژاد هرســه مجول المكان ((رأى شورا)):پيرامون دادخواست 
بانك ســينا بــا مديريت عليرضــا تقديرى و محمدرضا پيشــرو با وكالت مع الواســطه عســگر عزيــزى با وكالت 
رســمى فرزانه قنبرنژاد ف قاســم وكيل پايه يك دادگســترى بــه طرفيت1-پرويز قاســميان كواليى2-زينب 
حبيبــى اســبوكاليى3-رضا محمدنژاد به خواســته صــدور حكم به محكوميــت تضامنى خوانــدگان به پرداخت 
118,000,000 (يكصدوهجده ميليون ريال) اصل خواســته با احتســاب كليه خســارات دادرســى شــامل حق 
الوكالــه وكيل- هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه برمبنــاى وجه التزام قراردادى بــه ماخذ 33درصد از 
تاريخ 96/9/12 تا وصول محكوم به به اســتناد روگرفت قرارداد شــماره 1-1186780-500-408 آخرين 
آگهى تغييرات و وكالتنامه رســمى شــماره 9023 دفترخانه اسناد رسمى شماره 1440 تهران و وكالت نامه نظر 
به اين كه مفاد دادخواســت تقديمى و مســتندات آن حاكى از اشــتغال ذمه خواندگان و مديونيت آنان در حق 
خواهان دارد و از آن جا كه اشــتغال يقينى مســتلزم برائت يقينى است و خواندگان هيچ كدام در جلسه شورا 
حاضر نشده و در قبال دعوى مطروحه ايراد و تكذيبى ننمودند لذا دعوى خواهان را در اين مرحله از رسيدگى 
محمول بر صحت تشــخيص مســتندا به مــواد 198-515-519-522 ق آ د م و جوابيه اســتعالم به شــماره 
96/2297/275-96/12/9 خواندگان را به پرداخت 123,620,866 ريال اصل خواسته مبلغ 2,545,000 
ريال هزينه دادرســى 405,000 تومان حق الوكاله وكيل به عالوه خسارت تاخير برمبناى وجه التزام قراردادى 
طبق بند 23 قرارداد به ماخذ 33درصد ارســال به نحو تضامن در حق خواهان محكوم مى نمايد.اين رأى غيابى 

است و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه مى باشد.م/الف
قاضى شعبه نهم شوراى حل اختالف سارى-سيد على زكى زاده

 دادنامه
پرونده:9609982073900143 خواهان:شــركت تعاونى اعتبار كارســازان آينده با وكالت آقاى مسهر 
فــالح خاريكى ف رجبعلــى خواندگان:1-اعظم اميــرى ف احمد2-احمد اميرى ف علــى اكبر3-ابراهيم آفته ف 
محمدعلى هرســه مجهول المكان ((رأى شورا)):پيرامون دادخواست شــركت تعاونى اعتبار كارسازان آينده به 
شماره ثبت 163273 و با وكالت مسهر فالح خاركى ف رجبعلى به طرفيت خواندگان:1-اعظم اميرى ف احمد2-
احمــد اميرى ف على اكبر3-ابراهيم آفته ف محمدعلى به خواســته محكوميت تضامنــى خواندگان به پرداخت 
80,000,000 ريــال بــه انضمام كليه خســارات قانونى اعم از هزينه دادرسى-خســارت تاخيــر تاديه از زمان 
صدور تا اجراى كامل حكم و حق الوكاله وكيل به اســتناد كپى مصدق چك شــماره 137441 عهده بانك سپه و 
گواتهى عدم پرداخت بانك محال عليه از توجه به دادخواســت تقديمى و مســتندات آن حاكى از اشــتغال ذمه 
خواندگان مديونيت آنان به نحو تضامن مى باشــد و از آن جا كه اشــتغال يقينى مســتلزم برائت يقينى است و 
خواندگان هيچ كدام در جلســه شــورا حاضر نشده و در قبال دعوى مطروحه ايراد و تكذيبى ننمودند لذا دعوى 
خواهان را در اين مرحله از رسيدگى محمول بر صحت تشخيص مستندا به مواد 198-515-519-522 ق آ 
د م و مــواد 249-310-313 ق تجارت حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پدراخت 80,000,000 ريال 
اصل خواسته و 1,340,000 ريال هزينه دادرسى و حق الوكاله  وكيل طبق تعرفه به عالوه خسارت تاخير تاديه 
از تاريــخ چــك  96/10/23 تا اجراى كامل حكم  در حق خواهان محكوم مى نمايد.اين رأى غيابى اســت و ظرف 

بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه مى باشد.م/الف
قاضى شعبه نهم شوراى حل اختالف سارى-سيد على زكى زاده

دادنامه
پرونــده:9/91/355 دادنامه:533-92/11/27 خواهانا:محمد مهــدى محمدى با  وكالت محمدابراهيم 
محمدى رســتمى خواندگان:1-شــركت ســاختمانى مهاربند2-رحمان جهانى آهنگركاليى-مجهول المكان ((رأى 
شوراى حل اختالف)): درخصوص دعوى خواهان محمدابراهيم محمدى رستمى به وكالت از محمدمهدى محمدى 
بــه طرفيت خواندگان1-شــركت تعاونى مهاربند شــمال2-رحمان جهانــى آهنگركاليى به خواســته محكوميت 
تضامنى خواندگان به پرداخت شــانزده ميليون ريال با احتســاب خسارات قانونى باتوجه به داليل ارائه شده از 
سوى خواهان از جمله تصوير چك شماره 2122535511118-90/8/5 و گواهينامه عدم پرداخت و نظر به 
اين كه خوانده على رغم ابالغ وقت دادرســى در وقت مقرر حاضر نگرديده و انكاز و تكذيبى يا دفاعى نســبت 
بــه دعــوى خواهان و مســتندات وى به عمل نياورده و مدارك و مســتندات خواهان مصــون از تعرض و تكيب 
مانده لذا دعوى خواهان باتوجه به مراتب معنونه وارد و اشــتغال ذمه خوانده ثابت تشــخيص با استناد به مواد 
198-519-522 ق آ د م مصوب 1379 و مواد 310و313 ق تجارت حكم به محكوميت خواندگان به پرداخت 
تضامنى شانزده ميليون ريال اصل خواسته هم چنين 100,000 ريال هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق 
تعرفه و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد تا اجراى حكم با رعايت تناســب شاخص ساالنه كه توسط بانك 
مركزى اعالم مى گردد و محاســبه خواهد شــد در حق خواهان محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى ظرف بيســت 

روز پس از ابالغ قابل اعتراض در اين مرجع مى باشد.م/الف
قاضى شعبه نهم شوراى حل اختالف سارى-حسن زاده

اجراييه
ش پ :8/96/563 محكوم له:ســيد احمد حســينى ف سيد محمد محكوم عليه:على دالورى ف ميكاييل-

مجهول المكان به موجب راى شماره 29-97/1/28 شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم 
عليه محكوم است به پرداخت 11,830,000 ريال اصل خواسته و 737,870 ريال هزينه دادرسى و نشر آگهى 
و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 96/9/29 تا هنگام پرداخت با رعايت تناسب تغيير شاخص اعالمى بانك مركزى 
تماما در حق خواهان و نيم عشــر دولتى.به اســتناد ماده 29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم 
عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى 
پرداخــت محكــوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى 

احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى-محمد رحيمى

اجراييه 
ش پ :9/95/503 محكــوم له: تعاونى اعتبار كارســازان آينده با وكالت مســهر فــالح محكوم عليهم:1-

مرواريــد رمضانى دارابى-مجهول المكان2-على زاارع3-منور عارفى نيا4-الياس زارع به موجب رأى شــماره 
124-96/3/20 شــعبه نهم شــوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليهم محكوم اند به پرداخت 
تضامنــى 147,000,000 ريال بابت اصل خواســته و 40,490,000 ريال هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل 
طبــق تعرفه به عالوه خســارت تاخير تاديه از تاريــخ چك 95/8/26 تا اجراى حكم در حق خواهان ، نيم عشــر 
دولتى هزينه اجرايى طبق تعرفه پرداخت گردد.به اســتناد ماده 29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 
محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى 
بــراى پرداخــت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صــورت پرونده جهت اقدام قانونى براى 

اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 9 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :8/91/711 محكوم له: جمال يحيى زاده ف قنبرعلى محكوم عليه:پرويز آقامعلمى ف قدرت اهللا 
به موجب رأى شــماره 15-92/1/27 شــعبه 8 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم 
اســت به پرداخت بيست ميليون ريال اصل خواسته و سى هزارريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ دادخواســت 91/11/16 تا اجرا با رعايت تناســب شاخص ســاالنه كه توسط بانك مركزى اعالم مى گردد 
در حق خواهان و نيم عشــر دولتى.به اســتناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه ســوم توسعه 
اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف اســت پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد ، يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به ، يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد درغيراين صورت 

پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونــده:9609982074400076 دادنامه:9709972074400134 خواهان:بانك مهر اقتصاد 
بــا وكالت اعظــم نوكنده ف كريــم خواندگان:1-محمد عباســى حــداد ف امير 2-ايمــان جعفرپور ((رأى 
شــورا)):درخصوص دعواى بانك مهر اقتصاد با وكالت اعظم نوكنده به طرفيت1-ايمان جعفرپور2-محمد 
عباســى حداد به خواسته مطالبه وجه 200,000,000 ريال به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه به استناد يك فقره چك شماره 16/84/371347-2012-91/2/24 عهده بانك كشاورزى قائم 
شــهر كه در شعبه ســارى گواهينامه عدم پرداخت اخذگرديد باتوجه به گواهى عدم پرداخت بانك محال 
عليه و امضاى خواندگان ذيل چك كه توســط بانك مربوطه نيز گواهى شــده و باتوجه به وجود اصل چك 
مســتند دعوا نزد  خواهان كه داللت بر اشــتغال ذمه خواندگان مى نمايد و نظر به اين كه خواندگان على 
رغم ابالغ وقت دادرسى حضور نيافته اند و اليحه اى نيز ارسال ننموده اند و دليلى بربرائت ذمه خويش 
و پرداخت وجه چك ارائه ننموده اند لذا امضاى مذكور از تعرض مصون مانده و شورا باتوجه به محتويات 
پرونده دعواى خواهان را وارد تشــخيص و با اســتصحاب بقاى دين خواندگان و با استناد به مواد 198-
519-522 ق آ د م مصوب 1379 و مواد 19و313و310و403و404 قانون تجارت استفساريه تبصره 
الحاقــى به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376 مجمع تشــخيص مصلحــت حكم به محكوميت تضامنى 
خوانــدگان به پرداخت 200,000,000 ريال اصل خواســته و 3,645,000 ريال هزينه دادرســى و حق 
الوكاله وكيل برابر تعرفه و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد تا اجراى كامل حكم با رعايت تناسب 
شــاخص ســاالنه كه توســط بانك مركزى اعالم مى گردد در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد رأى صادره 
غيابى و ظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــورا و بيســت روز پس از آن قابل 

اعتراض در دادگاه عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 14 شوراى حل اختالف سارى-بيگلرنيا

