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پیشخوان بانک ها

با امکان استفاده در تصمیمگیریهای زیرساختی

راهکار حذف واسطهگران از
ایجاد التهاب در بازار ارز

یک کارشناس امور مالی و بانکی میگوید :راهاندازی
بورس ارز کمک میکند که دست واسطهگران از ایجاد
التهاب در بازار ارز کوتاه شود تا شفافیت در معامالت ارزی
صورت گیرد.
ایسنا -جمال بحری درباره نوس���انات نرخ ارز در
هفتههای اخیر توضیح داد :اگر فاصل���ه تورم ایران را با
تورم آمریکا در چند سال گذشته محاسبه کنیم ،متوجه
میش���ویم که باید اکنون نرخ ارز ما در دامنه  ۳۹۰۰تا
 ۴۱۰۰تومان باشد.
وی درباره ادعای ورشکس���تگی ریال در صورتی که
قیمت دالر به باالی  ۴۰۰۰تومان برسد ،گفت :این تعریف
درست نیست ،چون باید بررسی کرد و دید دالر به چه
دالیلی افزایش یافته و در آینده به چه سمت و سویی
خواهد رفت .به نظر من با توج���ه به درآمدهای ارزی و
گشایشهای ارزی روند رو به بهبود است و از سوی دیگر
وضعیتی که نوسانات ارز را دامن زده و ناشی از مسائل
سیاسی است ،انتخابات آمریکاست و همچنین از سوی
دیگر بخشی از گرانی دالر در برابر ریال به این دلیل است
که بهطور کلی دالر تقویت شده است و این موضوع در
بررس���ی ارزش ارزهای دیگر در مقابل دالر هم خود را
نشان میدهد .از سوی دیگر ایاالت فدرال رزرو آمریکا نرخ
بهره را باال برده است و همه اینها در قیمت ارز ایران تاثیر
گذاشته اس���ت.وی افزود :ولی به هر طریقی که حساب
کنیم ،قیمت متعادل ارز به نظر من اکنون حول و حوش
 ۴۰۰۰تومان باید باشد و این به منزله ورشکستگی ریالی
است .البته گفتنی است که در این شرایط و اتفاقاتی مانند
تصمیم ترامپ درباره برجام ،انتخابات ایران در سال  ۹۶و
همچنین برخی انتخاباتهای مهم ازجمله انتخابات آلمان
و فرانسه در سالهای بعد تاثیرگذار خواهد بود.
بحری درباره امکان راهاندازی بورس ارز در ایران توضیح
داد :در هفتههای پیش رییس بانک مرکزی کشور درباره
نرخ ارز توضیح داد که این نرخ کمتر از حد کنونی آن
است و این موضوع نشاندهنده این است که قیمت ارز
به دست واسطهگران تعیین میشود یعنی کسانی که به
دنبال ایجاد التهاب در بازار ارز و به دنبال آن درآمدزایی
برای خود هستند .چنین وضعیتی بیانگر آن است که باید
تعیین نرخ ارز در مسیر عرضه و تقاضا تعیین شود.
وی ادامه داد :برای تحقق چنین وضعیتی نیاز داریم
که نیاز ارز شفاف بوده و برای ایجاد شفافیت نیز راهاندازی
بورس ارز الزم است .ولی با این حال به نظر میرسد که
دولت برای بهراهاندازی ب���ورس ارز تا انتخابات احتیاج
بیشتری به خرج دهد و دست به اقدام بزرگی مانند بورس
ارز نزند که ممکن است برخی نتایج و تبعات را به دنبال
داشته باشد.

بخشودگی جرایم بدهکاران بانکی
آغاز شد

دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی کشور از بخشودگی جرایم تاخیر تادیه بدهکاران بانکی در صورت تسویه بدهی تا پایان اسفندماه سال جاری خبر داد.فناوران
 علیرضا قیطاسی گفت :این تصمیم در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،همچنین مفاد قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر مصوب مجلس شورای اسالمی،ارتقای نظام مالی کشور با رویکرد مساعدت به بنگاههای اقتصادی و نهایتا حفظ اشتغال و کمک به افزایش آن در نشست مشترک نظام بانکی کشور به تصویب رسیده است.
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مهلت ویژه بانک ملی
برای بدهکاران

بانک مرکزی الگوی مصرف شهروندان را دارد

علی کرمانشاه ،معاون بانک مرکزی گفت :بانک مرکزی
ها شهروند
های خود ،الگوی مصرفی میلیون
در سامانه
جامعه را دارد که این اطالعات در بستری شفاف ،قابلیت
ها را دارد.
گیری
استفاده در بسیاری از تصمیم
های
ای که مورد توجه معاون فناوری
فناوران  -نکته
نوین بانک مرکزی قرار گرفته از نظر کارشناسان حوزه
ترین
پرداخت و حتی مدافعان شفافیت مالی یکی از مهم
موارد استفاده زیرس����اختی از امکانات شبکه پرداخت
است .به باور کارشناس����ان بررسی این الگوی پرداخت
تواند برای اتخاذ تصمیمات زیرس����اختی
و مصرف می
صورت ویژه مورد توجه قرار بگیرد.
به
رییس
علی کرمانش����اه هم در جریان بازدی����د نایب
های پرداخت بانک
مجلس شورای اسالمی از س����امانه
های موجود در
مرکزی در این رابطه با بیان اینکه داده
های پرداخت بانک مرکزی قابلیت باالیی برای
سامانه
های زیرس����اختی دارد ،گفت:
گیر
استفاده در تصمیم
امروزه اطالعات و دانش ،منبع قدرت است و هر اندازه
گیری
تری داشته باشیم ،قدرت تصمیم
اطالعات دقیق
تاثیرگذارتری خواهیم داشت.

