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 اجرای قانون بانکداری
بدون  ربا زیرساخت های بانکداری اسالمی 
بانکداری اسالمی به عنوان زیربنای اقتصاد مقاومتی، 
توسعه  بخِش واقعِی اقتصاد، کارآمدی و عدالت اجتماعی 
را مبتنی بر تجهیز مشارکتی منابع، تسهیم سود و زیان 

و خدمات کارمزدی جست وجو می کند. 
هدف کلیدی بانکداری  اسالمی رونق اقتصادی در 
بستر عدالت اجتماعی و اعتالی مادی - معنوی جامعه 
متکی به روحیه خداباوری است و بر این اساس، تردیدی 
نیست که بانکداری اسالمی بدون فراهم  شدن الزامات، 
ش��رایط و شروط بسیار، میسر و محقق نمی شود. شاید 
بتوان یکی از الزامات نیل به بانکداری  اسالمی را اجرای 
کامل قانون عملیات بانکداری بدون  ربا در شبکه بانکی 
کشور دانست، زیرا این قانون بسترهای حقوقی، مادی و 
فرهنگی موردنیاز بانکداری اسالمی را به عنوان سطحی 
عالی ت��ر در مناس��بات تجاری - مالی جامعه اس��المی 

فراهم می کند. 

 احیای گروه ملی صنعتی فوالد ایران
با کمک بانک مّلی ایران

مدیرعامل گروه ملی صنعتی فوالد ایران با تاکید 
ب��ر اینکه تولید محصوالت این بن��گاه با دریافت مواد 
اولیه آغاز ش��ده اس��ت، گف��ت: با از س��رگیری تولید 
محص��والت، گروه ملی صنعتی ف��والد به روزهای اوج 

خود برمی گردد.
کسری غفوری با بیان اینکه این بنگاه اقتصادی پس 
از واگذاری به بانک ملی ایران به عنوان مطالبات ناش��ی 
از بدهی های گروه امیر منصور آریا با مشکالت متعددی 
مواجه ش��ده بود، گف��ت: در دوره جدی��د مدیریت این 
بنگاه، با دستور مدیرعامل بانک ملی ایران نقاط بحرانی 

و چالش های اساسی فعالیت آن شناسایی شد.

اخبار

انتقاد از سیاست دولت در بازار کاال
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با انتقاد از سیاست دولت 
در ب��ازار کاالیی گفت: در مجموع ۸۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد ش��ده که 

تنها ۵ هزار میلیارد تومان آن مرتبط با حوزه فوالد است.
محمدرضا پورابراهیمی با اش��اره به نامه دو هفته پیش خود به وزیر صنعت 

درباره آثار و تبعات قیمت گذاری دس��توری فوالد گفت: متاسفانه تا به این لحظه 
وزیر صمت پاس��خی به این نامه و دغدغه های مطرح ش��ده در آن نداده است و یکی 

از دالیل سوال از وزیر صنعت نیز، اجرای سیاست نادرست و رانت زای این وزارتخانه در 
قیمت گذاری دس��توری انواع کاالها از جمله فوالد است و وزیر مربوطه باید پاسخ بدهد 

این رانت سنگین به چه دلیلی ایجاد شده و منافع آن نصیب چه کسانی شده است. 
وی ایجاد رانت بیش از ۴۸۰۰ میلیارد تومانی از محل قیمت گذاری فوالد در کشور 

را تایید کرد.  مهر

تجارت 
برخورد جدی در انتظار محتکران خودرو

مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تش��ریح دالیل افزایش قیمت خودرو، 
تاکی��د کرد: چنانچه احت��کار در هر زمینه برای وزارت صمت محرز ش��ود، با آن 

برخورد جدی خواهد شد.
محمود نوابی در واکنش به اخبار احتکار خودرو توسط تولیدکنندگان افزود: طبق 

گزارش��ی که خودروس��ازان داده اند، تعدادی از خودروهای تولید شده هنوز به مرحله 
تجاری نرسیده اند و تولیدکننده مجبور است این خودروها را تا کامل شدن فرآیند تولید در 

انبار نگهداری کند. وی توضیح داد: دلیل وارد نشدن این خودروها به بازار نقص در تعدادی از 
قطعات آنها دانست و با تامین قطعات این خودروها در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.

وی همچنین ضمن مردود دانستن موضوع عرضه قطره چکانی خودرو در بازار، اظهار 
کرد: اکنون خودرو در کشور یک کاالی مصرفی محسوب نمی شود و بسیاری از مردم به 

عنوان کاالی سرمایه ای به آن نگاه می کنند.  وزارت صنعت، معدن و تجارت

اتول
برگزاری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت ها

گروه معیش�ت  دبیر شورای سیاست گذاری بخش خصوصی شرکت های 
صنعتی، تجاری و فناوری از ش��روع ثبت نام دومین دوره آزمون استخدام بخش 

خصوصی، شرکتهای صنعتی، تجاری و فناوری در شهریورماه ۹۷ خبر داد.
محمدحسین قمری با بیان اینکه بحث اشتغال از مهمترین موضوعات امروزه 

جامعه اس��ت و میزان قابل توجهی به آن اهمیت داده می ش��ود گفت: آزمون اول 
ش��هریور پارس��ال با 1۰۰هزار نفر شرکت کننده برگزار ش��د اما 2۰ هزار نفر به مرحله 

مصاحبه حضوری راه پیدا کردند و ۹ هزار نفر معرفی به شرکت های خصوصی داشتیم که 
از بین آن ها 63۰۰ هزار نفر موفق به معرفی انحصاری به 11۰۰ش��رکت، س��ازمان و نهاد 

تجاری و فناوری شدند.
وی اظهار داش��ت: برگزاری دومین آزمون اس��تخدام بخش خصوصی شرکت ها در 

شهریورماه امسال صورت می گیرد که تعداد عناوین شغلی آن 222 عنوان است.