دادنامه
پرونده:9609982073500076 دادنامــه:9709972073500113 خواهان:فاطمه على منش 
ف حســين باو كالت سيد ابوالفضل باقرى ف سيدموسى خواندگان:1-محمدرضا چراغعلى زاده2-حسين 
علــى منش 3-عليرضا چراغعلى زاده هرســه مجهول المكان ((رأى شــورا)):درخصوص دعوى فاطمه على 
منش ف حســين با وكالت ســيد ابوالفضل باقرى به طرفيت 1-محمدرضا چراغعلى زاده 2-حســين على 
منش3-عليرضا چراغعلى زاده ف حســين به خواسته مطالبه وجه مبلغ دويست ميليون ريال بابت هزينه 
هاى دفن و كفن و مراسمات مرحومه مولود حضرتى اظهر با احتساب هزينه هاى دادرسى و خسارت تاخير 
تاديــه مســتند به گواهى فوت و فاكتور هزينــه هاى پرداختى و گواهى انحصــار وراثت صادره منضم به 
آن باتوجــه به محتويات پرونده نظر بــه اين كه اصحاب دعوى به داللت گواهى حصر وراثت صادره  وراث 
حين الفوت متوفى بوده و خواهان باتوجه به مســتندات ارائه شده نسبت به پرداخت هزينه هاى مذكور 
اقــدام بدين لحاظ نســبت به مطالبه هزينه هاى پرداختى به طرفيــت وراث مرحومه(مادر)اقدام نموده و 
خواندگان نيز با وصف ابالغ قانونى در جلسه شورا حضور نيافته و اليحه اى ارسال ننموده اند بدين لحاظ 
ادعــا و مســتندات ابرازى  خواهان مصــون از هرگونه ايراد يا دفاعى واقع داشــته بنابراين ضمن احراز 
رابطه حقوقى فى مابين نامبردگان دعوى خواهاان را محمول به صحت دانســته مســتندا به مواد 348-
300-304 قانون امورحسبى و مواد 198-519-522 ق آ د م مصوب 79 حكم به محكوميت خواندگان 
به پرداخت دويســت ميليون ريال اصل خواسته و دوميليون وپانصدوهفتاد هزارريال هزينه دادرسى و 
شــش ميليون ريال حق الوكاله وكيل از ماترك متوفى در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد.رأى صادره 
غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در  همين شعبه و پس از آن ظرف بيست روز قابل 

تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 5 شوراى حل اختالف سارى-عبدالحسين مبينى

دادنامه
اعتبار  خواهان:تعاونــى  دادنامــه:9709972073300181  پرونــده:9609982073300188 
كارســازان آينده در حال توسعه با وكالت الهه رسوليان ف حاج اسماعيل خواندگان:1-عليرضا قديمى ف 
سيدرضا2-مجيد قديمى 3-حسن كاظمى4-رسول حسين زادگان ((رأى قاضى شورا)):درخصوص دعوى 
تعاونى اعتبار كارســازان آينده با وكالت الهه رســوليان به طرفيت1-عليرضا قديمى2-مجيد قديمى3-
حسن كاظمى4-رسول حسين زادگان به خواسته صدور حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت 
يكصدوپنجاه و پنج ميليون ريال بدهى ناشــى از تســهيالت اعطايى با احتســاب كليه خســارات قانونى و 
خســارت تاخير تاديه روزانه 33درصد بدين توضيح  كه خواهان حســب مفاد دادخواســت و مســتندات 
منضم به آن بيان داشــته خوانده رديف اول به موجب قرارداد شــماره 9231114-92/6/19 مبادرت 
به اخذ تسهيالت اعطايى از آن موسسه نموده و خوانده رديف دوم نيز با امضاى قرارداد كليه تعهدات و 
شرايط مندرج در آن را متعهد گرديده است لكن نامبردگان على رغم مراجعات مكرر از تاديه بدهى متعلق 
خويش تاكنون اســتنكاف نموده اند بنابراين باتوجه به محتويات پرونده و مالحظه مفاد قرارداد و نظر به 
اين كه خواندگان با وصف ابالغ قانونى در جلســات شــورا حضور نيافته و اليحه اى در مقام دفاع و برائت 
ذمــه خويــش ارائه ننموده اند و توجها به پاســخ اســتعالم مورخ 96/12/7 واصله از خواهان(موسســه 
معطى تســهيالت)مبنى بر اعالم آخرين مانده بدهى و جرايم تاخير متعلقه ناشــى از اقســاط معوق تا تاريخ 
96/12/2 با اســتصحاب بقاى دين دعوى خواهان را وارد و ثابت دانســته مســتندا به مواد 219-10-