بانک مرکزی در
سامانههای خود ،الگوی
مصرفی میلیونها
شهروند جامعه را دارد
که این اطالعات در
بستری شفاف ،قابلیت
استفاده در بسیاری از
تصمیمگیریها را دارد

های نوین بان����ک مرکزی افزود :ما در
معاون فناوری
ها
های پرداخت خود ،الگوی مصرفی میلیون
س����امانه
ش����هروند جامعه را داریم که این اطالعات در بستری
شفاف و دموکراتیک قابلیت اس����تفاده در بسیاری از
تصمیمگیریها را دارد.
مسعود پزشکیان ،نائب رییس مجلس شورای اسالمی
ریزی استراتژیک را الزمه دستیابی به
هم وجود برنامه
ترین
اندازها خواند و گفت :یکی از اصلی
اهداف و چشم
انداز و
ها در کش����ور نبود چشم
مشکالت اکثر سازمان
برنامه راهبردی برای دستیابی به این اهداف است.
ها و
این موضوع س����بب ش����ده اس����ت که از داده
برداری درستی
اطالعات موجود نیز اس����تفاده و بهره
ها باید رسالت و حدود اختیارات خود را
نشود .سازمان
درستی بشناس����ند و همچنین ابزارهای انجام آن را
به
های خود را مدیریت
اساس آن فعالیت
داشته باشند و بر
کنند و مجلس نیز آمادگ����ی دارد هر جا خالء قانونی
وجود دارد و نیاز به بستر قانونی اس����ت ،با تعامل با
ها آن را ایجاد کند.
سازمان
وی با بی����ان اهمیت تعامل بیش����تر بانک مرکزی و

طور شفاف انتظارات
مجلس افزود :بانک مرکزی باید به
خود را از مجلس و دولت بیان کند و ابزارها و اختیارات
های
قانونی را که برای ثبات پایدار مالی ،اجرای سیاست
های پرداخت مطلوب
سازی نظا م
پولی و ارزی و پیاد ه
الزم است ،با تعامل مطلوب تامین کند.
ها علیه ش����بکه بانکی در
پزش����کیان با بیان هجمه
ها به دلیل
ها به بانک
جامعه گفت :بس����یاری از هجمه
عدم اعطای تسهیالت ،ناشی از ناآگاهی از نحوه کارکرد
ها و بانک
سیستم بانکی اس����ت و در این زمینه بانک
های برقراری ارتباط برای آموزش
مرکزی نیاز به مهارت
گذاران
متقاضیان ،آحاد جامعه و مس����ووالن و سیاست
دارند.
گذاری و
وی افزود :مجلس برای ایف����ای نقش قانون
ها و اطالعات نظارتی
نظارتی خود به ابزارها ،ش����اخص
بانک مرکزی نیاز دارد .این اطالع����ات باید در قالب
های راهبردی و قابل فهم برای نمایندگان ارایه
گزارش
اساس اطالعات باشد،
گیری بر
شود .هنگامی که تصمیم
گذاری به بهبود وضعیت موجود
گذاری و سیاست
قانون
منجر خواهد شد.

برجام

بانک ملت 6میلیارد دالر حواله ارزی صادر کرد
المل����ل بانک ملت اعالم
معاون مدیرعام����ل در امور بین
ها ،تاکنون
کرد که این بانک بعد از برجام و رف����ع تحریم
با  131بان����ک خارجی رواب����ط کارگزاری برق����رار کرده
است.
بانک ملت -عزیز آخوندی اصل در جمع مدیران ارشد
های انجام ش����ده پس از اجرایی شدن
این بانک به فعالیت
برجام پرداخت و افزود :در این مدت  36فقره حساب ارزی
در کشورهای خارجی گشایش یافته و حجم اعتبارات اسنادی
یافته تا پایان آذر به بیش از یک میلیارد و 100
گش����ایش
میلیون دالر رسیده است.
وی در عین حال از عملکرد مناسب بانک ملت در بخش
های ارزی خبر داد و ادام����ه داد :در این زمینه بیش
حواله
از  6میلیارد دالر حواله ارزی برای مش����تریان صادر شده
است.
الملل با بیان اینکه با هدایت
معاون مدیرعامل در امور بین
های ارزی به سمت اعتبارات اسنادی ،درآمدهای بانک
حواله