کسب و کار 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم مهرنگار اكاتى فرزند  غالم
خواهان خانم مريم نارويى دادخواستى به طرفيت خوانده خانم مهرنگار اوكاتى به خواسته الزام به تنظيم 
سند خودرو مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 9709985443200228 شعبه دو شوراى حل 
اختالف شهرســتان زهك ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/04 ساعت 8/30 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت 
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 رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/361
مسئول دفتر شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان زهك

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى /خانم بس خاتون نصرتى داراى شناسنامه شماره 5979944869 به شرح دادخواستى به كالسه 
97-45 از اين شــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و باين توضيح داده كه شادروان همسرم محمد 
نصرتى به شناســنامه شــماره 7361 در تاريخ 1393/5/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حيــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به افراد: 1- بــى خاتون نصرتى بــه ش ش 5979944869 و ت ت 
1361/6/2 صادره از ح نيكشــهر همسر متوفى 2- نازى نصرتى به ش ش 440 ت ت 1336/4/6 صادره 
از ح نيكشــهر مــادر متوفى 3- حنانه نصرتى بــه ش ش 6990073731 و ت ت 1385/2/14 صادره از ح 
نيكشــهر دختر متوفى 4- اميرحسين نصرتى به ش ش 6990174171 و ت ت 1393/5/14 صادره از ح 
فنوج پسر متوفى 5- متين نصرتى به ش ش 6990001100 و ت ت 1380/4/13 صادره از ح فنوج پسر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به اين شورا تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/5/15
رئيس شوراى حل اختالف مركزى شهرستان فنوج

دادنامه
مرجع رســيدگى: حوزه نهم شــوراى حل اختالف شهرستان شهريار- خواهان: شــاهين بدره ، خوانده: 
ولى اله ايروانى ، خواســته: مطالبه ، گردشــكار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتويات پرونده و جرى 
تشريفات قانونى ، قاضى شورا بررسى را كافى دانسته و ضمن اعالم ختم رسيدگى به شرح ذيل مبادرت به 
صدور راى مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى شاهين بدره بطرفيت ولى اله ايروانى به خواسته 
مطالبه مبلغ ســيزده ميليون و پانصد هزار تومان بابت يك فقره رسيد عادى در مورخ 96/9/22 به انضمام 
خسارات وارده با توجه به عرضحال تسليمى و مستندات پرونده و مالحظه نظريه مشورتى اعضاى شوراى حل 
اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوى آن شورا نظر به اينكه وجود اصل رسيد عادى در يد خواهان حكايت از 
اســتقرار دين به ميزان خواســته و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و به تجويز از ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مفاد 
دادخواست و وقت رسيدگى از طريق نشرآگهى در روزنامه كثيراالنتشار ابالغ گرديده ليكن دليلى مدلول بر 
ابراء ذمه يا اداء دين ارائه و اقامه ننموده لهذا قاضى شــورا با اســتصحاب بقاى دين و مصون ماندن دعوى و 
مستندات خواهان از هرگونه ايراد و خدشه ، دعوى مطروحه را محمول به صحت تلقى و با اختيار حاصله از ماده 
9 قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب 94/8/10 مســتنداً به مواد 198و519و522 قانون آيين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سيزده ميليون و پانصد 
هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ دويست و هفتاد و نه هزار تومان بابت هزينه دادرسى وخسارت تاخير 
تاديه از تاريخ 1397/1/1 لغايت وصول آن و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى 
دارد راى صادره غيابى و ظرف 20 روز قابل واخواهى در همين حوزه و ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى 

در محاكم محترم عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان شهريار مى باشد. م الف/25550
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شهريار

اجراييه
ش بايگانى شــعبه:951363 محكوم له:ابوالفتح نيك نام ف جواد محكوم عليهم:1-منصور 2-شــهناز  
هــردو ســفيدابى ف رحمت اله3-فاطمه توســلى خــواه ف محمود-مجهول المكان4-هاجــر نعيمى ف هادى 
-مجهول المكان5-ســكينه نجيبى ف محمدرضا-مجهول المكان6-حيدر 7-رقيه8-كامبير هرسه سفيدابى 
ف رحمت اله محكوم به: به موجب درخاست اجراى حكم مربوطه به شماره 792976 و شماره دادنامه مربوطه 
9709972010300542 محكوم عليه محكوم اســت به 1-اثبات مالكيت محكوم له نسبت به ملك متنازع 
فيه و تنفيذ مبايعه نامه عادى 81/6/28 و ابطال سند رسمى تحت پالك 3 فرعى از 54 اصلى بخش 2 ثبت 
تنكابن و محكوميت محكوم لهم به پرداخت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل در حق محكوم له2-پرداخت 

نيم عشر دولتى در حق دولت.م/الف
مدير دفتر كل دادگاه عمومى بخش نشتا-گرگانى

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت دوم
در پرونــده كالســه1- 960523 /ش ح محكــوم عليــه مهــدى باقــرى محكــوم گرديده بــه پرداخت 
23,375,000 ريــال اصل خواســته در حق محكوم له على اعظم مصطفوى و نيــز پرداخت 1,000,000 ريال 
نيم عشر دولتى2-960558/ش ح محكوم عليه مهدى باقرى محكوم گرديده به پرداخت 17,512,000 ريال 
در حق محكوم له عباس ويشــكى نژاد و نيز پرداخت 750,000 ريال نيم عشــر دولتى3- 960622 /ش ح 
محكوم عليه مهدى باقرى محكوم گرديده به پرداخت 72,592,000 ريال در حق محكوم له غالمعلى قليچى و 
نيز پرداخت 3,100,000 ريال نيم عشر دولتى 4-970079 /ش ح محكوم عليه هادى باقرى محكوم گرديده 
به پرداخت 40,725,000 ريال اصل خواسته در حق محكوم له غالمعلى قليچى و پرداخت 2,000,000 ريال 
نيم عشر دولتى .محكوم عليه هادى باقرى جهت پرداخت محكوم به خود و برادر خود يك قطعه زمين مشجر به 
مساحت 831 مترمربع واقع در عباس آباد روستاى شجاع محله كوچه بن بست شكوفه در حد جنوبى محوطه 
مسكونى حسن باقرى را جهت پرداخت محكوم به معرفى نموده كه حدود و ثغور آن شماال اول متصل به ملك 
مهدى باقرى دوم به كوچه خاكى 6 مترى جوبا متصل به ملك حجت اله كاظمى شرقا متصل به ملك حجت اله 
كاظمــى غربا متصل به ملك پرويز نواب پور محدود مى گــردد.در داخل عرصه توقيفى درختان مثمر كيوى با 
قدمت سنى حدود 15 سال به صورت رديفى كاشته شده و پيرامون آن با سيم خاردار محصور مى باشد .ملك 
موردنظر فاقد سند مالكيت و در خارج از بافت و طرح هادى روستا واقع گرديده كه كارشناس منتخب دادگاه 
ارزش هرمتر از قطعه زمين توقيفى را به مبلغ 1,200,000 ريال و 831متر مربع را به مبلغ 997,200,000 
ريال ارزيابى نموده است.اين اجرا در نظر دارد تا قطعه زمين توقيفى را به تاريخ 97/7/3 روز سه شنبه از 
ساعت 10-9 صبح اموال توقيفى را از طريق مزايده حضورى در دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى عباس 
آباد به فروش برساند.مزايده برمبناى قيمت كارشناسى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته خواهد 
شد. متقاضيان محترم مى توانند پنج روز قبل از انجام مزايده جهت بازديد از اموال توقيفى به دفتر اجراى 