1301 قانون مدنى و مواد 198-519-522 ق آ د م مصوب 79 و ماده 403 ق تجارت حم به محكوميت 
تضامنــى خوانــدگان به پرداخت يكصدوســى و هفت ميليون و دويســت و چهارده هزاروپانصد و ســى و 
شش هزارريال اصل خواسته و پرداخت دوميليون وهفتصدوهشتادوپنج هزارويكصدوهشتادويك ريال 
هزينه دادرســى و چهارميليون و چهارصدونودوســه هزارويكصدوچهل و هشــت ريــال بابت حق الوكاله 
و درخصــوص خســارت تاخير تاديه(نظر به احتســاب جرايم تاخيردر اصل بدهى اعالمى)نســبت به مبلغ 
42,455,000 ريــال از تاريــخ 96/12/8 تا زمان پرداخت براســاس تغيير شــاخص تــورم اعالمى بانك 
مركــزى كه هنگام اجرا محاســبه خواهد شــد در حق خواهان صادر و اعالم مــى دارد و در خصوص مابقى 
خواســته مســتندا به مــاده 197 ق آ د م حكم به بى حقى خواهــان صادر واعالم مى گــردد. رأى صادره 
غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخوهى در همين شعبه و پس از آن ظرف بيست روز قابل 

تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى سارى مى باشد.م/الف
شعبه 3 شوراى حل اختالف سارى

آگهى مزايده نوبت دوم
در پرونده اجرايى كالسه 960483 اجرايى ارجاعى حسب مفاد نيابت اعطايى از اجراى احكام مدنى 
تنكابــن خانم بيتا گــودرزى ف محمدعلى با وكالت بعدى مهدى جنت فريدونى به پرداخت 190,409,941 
ريال بابت اصل خواســته و هزينه دادرســى و تاخير تاديه از تاريخ 91/12/1 لغايت اجراى حكم در حق 
محكوم له اميد فتاحى با وكالت معصومه پرتوى نژاد هم چنين پرداخت 5,000,000 ريال نيم عشر دولتى 
در حق دولت محكوم شــده اســت . محكوم عليه در قبال بدهى خويش يك قطعه زمين به مســاحت 123 
مترمربع واقع در رامســر روســتاى ييالقى گلين منطقه سرايدشــت قطعه 13 تفكيكى از يك قطعه زمين 
به مســاحت 3250 مترمربع متعلق به محمدعلى حامدى كــه طبق مبايعه نامه 94/3/20 از وى خريدارى 
نموده است برابر نظريه كارشناسى منتخب دادگاه از قرار مترمربعى 400,000 ريال جمعا 49,200,000 
ريال براورد نموده كه وكيل محكوم عليه نسبت به نظريه كارشناسى اعتراض نموده ، جهت ارزيابى مجدد 
قرار ارجاع امر به كارشناســى ســه نفره ارجــاع گرديد و براى وكيل محكوم عليه اخطاريه صادر شــد كه 
نســبت به پرداخت دستمزد كارشناسى اقدام نمايد ولى نام برده نسبت به پرداخت دستمزد كارشناسى 
اقدامى ننموده ســپس در تاريخ 97/3/9 وكيل محكوم له تقاضاى مزايده آن را نموده اســت .على هذا 
در اجراى مبحث دوم از فصل سوم قانون اجراى احكام مدنى مورد مزايده در روز پنج شنبه 97/5/29 
از ســاعت 11 لغايت 13 ظهر در دفتر اجراى احكام مدنى متمركز دادگســترى رامسر از طريق مزايده به 
فــروش مى رســد بنابراين خريداران مى توانند تا 5 روز قبــل از روز مزايده از پالك فوق الذكر بازديد 
و در روز مزايده در دفتر اجراى احكام مدنى رامســرحاضر شــوند.ضمنا خريداران مى بايستى ده درصد 

قيمت كارشناسى را به حساب سپرده دادگسترى واريز سپس در جلسه مزايده شركت نمايند.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى متمركز رامسر-دانشور

بررسی بخش بازرگانی در اقتصاد ایران؛

 سود غیرمتعارف و اجحاف
در بخش داللی و بازرگانی