اجرائیه
مشــخصات محکوم له  :علی ثقفی نام پدر حسن نشانی البرز کرج چهارصد دستگاه ک اول لحاف
دوزی ثقفی مشخصات محکوم علیهم  -1 :اکرم شهبازی  -2حمید ثقفی نام پدر عبدالمناف محکوم به :
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509972693200489
محکوم علیه محکوم اســت به تضامنی خواندگان را به پرداخت مبلغ  142889114ریال بابت اصل
خواتســه و پرداخت مبلغ  2/220/000ریال بابت هزنیه دادرســی و نیم عشــر دولتی محکوم علیه
مکلــف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه  -1 :ظرف ده روز مفــاد آنرا بموقع اجرا بگذارد( ماده  34قانون
اجــرای احکام مدنی)  -2ترتیبــی برای پرداخت محکوم به بدهد  -3مالــی معرفی کند که اجرا حکم
واستیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی
دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوی اعسار به ضممیه دادخواست اعسار از مقام قضایی ارائه
نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت میشود ( مواد  8و 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
 -4 )1394خــوداداری محکــوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس
تعزیــری درجه هفت را در پی دارد (مــاده  34قانون اجرای احکام مدنی و ماده  20ق.م.ا و ماده 16
قانــون نحــوه اجرای محکومیتهای مالی  -5 )1394انتقال مال بــه دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از
ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دوین کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به و یا هر دو مجازات میشــود( ماده  21قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی  -6 )1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکوم
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد
بود( تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی  .1394م الف 49709
مسئول دفتر شعبه  32شورای حل اختالف مجتمع شهید ملک زاده کرج
رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمدنبی بامری دارای شناســنامه شــماره  3590319615بشرح دادخواست به کالسه 1/412/95ش از این دادگاه
درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان درخاتون چاندارد بشناســنامه  3591380849در تاریخ
 1388/11/28اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به  -1متقاضی با مشخصات فوق  -2عبدالغنی
بامــری بــه ش.ش  189فرزنــدان ذکور  -3نورخاتون بامری بــه ش.م  3591345539و آن مرحوم ورثه دیگــری ندارد .اینک با
انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در ســه نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگاه ایرانشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده  950299وقت رسیدگی روز شنبه  12/9ساعت  14خواهان :آقای موسی وزیری مقدم فرزند غالم آدرس:
زاهــدان بلــوار معلم  20میالن  4داخل کوچه خوانده :آقای محمد حســین رضاپور فرزند مصیب :مجهولالمکان خواســته الزام به
تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل پژو پارس مدل  1389به شماره پالک 78ب 61خواهان درخواستی تسلیم این شورا نموده
که وقت رسیدگی تعیین شده و به علت مجهولالمکان بودن زهرا هاشمی -
دبیر شورای حل اختالف شماره  11زاهدان
رونوشت آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت آقای محمد رضا شــه بخش فرزند یار محمد دارای شناســنامه شــماره  469صادره از خاش
به شــرح دادخواســت تقدیمی ثبت شده به کالسه  9509985500200664از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان یاســین شــه بخش فرزند محمد رضا بشناســنامه  3613862743صادره از زاهدان در تاریخ
 1395/10/4دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1متقاضی با مشخصات فوق
الذکر پدر متوفی  -2زلیخا ریگی فرزند ذوالفقار ش ملی  6119722841مادر متوفی والغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتی
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ
نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد3004.
شورای حل اختالف شماره یک زاهدان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان  /محســن ســلیمانی دادخواســتی به طرفیت خوانده  /ایمان مجاهدی به خواســته الزام به فک پالک خودرو تقدیم
دادگاه های عمومی شهرســتان زاهدان نموده که جهت رســیدگی به شعبه  3دادگاه عمومی (حقوقی )دادگستری زاهدان واقع در
سیســتان و بلوچســتان  -زاهدان بلوار بهداشت مجتمع قضایی شهید موسی نوری کد پســتی  9816936651ارجاع و به کالسه
 9509985410301041ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/11/30و ساعت  09:30تعیین شده است به علت مجهول
المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده  73قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان زاهدان
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه اقای علی درخشان فرزند سبزعلی در پرونده کالسه  13950012200800526در این شعبه از حیث اتهام
مبارشــرت در قاچــاق کاال و حمــل کاالی قاچاق تحت تعقیب بوده و فعال مجهول المکان میباشــد مراتب وفق مــاده  344قانون ایین
دادرسی کیفری به وی ابالغ میگردد تا ظرف یک ماه پس از نشر آگهی جهت شرکت در جلسه رسیدگی به اتهام مطروحه اش به این
شعبه مراجعه نماید بدیهی است در صورت عدم حضور به اتهام نامبرده غیابا رسیدگی خواهد شد3003 .
رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات کاال و ارزاداره کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان
حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد نورآبادی دارای شناســنامه شــماره  310به شرح دادخواســت به کالسه  5/95/744از این شورا
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان هاجر نورآبادی به شناســنامه  230در تاریخ  95/9/8در
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :فاطمه نورآبادی ش ش  1متولد 1336
فرزنــد مرحومــه -2زهرا نورآبادی ش ش  3متولد  1338فرزند مرحومــه -3محمود نورآبادی ش ش  1666متولد  1341فرزند
مرحومه -4محمد نورآبادی ش ش  310متولد  1332فرزند مرحومه -5صغری نورآبادی ش ش  370متولد  1343فرزند مرحومه
-6محسن رمضان نصرتی ش ش  871متولد  1356فرزند مرحومه اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد
ماده  362ق امور حســبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .م الف904/
بروغنی رئیس شعبه  5شورای حل اختالف شهرستان سبزوار
ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوســیله بــه آقای  -1مهدی زعفرانیه فرزنــد محمدرضا -2آقای محمدتقی عظیمی گلوگاهــی فرزند ابراهیم فعال مجهول
المکان ابالغ می شــود که آقای محمد زرقی دادخواســتی به خواســته الزام به تنظیم ســند پراید به طرفیت شــما به شعبه هشتم
شــورای حل اختالف ســبزوار ارائه و به کالســه  8/95/518ثبت و برای مورخ  95/12/22ســاعت  17:30وقت رسیدگی تعیین
گردیده اســت .لذا به اســتناد ماده  73ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار درج می گردد شما می توانید قبل از
رســیدگی به دبیرخانه شــورای حل اختالف شعبه هشتم شهرستان ســبزوار به نشانی چهارراه دادگستری مراجعه و با ارائه آدرس
جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید .در صورت عدم حضور،
غیابا ً رسیدگی خواهد شد .م الف 905/مسئول دبیرخانه شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان سبزوار

افزایش خواهد یافت ،گفت :بانک ملت اکنون  90واحد ارزی
شده در
های انجام
فعال در داخل کشور دارد که با گشایش
ها باید بیش از پیش
الملل ،عملکرد ای����ن بخش
روابط بین
تقویت شود.
آخوندی افزود :در دوران تحریم مش����تریان ارزی بانک از
هایی که در فهرس����ت تحریم نبودند ،استفاده
خدمات بانک
کردند که اینک با اجرایی شدن برجام ،این مشتریان به
می
تدریج به بانک
دلیل روابط خوب گذش����ته با بانک ملت ،به
ملت برمیگردند.
وی گفت :باید با همت مضاعف کارکنان بانک ،ارایه خدمات
متمایز و حل مش����کالت باقیمانده این قبیل مشتریان ،این
برگشت را تسریع کنیم.
های ارزی
به گفته وی ،بانک ملت در بخ����ش ضمانتنامه
های ارزی
نامه
عملکرد خوبی داشته و بیشترین حجم ضمانت
صادره را از آن خود کرده است.
آخوندی بر وصول مطالب����ات ارزی به دلیل نقش آنها در

افزایش سودآوری بانک تاکید کرد و گفت :بانک آماده مذاکره
های
با مشتریان برای تعیین تکلیف مطالبات ارزی به روش
مختلف است.
های خارجی و
وی افزود :باید خود را ب����رای حضور بانک
بندی بانکی در کشور آماده
های رتبه
همچنین حضور شرکت
کنیم.
معاون مدیرعامل درباره فعال کردن واحدها و تاس����یس
شعب جدید در کش����ورهای خارجی ابراز امیدواری کرد که
زودی دوباره فعال شود تا در
شعبه س����ئول کره جنوبی به
های موثری برداشته
س����ال آینده از طریق این واحد گا م
شود.
وی با بیان اینکه بانک ملت ارمنستان نیز در چندماه آینده
اندازی خواهد کرد ،افزود:
ای در کشور گرجستان راه
شعبه
بانک برای تاسیس شعب جدید در کشورهای ایتالیا ،هلند و
سوییس و سایر کشورهای هدف نیز اقدام کرده که هنوز به
نتیجه نرسیده است`.