احكام مدنى دادگسترى عباس آباد مراجعه نمايند.م/الف
مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى عباس آباد-ناجى

آگهى حصر وراثت
خانم ســيده صغرى محمدى ف ســيد عيسى به شرح دادخواستى كه به كالســه 420/97/ش ح1 اين 
شعبه ثبت گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان همسرم سيد 
هادى پاكدامن ف ســيد اشــرف ش ش 2 صادره رودســر در تاريخ 97/5/16 در شهرستان چالوس  بدرود 
زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-احترام السادات ش ش 281 ت ت 50/2/8   
2-ســيده زينب ش ش 65 ت ت56/2/10   3-ســيده زهرا ش ش 314 ت ت 57/11/10   4-ســيده 
مريم ش ش 132 ت ت 59/9/1   5-ســيده ســكينه ش ش 315 ت ت 58/8/20   6-ســيده فاطمه ش 
ش 37 ت ت 63/6/1   7-ســيدرضا ش ش 544 ت ت 54/7/1   همگى پاكدامن ف ســيدهادى 8-سيده 
صغرى محمدى ش ش 13 ت ت 1325/5/6 ف سيدعيســى –هممســر متوفى والغير، اينك شــورا پس از 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت 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 اول شوراى حل اختالف عباس آباد-عليرضا خليلى

آگهى حصر وراثت
خانم بهاره حقيقى زيدى ف قاسمعلى به شرح درخواستى كه به شماره 970247 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان محسن عرب ف رجبعلى ش م 
2093683271 صادره سارى در تاريخ 97/4/24 در شهرستان مياندورود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين 
الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-رجبعلى عرب ف نادعلى ش ش 739 پــدر متوفى2-آدرينا عرب ف 
محســن ش م 7130087773 فرزند متوفى3-محرم عرب ف رمضانعلى ش ش 736 مادر متوفى4-بهاره 
حقيقى زيدى ف قاســمعلى ش م 2080471902 همسر متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى 
نــزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايــدواالّ گواهى صادر خواهد شــد.م/

الف97/88
مدير شعبه دوم حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى حصر وراثت
خانم صغرى مشــكياب ف صمد ش ش 1710 به اســتناد استشــهاديه محلى و گواهى فوت و تصوير 
شناســنامه ورثه ســاكن محمودآباد كه تقديم اين شورا نموده چنين اشــعار داشته : سيف اله آهنگر ونوش 
ش ش 301 در تاريــخ 92/7/17 در اقامتــگاه دائمى خــود محمودآباد فوت نمــوده و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از:1-صغرى مشكياب ف صمد ش ش 1710 زوجه متوفى2-محمد ش ش 151   3-زينب ش ش 
5820228741   4-احمد ش ش 55491   5-رقيه ش ش 7120   6-نجيبه ش ش 29678   7-حسن 
ش ش 932 همگى آهنگر ونوش ف سيف اله –فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى 

نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
مظهرى-قاضى شوراى حل اختالف شعبه سوم محمودآباد

آگهى مزايده    
در پرونــده اجرايــى كالســه 961341 ارجاعــى محكــوم عليه احمد نــورى مقدم تهرانى بــه پرداخت 
300225000 تومان بابت اصل خواسته و خسارات تاخيرتاديه برابر گزارش اصالحى در حق ازبرعلى جعفرى 
با وكالت محمدتقى محمدى محكوم گرديد .باتوجه به تعرفه ســه دانگ از شــش دانگ پالك ثبتى 403 فرعى 
مفروز ومجزى شــده از 4 اصلى واقع در قريه حاجى آباد تنكابن تعرفه از ســوى شخص ثالث نسترن امامعلى 
زاده همســر محكوم عليه كه پس از توقيف توســط كارشــناس مورد ارزيابى قرار گرفته سه دانگ از شش 
دانگ يك قطعه زمين مشتمل بر بناى مسكونى ، قطعه زمين به مساحت سه هزاروپانصدوهفده مترمربع بناى 
مسكونى به مساحت 60 مترانبارى ساخته شده با بلوك و سربندى و شيروانى با حلب و پيرامون ملك محصور 
بــه ديوار بلوكى ارزش ملك با در نظــر گرفتن جميع جهات موثر در ارزيابى به مبلــغ 3,600,000,000ريال 
برآورد شده است كه در اجراى مواد 51 و 137 قانون اجراى دادگسترى در روز شنبه 97/6/25 از ساعت 8 
الى 10 صبح در اجراى دادگسترى به فروش مى رسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسى شروع و به خريدار يا 
خريدارانى كه به باالترين قيمت خريدار باشند فروخته خواهد شد. 10 درصد بهاى فروخته شده فى المجلس 
اخذ و براى مابقى فقط يك ماه فرصت داده مى شــود تا در طول مدت مزبور به اجراى دادگســترى پرداخت 
نمايند. طالبين مى توانند پنج روز قبل از  زمان مزايده از مال مورد مزايده واقع در تنكابن بلوار شهيد گلگون 
كوچه الدن روبه روى الدن يكم بازديد يا جهت كسب اطالعات بيشتر به اجراى دادگسترى مراجعه و در صورت 