آگهی ثبتی
تاسیس شرکت تعاونی باغبانی نسیم سبز زرقان در تاریخ  1395/10/16به شماره ثبت  304به شناسه ملی 14006471441
ثبــت و امضــا ذیــل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عمــوم آگهی میگردد .موضوع :برابــر نامه  1379مورخ
 95/09/01نمایندگی تعاون کار و رفاه اجتماعی جغتای کشــاورزی  -دامپروری ،تولید و ارایه خدمات فنی مشــاورهای و صنایع تبدیلی و
فعالیتهای بازرگانی مرتبط با آن پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد .مدت:
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :اســتان خراســان رضوی شهرستان جغتای روستای زرقان کدپستی  9647183467سرمایه
شــرکت 12.000.000 :ریال میباشــد که به  24ســهم  500.000ریالی متقسم گردیده اســت که مبلغ  4.000.000ریال آن برابر نامه
مورخ  95/09/07پرداخت گردیده اســت و مابقی در تعهد ســهامداران است .اولین مدیران :آقای سیدعبدالجواد اقائی به شماره ملی
 5219674498به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) آقای سیدمحمد اقائی به شماره ملی  5219682741به سمت رئیس هیئت مدیره
خانم فاطمه آقائی به شــماره ملی  5219686240به ســمت عضو هیئت مدیره  -عضو علیالبدل آقای سیدحســن آقائی به شــماره ملی
 5219686259به سمت نایب رئیس هیئتمدیره خانم مریم سادات آقائی به شماره ملی  5219964801به سمت عضو هیئتمدیره
 عضو علی البدل خانم عصمت بازقندی به شماره ملی  07901063224به سمت منشی هیئت و عضو اصلی برای مدت سه سال انتخابشــدند .دارندگان حق امضا :امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ،ســفته ،جزوات ،قراردادها ،عقود اسالمی با امضای
ثابت مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئتمدیره و در غیاب ایشان نایب رئیس هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد - .بازرسان
شرکت برای مدت یک سال مالی و به شرح ذیل انتخاب شدند -1 :سیدعلی آقایی  5219881541بازرس اصلی  -2خانم زهرا زرقانی
 5219676199بازرس علیالبدل اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان ضوی
مرجع ثبت شرکتهای و موسسات غیرتجاری جغتای

دادنامه

شــماره پرونده  148/36/95شــماره دادنامه  95/5/27 - 238/36/95خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت بهروز درخشــان به نشانی قم  55متری
عمار یاســر سرپرســتی بانک مهر اقتصاد نماینده خواهان رســول خیابانی به نشانی قم خیابان آذر بین ک  73و  75پ  674خواندگان  -1رضا حسنی فرزند بهرام
 -2مجید نبوی فرزند حسین  -3سید مرتضی منافی فرزند سید حسن  -4جواد فراتی فرزند غالمرضا  -خوانده  1و  2و  4مجهول المکان خوانده سوم به نشانی
خ امام ک  27ک  7پ  46خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به مبلغ  200/000/000ریال و مطالبه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل رای شورا
در خصوص دادخواســت خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت بهروز درخشــان به طرفیت خواندگان  -1رضا حســنی فرزند بهرام  -2مجید نبوی فرزند حســین
 -3ســید مرتضی منافی فرزند ســید حسن  -4جواد فراتی فرزند غالمرضا به خواســته مطالبه مبلغ  200/000/000ریال به استناد  2فقره چک عهده بانک )1
رفاه شــعبه  1027و  )2اقتصاد نوین شــعبه  2501به شــماره چک های  883315 )1و  386325 )2به تاریخ  91/12/8 )1و  91/12/8 )2از شــماره حساب
جاری  2088133 )1و  25011337131 )2و گواهینامه عدم پرداخت بانک ملت شعبه  8753/6مورخ  91/12/13 )1و  91/12/13 )2به انضمام خسارات
دادرســی و خســارات تاخیر تادیه .با توجه به محتویات پرونده و اســناد و مدارک پیوســتی من جمله کپی مستندات ذکر شــده و بقاء اصول آنها در ید خواهان که
داللت بر بقاء دین بر ذمه خواندگان داشته و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه دفاعیه ای نیز ارائه ننموده اند .حاضر
لذا شــورا ضمن اســتصحاب بقاء دین خواندگان اســتحقاق خواهان را نسبت به خواسته محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد  198و  515و  519و 522
قانــون آئیــن دادرســی مدنی و مواد  313و  314و  310قانــون تجارت ناظر به ماده  249قانون تجارت و مواد  271و  1284و  1301ق م و مســتندا به تبصره
الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب  1377مجمع تشــخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خواندگان به صورت
تضامنی به پرداخت مبلغ  200/000/000ریال بابت دین بعالوه هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ سررســید آن لغایت زمان اجرای
حکم به حســب شــاخص بهای بانک مرکزی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی بوده و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در
این شعبه و بیست روز دیگر پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در یکی از محاکم حقوقی شهرستان قم می باشد .قاضی شورای حل اختالف شماره  36قم  -خدابخشی
رونوشت برابر اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و تنظیم میگردد.

دادنامه

دادنامه

دبیر شورای حل اختالف شعبه  36قم

دادنامه

شــماره پرونده  167/36/95شــماره دادنامه  95/5/27 - 239/36/95خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت بهروز درخشــان به نشانی قم  55متری
عمار یاسر سرپرستی بانک مهر اقتصاد نماینده خواهان رسول خیابانی به نشانی قم خیابان آذر بین ک  73و  75پ  674خواندگان  -1رضا حسنی فرزند بهرام -2
مجید نبوی فرزند حسین  -3سید مرتضی منافی فرزند سید حسن  -4جواد فراتی فرزند غالمرضا همگی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه چک 25/000/000
ریال و مطالبه خســارت دادرســی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه رای شورا در خصوص دادخواســت خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت بهروز درخشان به طرفیت
خواندگان  -1رضا حسنی فرزند بهرام  -2مجید نبوی فرزند حسین  -3سید مرتضی منافی فرزند سید حسن  -4جواد فراتی فرزند غالمرضا به خواسته مطالبه
مبلغ  35/000/000ریال به اســتناد  1فقره چک عهده بانک ملت شــعبه  87791به شماره چک  560275001237به تاریخ  91/12/8از شماره حساب جاری
 56625760و گواهینامه عدم پرداخت بانک ملت شــعبه  87791به شــماره  0047مورخ  91/12/10به انضمام خســارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه .با
توجه به محتویات پرونده و اســناد و مدارک پیوســتی من جمله کپی مســتندات ذکر شــده و بقاء اصول آنها در ید خواهان که داللت بر بقاء دین بر ذمه خواندگان
داشــته و اینکه خوانده ردیف  1و  2و  4با وصف ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حاضر نشــده و الیحه و دفاعیه ارائه ننموده و خوانده ردیف سوم حاضر و دلیل
محکمه پســند ارائه ننموده .لذا شــورا ضمن استصحاب بقاء دین خواندگان اســتحقاق خواهان را نسبت به خواسته محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد
 198و  515و  519و  522قانون آئین دادرسی مدنی و مواد  313و  314و  310قانون تجارت ناظر به ماده  249قانون تجارت و مواد  271و  1284و 1301
ق م و مستندا به تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب  1377مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت
خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ  35/000/000ریال بابت دین بعالوه هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ سررســید آن
لغایت زمان اجرای حکم به حسب شاخص بهای بانک مرکزی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره نسبت به خوانده ردیف سوم حضوری بوده و
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم حقوقی و نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم و چهارم غیابی بوده و ظرف بیست روز قابل
واخواهی در همین شعبه و بیست روز دیگر پس از آن قابل تجدیدنظر در یکی از محاکم حقوقی قم می باشد .قاضی شورای حل اختالف شماره  36قم  -خدابخشی
رونوشت برابر اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و تنظیم میگردد.

دبیر شورای حل اختالف شعبه  36قم

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1395/3/11 -139560306006001946و رای اصالحــی  95/10/3-139560306006006878هئیت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای
مصطی خالقی شــرق فرزند علی اکبر رضا به شــماره شناســنامه  9صادره از تربت حیدریه در ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  190متر مربع ( یکصدو
نود مترمربع) قســمتی از پالک  65فرعی واقع در اراضی حســنی علیا پالک  232اصلی دهســتان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی
خانم زهرا نوری زاده محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف  206تاریخ انتشار نوبت اول  95/10/6 :تاریخ انتشار نوبت دوم 95/10/22

هادی ریحانی  -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  -139560306021000730هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردســکن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای ابوالفضل بیگی فرزند علی به شــماره شناســنامه  3207صادره از بردســکن در
یک باب ساختمان به مساحت  111/33متر مربع قسمتی از پالک  873فرعی از  4اصلی واقع در بردسکن بخش  4بردسکن خریداری از مالک رسمی اقای حسن
دارابی محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد .کالسه  207سال  91م الف 299
تاریخ انتشار نوبت اول  95/10/6 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/10/21

محمد محمد زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره  -139560306003006777هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشــهدناحیه یک تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای ســید حســین حســینی فرزند حســن به شــماره شناسنامه  9صادره از
گنابــاد در یــک باب خانه به مســاحت  130/90متر مربع مجزی شــده از پالک  86اصلی واقع در بخش  9مشــهحوزه ثبت ملک مشــهد ناحیــه یک مفروز واقع در
همت اباد امام خمینی (ره)  19خریداری از مالک رســمی آقای حســین رفیعی محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد .م الف  7000تاریخ انتشــار نوبت اول  95/10/6 :تاریخ
انتشار نوبت دوم 95/10/21

دادنامه

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد

پرونده کالســه  9509982523200057شــعبه  32حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شــماره  9509972523200766شماره
بایگانی شــعبه  950057خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت مع الواســطه ابوالقاسم عیسی آبادی به نشــانی قم  55م عماریاسر سرپرستی خواندگان  -1علیرضا
فرهمند اصل فرزند غالمحســین به نشــانی قم خ صدوق خ ابالفضل پ  -2 - 127حامد خاکبازان فرزند علی اکبر به نشــانی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه و
هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل رای شورا در خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد با وکالتنامه مع الواسطه ابوالقاسم عیسی آبادی به
طرفیــت علیرضــا فرهمند اصل و حامد خاکبازان به خواســته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  190/000/000ریال بابت یک فقره چک به شــماره
 815931عهده بانک مســکن و ســفته به شــماره خزانه داری کل  790570به انضمام هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل .بدین شرح که
خوانده ردیف اول طی تســهیالت شــماره  7506/307/10997570/1مبلغ  100/000/000ریال وام با ســود  23درصد ( 53/847/056ریال) از خواهان
اخذ و طبق پرینت ارائه شــده از ناحیه بانک مبلغ  27/657/804ریال از اقســاط را پرداخت میکنند و علیرغم ابالغ قانونی هیچ از یک خواندگان حضور نیافته و
دفاعی معمول نداشتند شورا با توجه به امضاء خواندگان ذیل قرارداد و اسناد فوق الذکر پس از کسر مبالغ پرداختی خواسته را نسبت به الباقی وارد تشخیص
و مستند به مواد  519 - 515 - 198ق.آ.د.م و مواد  684 - 10ق.م رای بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  126/189/252ریال بابت الباقی
اصل و سود وام به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه طبق نرخ شاخص بانک مرکزی از مورخ (تاریخ چک)  94/2/23لغایت اجرای حکم با محاسبه در
اجرای احکام در حق خواهان صادر می گردد و نسبت به حق الوکاله وکیل چون خواهان نماینده معرفی کرده است و نسبت به الباقی خواسته مستند به ماده 197
ق.آ.د.م رای بر بی حقی صادر می گردد .رای صادره غیابی و  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و  20روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در
دادگاه عمومی حقوقی قم می باشد .قاضی شورای حل اختالف شماره  32قم  -باقریان رونوشت برابر با اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه
و ارسال می گردد .دبیر شورای حل اختالف شماره  32قم نشانی قم  -خیابان ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه دوم -