تمايل نسبت به خريد آن اقدام نمايند.م/الف
مدير اجراى احكام دادگسترى تنكابن-ياحقى

آگهى ابالغ  دادخواست و دعوت به رسيدگى
خواهان على اصغر سبحانى ف قربانعلى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه –اعساز ار هزينه دادرسى 
به طرفيت مهدى زاهدپور ف موسى تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 970013  عمومى حقوقى ثبت 
شــده چون خوانده به نام مهدى زاهدپور ف موســى مجهول المكان مى باشد حسب دستور دادگاه طبق ماده 
73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى درج و آگهى مى 
شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى بهشهر نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در تاريخ 97/8/27 ســاعت 13 ظهر در شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى بهشهر حضور به هم 

رساند واال دادگاه رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت.م/الف97/20/6742
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقى بهشهر

آگهى حصر وراثت
آقاى يعقوب شــاه كوهى ف اصغر به شــرح درخواســتى كه به شــماره 5/97/277  اين شــعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان صغرى قادى ف شــيخ 
وهاب ش ش571 صادره بهشــهر در تاريخ 95/9/4 در شهرســتان بهشــهر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-اصغر شــاه كوهى ف مشــهدى موســى ش ش 2310 متولد 1300 
همســر متوفى2-يوســف ش ش 210 متولد 1328   3-شــعبان ش ش 5988  متولد 1344   4-فاطمه 
ش ش 991 متولــد 1341 همگى شــاه كوهى ف اصغر-فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از 
متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/

الف97/20/6741
شعبه پنجم شوراى حل اختالف بهشهر

دادنامه
پرونــده:9309981210200620 دادنامه:9709971210200516 خواهان:شــيداله كاردگر ف 
حيــدر با وكالت راضيه علوى ف مصطفى و الهــام آموزگار ف عابدين خواندگان:1-مصطفى نوروزپور با وكالت 
اســماعيل فاتح سقز ف محمد2-رضا فالح-مجهول المكان خواســته:اعتراض ثالث اصلى ((رأى دادگاه)): در 
پرونده حاضر شيداله كاردگر با وكالت بعدى سيده راضيه علوى و الهام آموزگار به عنوان معترض ثالث نسبت 
به توقيف يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه همكف به مساحت نودوپنج مترمربع كه مقدار سه مترو پنجاه 
و دو دسى متر آن تراس است قطعه اول تفكيكى به پالك 4630 فرعى از باقيمانده 2205 فرعى از 1254 
فرعــى از 42 اصلــى بخش 9 حوزه ثبتى آمل در پرونده اجراى قرار تامين خواســته تحت كالســه 930123 
از ناحيه مصطفى نوروزپور(خواهان پرونده تامين)اعتراض نموده و در توجيه خواسته معنونه اظهار داشتند 
منزلــى را در ســال 1386 از رضــا فالح خريدارى نموده بــه مبلغ 45,000,000 تومان بــه جهت طلبى كه از 
مشــاراليه داشــته در شهريور سال 93 قصد تســويه بدهى واحد خريدارى شده به بانك را نمود كه متوجه 
بازداشــت واحد مذكور گرديد لذا صدورحكم به شــرح خواســته را تقاضا نمود خوانده رديف اول با توجه به 
صورى بودن مفاد فروشــنامه مورخ 86/4/27 رد اعتراض را خواستار گرديد و خوانده ديگر على رغم ابالغ 
صحيح اخطاريه و استحضار از وقت و موضوع دادرسى در جلسات دادرسى حضور نيافته-اليحه دفاعيه ارسال 
ننمود دادگاه باتوجه به مراتب مفاد دادخواســت تقديمى و اظهارات مطلع هم چنين مفاد ســند رسمى ادعاى 
معترض ثالث را وارد مى داند چه مفاد فروشنامه تنظيمى در امالك راهنما مورخ 86/4/27 مويد فروش يك 
دستگاه آپارتمان به مشخصات مارالذكر از ناحيه رضا فالح به شيداله كاردگر بوده هم چنين مفاد سند وكالت 
رسمى تنظيمى در دفترخانه استاد رسمى 153 آمل تحت شماره 4297-86/6/5داللت بر اعطاى وكالت از 
ناحيه رضا فالح به شــيداله كاردگر جهت انجام امور ادارى از جمله فك رهن و تنظيم ســند درخصوص واحد 
ابتياعى به پالك مارالذكر داده و مفاد اظهارات محمدرضا طبرى به عنوان متصدى مشاور امالك راهنما مالحظه 
دفاتــر ثبت خالصــه معامالت و قراردادها و مبايعه نامه امالك نيز مويد ادعاى معترض ثالث باشــد در تنظيم 
مبايعه نامه در تاريخ مندرج در قرارداد مى باشد از طرف ديگر از ناحيه خواندگان در رد ادعاى مدعى دليلى 
ابراز نگرديده لذا باتوجه به مراتب پيش گفته و مستفاد از ماده 198 ق آ د م و مواد 146و147 قانون اجراى 
احكام مدنى ضمن پذيرش اعتراض معترض و احراز وقوع عقد بيع مورخ 86/4/27 حكم به رفع توقيف از 
پالك ثبتى مارالذكر صادر واعالم مى گردد.حكم صادره ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در 
دادگاه تجديدنظر مازندران مى باشد.متذكر مى گردد رابطه طرفين مبايعه نامه فوق الذكر درخصوص پرداخت 

ثمن معامله و بانك رهن گيرنده مطابق قواعد عمومى و قراردادها و مبايعه نامه مزبور خواهد بود.م/الف
رييس شعبه دوم دادگاه عمومى آمل