شعبه  32حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

شماره پرونده  140/36/95شماره دادنامه  95/5/30 - 255/36/95خواهان بهروز درخشان مدیریت بانک مهر اقتصاد به نشانی قم  55متری عمار
یاســر سرپرســتی بانک مهر اقتصاد وکیل خواهان رســول خیابانی به نشــانی قم خ آذر بین ک  73و  75پالک  674خواندگان  -1ابوالفضل ســعادتمند  -2اصغر
پردل  -3ولی اله مرادی جمکرانی  -4محسن نادرمنش همگی مجهول المکان خواسته  -1تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به
پرداخت  121/000/000ریال بابت صدور دو فقره چک به شماره سریال  069123به مبلغ  280/000/000ریال عهده بانک ملت و شماره سریال 250073
بــه مبلــغ  280/000/000ریال عهده بانک ملت و ســفته به شــماره خزانــه کل  0244170و  0244171به مبلــغ  100/000/000و  100/000/000ریال
 -2مطالبه خسارات دادرسی  -3مطالبه خسارت تاخیر تادیه رای شورا در خصوص دادخواست خواهان بهروز درخشان مدیریت بانک مهر اقتصاد با وکالت رسول
خیابانی به طرفیت خواندگان  -1ابوالفضل سعادتمند  -2اصغر پردل  -3ولی اله مرادی جمکرانی  -4محسن نادرمنش به خواسته مطالبه مبلغ 121/000/000
ریال به استناد دو فقره چک عهده بانک ملت شعبه سعدی شمالی و میدان پلیس به شماره چک های  250073و  069123به تاریخ  92/12/18و 92/12/18
از شــماره حســاب جاری  100698/35و  27396377و گواهینامه عدم پرداخت بانک ملت شــعبه طالقانی به شــماره های  7598و  7624مورخ  92/12/22و
 92/12/22و دو فقره سفته به شماره خزانه داری  0244170و  0244171به مبلغ هر کدام  100/000/000ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارات
تاخیر تادیه .با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک پیوستی من جمله کپی مستندات ذکر شده و بقاء اصول آنها در ید خواهان که داللت بر بقاء دین بر ذمه
خواندگان داشــته و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حاضر نشده اند و الیحه دفاعیه ای هم نفرستاده اند و وکیل هم معرفی نکرده اند.
حاضر لذا شــورا ضمن اســتصحاب بقاء دین خواندگان اســتحقاق خواهان را نسبت به خواسته محرز و ثابت تشــخیص داده و مستندا به مواد  198و  515و 519
و  522و  1258و  1259قانــون آئیــن دادرســی مدنــی و مــواد  313و  314و  310و  309و  307قانون تجارت ناظر به مــاده  249قانون تجارت و مواد  271و
 1284و  1301ق م و مستندا به تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب  1377مجمع تشخیص مصلحت نظام
حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ  121/000/000ریال بابت دین بعالوه هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه چک موصوف از
تاریخ سررســید آن لغایت زمان اجرای حکم به حســب شاخص بهای بانک مرکزی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و ســپس با گذشــت  20روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از دادگاههای عمومی و حقوقی شهرستان
قم می باشد .قاضی شورای حل اختالف شماره  36قم  -خدابخشی رونوشت برابر اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و تنظیم میگردد.

دبیر شورای حل اختالف شعبه  36قم

شــماره پرونده  161/36/95شــماره دادنامه  95/6/14 - 328/36/95خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت بهروز درخشان به نشانی قم  55متری عمار
یاسر سرپرستی بانک مهر اقتصاد وکیل خواهان آقای رسول خیابانی آدرس خ آذر بین ک  73و  75پ  674خواندگان  -1حسین قلی زاده فرزند علی اکبر به نشانی
قم خ امام ک  11پ  -2 - 17سید نورالدین نصری فرزند سید احمد به نشانی مجهول المکان  -3محمد یزدی فرزند حسین به نشانی قم خ امام بلوار شهید بهشتی
ک  3پ  17خواســته مطالبه وجه به مبلغ  70/000/000ریال به اســتناد دو فقره ســفته و مطالبه خســارات دادرســی و خســارت تاخیر تادیه رای شورا در خصوص
دادخواست تقدیمی خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت بهروز درخشان با نمایندگی رسول خیابانی به طرفیت خواندگان  -1حسین قلی زاده فرزند علی اکبر  -2سید
نورالدین نصری فرزند ســید احمد  -3محمد یزدی فرزند حســین مبنی بر مطالبه مبلغ  70/000/000ریال به اســتناد دو فقره ســفته به شماره خزانه داری کل )1
 1255980 )2 - 1255979شورا با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اظهارات نماینده خواهان و ارائه مدارک از جمله مصدق سفته موصوف در پرونده
از ســوی وی به شــعبه و با توجه به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی در جلســه مقرر حاضر نشده و نســبت به دعوا و مستندات آن ایرادی ننموده و ادله و مدرک
محکمه پســند به شــورا ارائه ننموده و نظر به اینکه مســتندات مذکور در پرونده بر اشــتغال ذمه خواندگان به میزان خواسته داللت داشته ،لذا شورا دعوی خواهان
علیه خوانده را ثابت و موجه تشخیص داده و مستندا به مواد  198و  519قانون آ.د.م و مواد  307و  309قانون تجارت و مواد  1257و  1258و  1301قانون مدنی
رای بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ  70/000/000ریال به انضمام هزینه دادرسی در حق خواهان صادر مینماید و نسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه با
توجه به عدم احراز شرایط مندرج در ماده  522قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده  197همان قانون رای به بی حقی خواهان صادر مینماید .رای صادره غیابی
بوده و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه شــورا و بیست روز دیگر پس از آن قابل تجدیدنظر در یکی از محاکم عمومی و حقوقی شهرستان
قم می باشد .قاضی شورای حل اختالف شماره  36قم  -خدابخشی رونوشت برابر اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و تنظیم میگردد.

دبیر شورای حل اختالف شعبه  36قم

دادنامه

پرونده کالســه  9509982522300333شــعبه  23حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شــماره  9509972522300973شماره
بایگانی شــعبه  950333خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت بهروز درخشــان به نشــانی قم  55م عماریاسر سرپرســتی بانک مهر اقتصاد نماینده خواهان آقای
رسول خیابانی فرزند قاسم به نشانی قم  -خ آذر  -بین ک  73و  - 75پ  674خواندگان  -1خانم فاضله مرتاضی فرزند احمد  -2آقای محمد رضا صلح دوست
فرزند حسین همگی به نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ  38/000/000ریال به صورت تضامنی و کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله رای
شورا در خصوص دادخواست خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت بهروز درخشان و نمایندگی رسول خیابانی به طرفیت خوانده  -1فاضله مرتاضی  -2محمد رضا
صلح دوست به خواسته مطالبه مبلغ  38/000/000ریال به استناد  1فقره چک عهده بانک کشاورزی به شماره چک  568624به تاریخ  92/9/17و گواهینامه
عدم پرداخت بانک ملت به شــماره  8624مورخ  92/9/18به انضمام خســارات دادرســی و خســارات تاخیر تادیه .با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک
پیوســتی من جمله کپی مصدق مســتندات ذکر شــده و بقاء اصول آن ها در ید خواهان که داللت بر بقاء دین بر ذمه خوانده داشته و اینکه خواندگان با وصف ابالغ
قانونی در جلســه رســیدگی حاضر نگردیده و الیحه ای مبنی بر برائت ذمه خویش به شــعبه ارائه ننموده اند لذا شورا ضمن استصحاب بقاء دین خوانده ،استحقاق
خواهان را نســبت به خواســته محرز و ثابت تشــخیص داده و مســتندا به مواد  198و  515و  519و  522قانون آئین دادرسی مدنی و مواد  313و  314و 310
قانون تجارت ناظر به ماده  249قانون تجارت و مواد  271و  1284و  1301ق.م و مستندا به تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه
تبصره مذکور مصوب  1377مجمع تشــخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ  38/000/000ریال بابت اصل دین
به عالوه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ سررسید آن لغایت زمان اجرای حکم حسب شاخص بانک مرکزی ایران در حق خواهان صادر
و اعالم می نماید .و در خصوص حق الوکاله وکیل با توجه به عدم قرارداد وکالت مستندا به م  197ق.آ.د.م حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم می نماید رای
صادره غیابی است و ظرف مهلت  20روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در همین شعبه شورا و سپس ظرف  20روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی
حقوقی قم می باشــد .قاضی شــورای حل اختالف شماره  23قم  -قاسم زاده مومن رونوشــت برابر با اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و
ارسال می گردد .دبیر شورای حل اختالف شماره  23قم نشانی قم  -خیابان ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه اول -