دادنامه
پرونــده:9609981210300859 خواهان:محســن نظــرى ف داود خوانده:ناهيــد عباســى نياكى ف 
رمضان-مجهول المكان خواسته:اعسار از پرداخت هزينه دادرسى ((رأى دادگاه)):درخصوص دعوى محسن 
نظرى به طرفيت ناهيد عباسى نياكى به خواسته صدور حكم بر اعسار از پرداخت هزينه دادرسى در مرحله 
بدوى موضوع پرونده 960881 نظر به اين كه درآمد خواهان به اندازه اى نمى باشدكه بتواند هزينه دادرسى 
را پرداخت كند و باتوجه به گواهى گواهان كه حكايت از عدم توانايى خواهان به پرداخت هزينه دادرسى در 
اين مرحله را دارد لذا دادگاه با پذيرش ادعاى خواهان به استناد مواد 504-506-507 ق آ د حكم به قبول 
اعسار خواهان و معافيت موقت وى از پرداخت هزينه دادرسى در اين پرونده را صادر و اعالم مى دارد.رأى 

صادر شده حضورى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
عيسى رضوانى-رييس شعبه سوم دادگاه حقوقى آمل

آگهى مزايده مال غيرمنقول  
درخصوص پرونده كالسه 970365 مدنى له سودابه مشتاقى فرد عليه  نجمه مشتاقى و غيره ...  مبنى 
بر دستور فروش كه مال غيرمنقول واقع در بابلسر كوچه شهيد اصغرزاده جنب مسجد قاسم بن الحسن پالك 
45 به شماره پالك ثبتى 3996 فرعى از يك اصلى بخش 12 بابلسر كه شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت 
350 مترمربع به صورت يك باب خانه در مالكيت مرحوم قدير مشتاقى فرد قرار داشته كه حدود اربعه آن 
شماال به طول 13 متر پى است به كوچه عمومى شاهزاده پا شرقا به طول 27/60 متر پى است به كوچه شش 
مترى احداثى جنوبا به طول 13 متر پى است به پالك 3997 فرعى غربا به طول 27/60 متر به باقيمانده پالك 
يك اصلى ، مشخصات ملك بناى احداثى كف كرسى دار در يك طبقه با قدمت حدود چهل سال مى باشد اعيانى 
موجود داراى مساحت تقريبى 165/50 مترمربع است كه به صورت دوخواب و هال و پذيرايى به سبك قديم 
و آشپزخانه و سرويس بهداشتى و حمام است، هم چنين انبارى و سرويس قديمى درجنوب زمين وجود دارد 
.در غرب پالك فرعى مســجد احداث گرديده و نماى ســاختمان سيمان كارى و سقف چوب با پوشش ايرانيت 
مى باشــد و نيزدر حياط داراى انبارى و آشــپزخانه و ســرويس است و امكانات رفاهى آب و برق و گاز و تلفن 
را نيز داراســت لذا باتوجه به عقب نشــينى مسجد و وضعيت خيابان پالك 3996 فرعى  نيز داراى تعريض و 
عقب نشينى خواهد بود .مراتب فوق توسط كارشناس رسمى دادگسترى مورد بازديد و ارزيابى قرار گرفته 
و ارزش پــالك مذكور به مبلغ 3,000,000,000 ريال قيمت پايه ارزيابى گرديده كه در تاريخ 97/7/4 روز 
چهارشــنبه از ســاعت 10 الى 11 صبح به صورت مزايده حضورى در اجراى احــكام مدنى به فروش خواهد 
رسيد . كسانى كه باالترين قيمت را باتوجه به نظريه كارشناسى اعالم نمايند برنده مزايده خواهند بود.برنده 
مزايده بايد ده درصد مبلغ را نقدا در روز مزايده و مابقى مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد. طالبين 
مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده به اجراى احكام مراجعه نمايند تا مورد مزايده به آنان ارائه گردد.

ضمنا جهت كسب اطالعات تكميلى و مطالعه نظر كارشناسى تا روز قبل از مزايده به اجراى احكام مدنى شوراى 
بابلسر مراجعه نمايند.هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار مزايده مى باشد.م/الف

مدير اجراى احكام مدنى بابلسر-فرج اله پور

دادنامه
پرونــده:9709982074100032 خواهان:حمزه باقرى ف محمدعلــى خوانده:عبداله نونهال ف امير 
خواســته ها:1-مطالبه وجه چك2-مطالبه خســارت تاخير تاديه3-مطالبه خســارات دادرســى ((رأى قاضى 
شورا)):درخصوص دعوى حمزه باقرى ف محمدعلى به طرفيت خوانده عبداله نونهال ف امير به خواسته مطالبه  
وجه مبلغ 60,143,368 ريال بابت صدور يك فقره چك به شــماره 594333-94/12/27 صادره از بانك 
انصار شــعبه شــهداى گرگان بااحتساب هزينه دادرسى وخســارت تاخير تاديه با عنايت 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 دفاعى به عمل نياورده دعواى خواهان محمول بر صحت تلقى به استناد 
مواد 310و313 ق تجارت و مواد198-519-522 ق آ د م و تبصره الحاقى به ماده 2 ق صدور چك خوانده 
به پرداخت شــصت ميليون و يكصدوچهل و سه هزاروسيصدوشصت و هشت ريال به عنوان اصل خواسته 
و 1,896,800 ريال هزينه دادرســى هم چنين پرداخت خســارت تاخير تاديه از 94/12/27 تا زمان اجراى 
كامل حكم براســاس تناســب تغيير شاخص اعالمى توســط بانك مركزى در حق خواهان محكوم مى گردد.رأى 
صادره غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شورا سپس ظرف بيست روز ديگر قابل 

تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى سارى مى باشد.م/الف
             قاضى شعبه 11 شوراى حل اختالف سارى-محمد رحيمى