شعبه  23حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

دادنامه

پرونده کالسه  9509982523000242شعبه  30حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شماره  9509972523000949شماره بایگانی
شعبه  950243خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت بهروز درخشان و مدیرعاملی آقای سید ضیاء ایمانی به نشانی قم  55م عماریاسر سرپرستی بانک مهر اقتصاد
وکیل خواهان رسول خیابانی به نشانی قم خ آذر بین ک  73و  75پ  674خواندگان  -1خانم فخری السادات محمدی حسینی نژاد فرزند آقا کمال به نشانی قم  -خ
آذر  12 -م ناصر دیوان  -ک الله  -پ  -2 - 13خانم مریم احمدی منفرد فرزند اکبر  -3آقای سید ابوالفضل محمد حسینی نژاد فرزند سید رضی همگی به نشانی
مجهول المکان خواســته مطالبه وجه رای شــورا در خصوص دادخواســت خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت رســول خیابانی به طرفیت خواندگان  -1فخری السادات
محمدی حسینی نژاد  -2مریم احمدی منفرد  -3سید ابوالفضل محمدی حسینی نژاد به خواسته مطالبه مبلغ  78/000/000ریال به استناد  1فقره چک عهده بانک
تجارت به شماره  2463671280و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و  1فقره سفته به شماره خزانه داری کل ( 612466سری  /ض) به انضمام خسارت
دادرســی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل با توجه به محتویات پرونده و اســناد و مدارک پیوســتی من جمله کپی مصدق مســتندات ذکر شده و بقاء اصول آن ها در
ید خواهان که داللت بر بقاء دین بر ذمه خواندگان داشته و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی وفق ماده  73ق.آ.د.م خوانده ردیف اول در جلسه رسیدگی حاضر
شــد و بدهی خود را قبول نمود و اظهار نمود که توانایی پرداخت را ندارد و الباقی خواندگان حاضر نشــدند و دلیلی که موجب برائت ذمه شــان گردد ارائه ننمودند
لذا شورا ضمن استصحاب بقاء دین خواندگان استحقاق خواهان را نسبت به خواسته محرز و ثابت تشخیص داده و نسبت به مطالبه وجه چک مستندا به مواد 198
  522 - 519 - 515قانون آئین دادرســی مدنی و مواد  310 - 314 - 313قانون تجارت ناظر به ماده  249قانون تجارت و مواد  1301 - 1284 - 271ق.مو مستندا به تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و ماده واحد استفساریه تبصره مذکور مصوب  1377مجمع تشخیص مصلحت نظام و گزارش تسهیالت حکم
بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مجموعا مبلغ  78/000/000ریال بابت اصل دین به عالوه اصل دین به عالوه خسارت تاخیر تادیه چک موصوف
از تاریخ  95/2/2لغایت زمان اجرای حکم به حسب شاخص بهای بانک مرکزی ایران و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه را صادر می نماید رای صادره
نســبت به خوانده ردیف اول خانم فخری الســادات محمدی حسینی نژاد حضوری و تا بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی قم می
باشــد و نســبت به الباقی خواندگان غیابی و تا بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی
حقوقی قم می باشد .قاضی شورای حل اختالف شماره  30قم  -جبلی نائینی رونوشت برابر با اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و ارسال می
گردد .دبیر شورای حل اختالف شماره  30قم نشانی قم  -خیابان ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه اول -

شعبه  30حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

دادنامه

پرونده کالسه  9509982523200060شعبه  32حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شماره  9509972523200762شماره بایگانی
شــعبه  950060خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت مع الواســطه ابوالقاســم عیسی آبادی به نشــانی قم  55متری عماریاسر سرپرستی بانک مهر اقتصاد خواندگان
 -1آقای جواد محمدزاده راســخ فرزند باقر  -2آقای ناصر یعقوبی فرزند اصغر هر دو مجهول المکان خواســته مطالبه وجه و خســارت دادرســی و تاخیر تادیه و حق
الوکاله رای شــورا در خصوص دادخواســت بانک مهر اقتصاد با وکالتنامه مع الواســطه ابوالقاســم عیســی آبادی به طرفیت جواد محمدزاده راسخ و ناصر یعقوبی به
خواســته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  175/000/000ریال بابت صدور دو فقره چک به شــماره سریال  94/2/23 - 317119/13عهده بانک
ملت و چک شــماره ســریال  94/2/23 - 8677265عهده بانک توســعه تعاون جمعا به میزان  28/000/000ریال بدین شرح که خوانده ردیف اول طی تسهیالت
شــماره  7506/102/3186552/1مــورخ  92/7/25مبلغ  100/000/000ریال وام با ســود  15درصد ( 33/587/600ریــال) از خواهان دریافت می کند و
خوانده ردیف دوم نیز به عنوان ضامن ذیل مدارک و اسناد را امضا می کند و طبق پرینت ارائه شده از ناحیه خواهان صرفا مبلغ  241/300ریال از سوی خواندگان
پرداخت شده است .و جواد محمدزاده راسخ در جلسه مورخ  95/5/23حضور یافته و اقرار به دریافت وام و بدهکاری خود نمود و خوانده ردیف دوم علیرغم ابالغ
قانونی حضور پیدا نکرد و الیحه ای نیز ارســال ننمود .شــورا با توجه به مدارک و مســتندات و امضاء خواندگان ذیل اســناد و اقرار خوانده ردیف اول پس از کســر
مبلغ واریزی خواســته را وارد تشــخیص مستند به مواد  519 - 515 - 198ق.آ.د.م و مواد  684 - 10ق.م رای بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ
 133/366/300ریال بابت اصل و ســود وام به انضمام هزینه دادرســی و همچنین پرداخت خسارت تاخیر (وجه التزام) به میزان  6درصد سالیانه از 92/8/25
لغایت اجرای حکم با محاسبه در اجرای احکام طبق تبصره ماده  6قرارداد فی مابین در حق خواهان صادر می گردد .رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و
 20روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی قم می باشد و نسبت به خوانده ردیف دوم رای غیابی و  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در
همین شعبه و  20روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی قم می باشد .و در خصوص حق الوکاله وکیل چون خواهان نماینده معرفی کرده
است مستند به ماده  197ق.آ.د.م رای بر بی حقی صادر می گردد .قاضی شورای حل اختالف شماره  32قم  -رستمی رونوشت برابر اصل اداریست و جهت ابالغ به
خواندگان فوق الذکر تهیه و تنظیم میگردد .دبیر شورای حل اختالف شعبه  32قم نشانی قم  -خیابان ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه دوم -