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت فاطمه بهجتى نيك فرزند على ويس به شــرح دادخواست تقديمى ثبت 
شده به كالسه 9709987430300421 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان على ويس بهجتى نيك در اقامتگاه دائمى خود مورخ 1397/2/6 بدرود حيات گفته و ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- ياسر بهجتى نيك فرزند على ويس به ش ش 202 فرزند 2- ناصر 
بهجتى نيك فرزند على ويس به ش ش 4220070427 فرزند 3- ويس على بهجتى نيك فرزند على ويس 
به ش ش 171 فرزند 4- كرامت بهجت نيك فرزند على ويس به ش ش 415 فرزند 5- سپيده بهجتى نيك 
فرزنــد على ويس بــه ش ش 436 فرزند 6- گل دخت بهجتى نيك فرزند على ويس به ش ش 376 فرزند 
7- تاجى بهجتى نيك فرزند على ويس به ش ش 206 فرزند 8- ماه شكر بهجتى نيك فرزند على ويس به ش 
ش 253 فرزند 9- شكر بهجتى نيك فرزند على ويس به ش ش 254 فرزند 10- سميه بهجتى نيك فرزند 
علــى ويس بــه ش ش 6 فرزند 11- فاطمه بهجتى نيك فرزند على ويس به ش ش 4220425217 فرزند 
12- فرزانه بهجتى نيك فرزند على ويس به ش ش 26 فرزند 13- خطابى پروانه زاده فرزند محمد قلى به 
ش ش 6880013309 همسر ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد 
تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت 

يكماه به اين دادگاه  تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف شهر ياسوج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان حسام جمال آبادى دادخواستى به خواسته محكوميت خواندگان به پرداخت مبلغ 
يكصد ميليون ريال بابت دو فقره چك با احتساب هزينه دادرسى ، تاخير تاديه از تاريخ سررسيد لغايت وصول 
به طرفيت محمد رضا رضايى به مجتمع شــوراهاى حل اختالف كاشــان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه دوم 
حقوقى شوراى حل اختالف به كالسه 737/96 ثبت و براى تاريخ 97/7/14 ساعت 16/45 وقت رسيدگى 
تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى 
دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلسه دادرسى 
حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
آن به دفتر شــورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا 

تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف كاشان

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: مصطفى سراقى فرزند ناصر مجهول المكان ،مشخصات محكوم له: ياسر عباسى 
فرزند حســين به نشــانى فين بزرگ محله حاج نائب كوچه شــهيد عباســى درب روبرو ، به موجب راى شماره 
201/96 تاريخ 96/3/20 حوزه سوم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به موجب راى شماره – تاريخ – 
شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 40/000/000 
ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/750/000 ريال به عنوان هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ سررســيد چك 05947851-95/5/10 لغايت اجراى حكم راى غيابى اســت هزينه اجرا به ميزان 
نيم عشر از محكوم به از محكوم عليه قابل وصول مى باشد. ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به 
محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد و در صورتى 
كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا 

تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه سوم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهــى ابــالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائــم به آقــاى / خانم اســماعيل صاحب جمعــى فرزند 
عبدالعلى

خواهان آقاى / خانم سيروس پوالدى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم اسماعيل صاحب جمعى 
به خواسته مطالبه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709988609100149 شعبه 
11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/17 ساعت 16/00 
تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى 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 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. 
 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان كرمانشاه

دادنامه
پرونده كالسه 9609988516500742 شعبه 15 شوراى حل اخلتاف شهرستان مالير تصميم نهايى 
شــماره 9709978516500365- خواهان: آقاى محمد مهدى احمدى فرزند صمد به نشــانى شهرســتان 
شــازند ، روســتاى حصارفر توليدى نوار پرده احمدى ، خوانده: خانم مهسا اسقائى فرزند فرامرز به نشانى ، 
خواسته ها: 1-مطالبه خسارت تاخير تاديه 2- مطالبه وجه چك 3- مطالبه خسارات دادرسى ، گردشكار: شورا 
با بررسى محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى شورا) در خصوص 
دادخواســت خواهان آقاى محمد احمدى بطرفيت خوانده خانم مهســا اسقائى به خواسته مطالبه وجه بميزان 
ســيزده ميليون تومان به انضمام خســارت تاخير تاديه و هزينه دادرسى مستنداً به دو فقره چك به شماره 
12/9508/772350-129508772339 گواهى عدم پرداخت و بشرح مندرج در پرونده كه خواهان در 
دادخواست خود اشعار داشته اند كه وجه چك مستند دعوى را از خوانده طلب داشته و جهت وصول آن به 
بانك محال عليه مراجعه و با صدور گواهى عدم پرداخت مواجه گرديده اســت لذا شــورا با بررسى 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 هرگونه اشــكال و ايراد شــكلى و ماهوى است و وجود سند تجارى در يد آن ظهور به اشتغال ذمه صادر 
كننده آن را مى نمايد و نهايتاً با توجه به اينكه دعوى ابرازى خواهان از هرگونه دفاع و تعرض از سوى خوانده 
مصون باقى مانده اســت اخطاريه خوانده طبق ماده 73 ابالغ گرديد لذا شــورا دعوى خواهان را وارد و ثابت 
دانســته و مســتندا به مــواد 310و311و312و313 از قانون تجارت و مــاده 1288 از قانون مدنى و مواد 
198و502و522 از قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب 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 سيزده ميليون تومان به عنوان اصل خواسته و مبلغ سيصد و پنجاه و يك 
هزار تومان بابت هزينه دادرسى و در خصوص خسارت تاخير تاديه از تاريخ 1396/5/30-1396/5/20 به 
خواهان تا زمان تاديه بر مبناى جداول تغييرات شاخص مقوم معينه توسط بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران 
كه واحد محترم اجراى احكام حقوقى در حين اجرا محاســبه خواهد نمود صــادر و اعالم مى گردد راى صادره 
غيابى است و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى و بيست روز ديگر قابل تجديدنظر خواهى در 

محاكم عمومى حقوقى شهرستان مالير مى باشد. م الف/472
قاضى شعبه 115 شوراى حل اختالف مالير

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى على بختيارى داراى شناسنامه شماره 499 به شرح دادخواست به كالسه 97099867045000212 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رضا بختيارى در تاريخ 
1397/5/19 در اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- فاطمه تركاشــوند ش ش 10 ت ت 1334/6/6 صادره از اشترينان همسر متوفى 2- على بختيارى ش 
ش 449 ت ت 1356/3/1 صادره از بروجرد پســر متوفى 3- ولى بختيارى ش ش 2 ت ت 1364/4/10 
صادره از اشــترينان پســر متوفى 4- فرزاد بختيارى ش ملى 5570008217 ت ت 1370/8/4 صادره از 
اشــترينان پســر متوفى 5- زيبا بختيارى ش ش 467 ت ت 1358/1/1 صادره از اشــترينان دختر متوفى 
6- مهرى بختيارى ش ش 94 ت ت 1361/3/4 صادره از اشــترينان دختر متوفى 7- آذر بختيارى ش ش 
30 ت ت 1366/9/16 صــادره از بروجــرد دختر متوفى 8- مريم بختيارى ش ش 425 ت ت 1354/1/1 
صادره از بروجرد دختر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت در يك ماه 
آگهى نماييد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شعبه يك حل اختالف دادگاه عمومى بخش اشترينان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم كرامت اله زاده باقرى فرزند اردشير
خواهان آقاى / شاهين محمدى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / كرامت زاده باقرى فرزند اردشير 
به خواسته مطالبه خسارت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709987410700320 
شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان ياسوج ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/8 ساعت 9/30 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 كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان ياسوج

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت سمانه غفارى خوب فرزند راه خدا و حسين غفارى خوب فرزند راه خدا و 
ماما فرهى پور فرزند خدانظر و زينب غفارى خود فرزند راه خدا و جعفر غفارى خوب فرزند راه خدا و حورى 
آوريــده فرزنــد امامقلى و محمد باقر غفارى خوب فرزند راه خدا و محمد غفــارى خوب فرزند راه خدا و زهرا 
غفارى خوب فرزند راه خدا به شــرح دادخواســت تقديمى ثبت شده به كالســه 9709987468100092 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان راه خدا غفارى خوب 
به شــماره ملى 4250149587 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته وورثه حين الفوت آن شــادروان 
منحصر اســت به : 1- حســين غفارى خوب به ش ملى 4220470565 فرزند متوفى 2- جعفر غفارى خوب 
بــه ش ملــى 6970010406 فرزند متوفى 3- محمدباقر غفارى خوب به ش ملــى 6970038343 فرزند 
متوفــى 4- زينــب غفارى خوب به ش ملى 4220470573 فرزند متوفــى 5- زهرا غفارى خوب به ش ملى 
4220700935 فرزند متوفى 6- سمانه غفارى خوب به ش ملى 6970117197 فرزند متوفى 7- حورى 
آوريــده به ش ملــى 4231536058 مادر متوفــى 8- ماما فرهى پور به ش ملى 4231183635 همســر 
متوفى 9- محمد  غفارى خوب به ش ملى 4220562249 فرزند متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او 

باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
متصدى امور دفترى شعبه اول شوراى حل اختالف مارگون

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى جمشيد نارويى فرزند امان اهللا
خواهان خانم مريم نارويى دادخواستى به طرفيت خوانده جمشيد نارويى به خواسته الزام به تنظيم سند 
خودرو مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 97025 شعبه دو شوراى حل اختالف شهرستان زهك 
ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/04 ساعت 8/30 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 رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد. م الف/360
مسئول دفتر شعبه دو شوراى حل اختالف شهرستان زهك

سارا علیاری

sara.aliyari@gmail.com

سال هاس��ت که سیاست های  باج�ه غل��ط بانکی آت��ش بزرگی به پش�ت 
اقتصاد کش��ور انداخته است. آتش��ی که یک روز 
زبان آن از موسس��ات اعتباری زبانه می کشد و روز 
دیگر اختالس ه��ای میلیارد تومانی و تس��هیالت 
رب��وی و دس��ت آخر هم اگر آتش��ی ای��ن چنین 
نباشد؛ دست اندرکاران این بازار با استناد به پول و 
س��پرده مردمی که به خیال امین بودن بانک ها در 
اختی��ار آنها ق��رار داده اند؛ اقدام ب��ه خرید ملک و 
برج و... می کنند و اگر س��ودی از این میان کسب 
نکنند دس��ت به ساخت و س��ازهایی می زنند که 
برای مشتریان آنها س��ودی ندارد اما نان خوبی را 

در سفره آنها می اندازد. 

غلط بانکی
مش��کالت و خطاه��ای نظام بانک��ی به حدی 
عیان و نمایان است که بارها و بارها از سوی مراجع 
مختلف نس��بت به آن هشدار داده شده اما نه تنها 
این تخلفات کمتر نشد که هر روز شاهد آن هستیم 
ک��ه بانک ها در ثبت این تخلفات و پر کردن جیب 
خ��ود گوی س��بقت را از یکدیگ��ر می ربایند. روند 
تخلفات بانک ها و موسسات اعتباری در نظام بانکی 
به حدی گس��ترده بوده که ط��ی روزای اخیر مقام 
معظم رهبری نیز برای چندمین بار نس��بت به آن 
تذکرات الزم را داده و با انتقاد مجدد از بنگاه داری 
بانک ه��ا فرمودند: »بانک ها غل��ط می کنند با پول 

مردم برای خودشان امکانات درست کنند.«
ایش��ان با انتقاد از ادام��ه بنگاهداری بانک ها و 

کاره��ای هزینه آور دیگر نظیر افزایش ش��عبه های 
بانکی گفتند: »بانک مرکزی باید با نظارت کامل و 
دقیق مانع بروز مشکالتی نظیر مسائل سپرده گذاران 

برخی بانکها و مؤسسات مالی شود.« 
 البته این فرمای��ش مقام معظم رهبری برای 
اولین ب��ار نبود که خطاب ب��ه اعضای هیات دولت 
مطرح می ش��د بلکه ایشان در 3 شهریور سال ۹3 
نیز در دیدار با اعضای هیات دولت بار دیگر بر این 
مهم تاکید کرده و یکی از مش��کالت جدی کنونی 
کشور را بنگاه داری بانک ها دانستند و تأکید کردند 
ک��ه دولت باید این موضوع را بطور جدی پیگیری 
و حل کند زیرا بانکها باید در خدمت تولید باشند 
و اگ��ر در خدم��ت تولید ق��رار گیرند بس��یاری از 

مشکالت حل خواهد شد.
از آن زمان تاکنون بیش از ۴ س��ال می گذرد و 
تنها اتفاقی که در نظام بانکی کشور افتاده این است 
که سکان ریاست بانک مرکزی پس از عملکرد ضعیف 

و نامناسب سیف به همتی سپرده شده است.
البت��ه ناگفته نماند که روحانی نیز در مردادماه 
س��ال ۹3 نیز با مطرح کردن ای��ن جمله "بانک؛ و 
اما بانک؛ و ما ادراک ما البانک" نس��بت به توصیف 
سختی حل کردن مشکالت بانک ها و اصالحات آنها 
پرداخ��ت و گفت که "اگر بتوان مش��کل بانک ها را 

حل کرد ظاهرا مشکل عالم هم حل شده است".
وی با ابراز تاس��ف از بنگاه دار ش��دن بانک ها 
ای��ن را هم یادآوری کرد ک��ه آنها بر خالف اصول 
بانک��داری به کاری غی��ر از آن رو آورده اند و پول 
بدست آورده را برای بنگاه خود صرف می کنند در 
حالی که باید از بنگاه داری خارج شده و به عنوان 

یک واس��طه پول های مردم را که جمع کرده و در 
قالب تس��هیالت با نرخی عادالن��ه ارائه کنند نه با 

نرخ های کمرشکن.

ناترازی ترازنامه
البت��ه روز گذش��ته رئی��س کل بانک مرکزی 
در همایش بانکداری اس��المی نیز بحث حاکمیت 
ش��رکتی و اهمی��ت اس��تقرار آن در بانک ها برای 
افزایش ش��فافیت در عملکرد آنها را مطرح و اعالم 
کرد: "متاس��فانه اکن��ون بانک ها درگی��ر ناترازی 
ترازنامه ها هس��تند که این مش��کالت بسیاری را 
ایجاد کرده و از س��ویی به س��مت اضافه برداشت  
از بانک مرکزی آنها را س��وق داده است. از سویی 
عمده نقدینگی امروزی از سود بانکی نشأت گرفته 
که باید گفت رشد سریع شبه پول به دلیل مسابقه 
بی انتها و بی ضابطه بانک ها در سود بوده است. در 
حالی که نبای��د آنها بی کفایتی خ��ود را از طریق 
اضاف��ه برداش��ت از بانک مرکزی جب��ران کنند و 
ش��خصا اجازه چنین کارهای��ی را دیگر به بانک ها 
نخواهم داد. این در حالی است که اضافه برداشت 
بانک ها در تیرماه امس��ال نسبت به تیرماه پارسال 
1۸.2 درصد رش��د داش��ته و اگر بدهی بانک ها به 
بان��ک مرکزی در ضریب فزاینده ضرب ش��ود صد 

هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه شده است."
به اعتقاد همت��ی "بانک ها باید با ضابطه و در 
چارچوب حرکت کرده و جس��ارت طراحی در این 
سیستم  را داش��ته  باشیم در غیر این صورت ادامه 
روند موجود موجب به پایین کش��یده ش��دن کل 
نظام اقتصادی خواهد ش��د. این در حالی است که 

م��ا در جنگ اقتصادی قرار داریم و نباید مثل بچه 
پولدارها زندگی کنیم."

این گفته های همتی در سمت سکاندار اصای نظام 
بانکی کش��ور در شرایطی است که بانک ها گوششان 

تاکنون به این حرف ها بدهکار نبوده و نیست.

نگاه کارشناسی
به اعتقاد کارشناس��ان اقتصادی ورود ادامه دار 
بانک ها به ایجاد شرکت های سرمایه گذاری خطایی 
بزرگ در نظام بانکی و مانعی برای سرمایه گذاری های 
س��الم و مولد اس��ت و هرچند متولیان نظام بانکی 
در دوران ه��ای مختلف به اهمی��ت این موضوع پی 
برده اند ؛ اما اینکه هیچ گاه به طور جدی در دس��تور 
کار بان��ک مرکزی و گروه نظارت��ی آن قرار نگرفته 

است؛ سوالی قابل توجه است.
ای��ن اتف��اق در حالی رخ داده ک��ه این روزها 
شاهد کاهش سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی 
به عنوان یکی از جدی ترین معضالت اقتصاد کشور 
هس��تیم و در ش��رایطی خبر تعطیلی بنگاه های و 
صنایع اقتصادی کش��ور از گوش��ه و کنار به گوش 
می رسد که بانک ها با وجود در اختیار داشتن حجم 
باالیی از نقدینگی کش��ور از پرداخت تسهیالت به 
مردم س��ر باز می زنند و اگر هم تسهیالتی بدهند 

سود های نجومی برای آن لحاظ می کنند.
به اعتقاد کارشناس��ان ناتوان��ی نظام بانکی در 
تامی��ن نقدینگی واحدهای تولیدی از آنجا نش��ات 
می گی��رد بخش��ی از س��رمایه گذاری بانک ه��ا در 
شرکت های مربوط به خود آنهاست و کامال طبیعی 
است که رقم چندانی برای سایر بخش های تولیدی 

باقی نماند. 
ای��ن اقدامات در ش��رایطی رخ داده که وظیفه 
بانک ها ذاتا انتقال پول به بنگاه های تولیدی اس��ت 
و عمده سرمایه آنها از س��پرده گذاری مردم تامین 
می ش��ود و پیرو این مس��اله نه تنها از فعالیت های 
ریسک پذیر منع می شوند بلکه باید بتوانند به عنوان 
پشتوانه های مالی قدرت وام دهی خود را حفظ کرده 

و همواره پاسخگوی تقاضای مشتریان خود باشند.

بررسی سیاست روز از تخلفات نظام بانکی؛

بانکهاچهغلطیمیکنند؟

بانک  قوانین  در  اینکه  وجود  با 
بانک ها  بنگاه دارای  حد  مرکزی 
تعیین و تاکید شده است که سقف 
سهام  در  بانک ها  سرمایه گذاری 
جدید،  و  موجود  از  اعم  شرکت ها 
پایه  سرمایه  درصد   40 حداکثر 
بانک ها  از  تعدادی  است  بانک  هر 
به  نکرده اند  رعایت  را  نسبت  این 
معاون  اعالم  آخرین  طبق  که  طوری 
اکنون متوسط  بانکی مرکزی  نظارتی 
بانک ها  بین  در  شرکت داری  سقف 

به حدود 51 درصد می رسد.

نمای نزدیک