شعبه  32حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره  1395/8/15 -139560306006005773هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسین مرادی فرزند محمد رضا به شماره شناسنامه 120
صادره از دولت اباد در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت  153/50متر مربع ( یکصدو پنجاه و سه متر پنجاه صدم مترمربع) قسمتی از پالک  102فرعی
واقع در اراضی دیز پالک  116اصلی دهستان زاوه واقع در بخش  4تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی آقای رمضان اسدی محرز گردیده است لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را
به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف  204تاریخ
انتشار نوبت اول  95/10/6 :تاریخ انتشار نوبت دوم 95/10/22

هادی ریحانی  -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

بانک ملی ایران فرصتی ویژه برای بدهکاران مطالبات
غیرجاری این بانک جهت بهرهمندی از بخشودگی جرائم
تاخیر مازاد بر نرخ معامله را فراهم کرد.
بانک ملی  -با هدف همراهی با سیاستهای اقتصاد
مقاومتی و حمایت از تولید و ایجاد فرصتهای بیشتر
اشتغال ،بدهکارانی که موفق به تسویه بدهی نزد بانکهای
خود تا  15دی نشدهاند ،در صورت واریز نقدی اصل و
سود متعلقه تا  29اسفند  ،1395از بخشودگی تمامی
جرایم متعلقه بهرهمند میشوند.
این فرصت ویژه تا پایان سال جاری تعیین شده است
و شامل هرگونه بدهی مطالبات غیرجاری اعم از معوق،
سررسید گذشته و مشکوکالوصول میشود .همچنین
روابط عمومی بانک ملی ایران در چهاردهمین جشنواره
روابط عمومیهای برتر در بخش تبلیغات و پورتال ،لوح
روابط عمومی برگزیده را دریافت کرد.

پرداخت وام اشتغالزایی
به روستاییان از سال آینده

معاون ریاست جمهوری گفت :پرداخت تسهیالت به
روستاییان و عشایر با تصویب یک فوریت الیحه استفاده از
منابع صندوق توسعه ملی برای اعطای وام توسط مجلس
یشود.
تا نیمه اول فروردین  ۹۶آغاز م 
ایبِنا -س���ید ابوالفضل رضوی با بی���ان موضوع
اشتغالزایی ،تثبیت جمعیت ،ایجاد انگیزه و مهاجرت
معکوس به روستاهای کش���ور افزود :دولت الیحه دو
فوریتی را برای برداش���ت یک و نیم میلی���ارد دالر از
محل صندوق توسعه ملی برای ارایه وام قرضالحسنه
به روستاییان و عشایر به مجلس عرضه کرد و مجلس
با یک فوریت آن موافقت کرد.معاون توسعه روستایی و
مناطق محروم ریاست جمهوری ادامه داد :امیدواریم بعد
از بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس به این موضوع
نیز رسیدگی شود تا بتوانیم بحث اشتغالزایی و ایجاد
فضای کسبوکار مناسب را در روستاها فراهم کنیم.وی
گفت :این وام صرفاً به ایجاد اشتغال در مناطق روستایی
و عشایری اختصاص داده میشود که با اختصاص آن
به مناطق یادشده حدود  ۲۰۰هزار شغل جدید ایجاد
میشود.
رضوی گفت :در صورتی که مجلس این الیحه را در
اوایل دیماه تصویب کند ،قول داده میشود که در دو ماه
باقیمانده براساس برنامهریزی انجام دادهشده این وام را
تا نیمه فروردین سال  ۹۶به متقاضیان اختصاص دهیم.
وی اف���زود :این وام صرفاً ب���رای حرفههای مربوط
به کش���اورزی نیس���ت و برای تمام صنایع تبدیلی و
فرآوری دانشبنیان ،صنایعدستی و گردشگری بهصورت
قرضالحسنه اعطا میشود.
دادنامه

پرونده کالســه  9509982523200059شــعبه  32حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شماره  9509972523200767شماره
بایگانی شــعبه  950059خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت مع الواســطه ابوالقاســم عیســی آبادی به نشانی قم  55م عماریاســر سرپرستی بانک مهر اقتصاد
خواندگان  -1آقای مرتضی تکمار فرزند تقی  -2آقای رحمان میرزایی فرزند رضا همگی به نشــانی مجهول المکان خواســته مطالبه وجه و خســارت دادرســی و
تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل رای شــورا در خصوص دادخواســت بانک مهر اقتصاد با وکالتنامه مع الواسطه ابوالقاسم عیسی آبادی به طرفیت مرتضی تکمار و
رحمان میرزائی به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  174/000/000ریال بابت یک فقره چک به شماره  306350عهده بانک صادرات و
سفته به شماره خزانه داری کل  903774به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل ،بدین شرح که خوانده ردیف اول طی تسهیالت
شــماره  7506/103/549722/1مبلغ  100/000/000ریال وام با ســود  15درصد ( 42/739/580ریال) دریافت می کند و طبق پرینت ارائه شــده از
ناحیه خواهان مبلغ  8084ریال از سوی ایشان پرداخت شده و الباقی مانده است و خواندگان علیرغم ابالغ قانونی حضور نیافته و دفاعی معمول نداشتند شورا
با توجه به وجود قرارداد و امضا ایشــان ذیل آن و اســناد الزم االجرای فوق با کســر مبلغ پرداختی خواسته را نسبت به الباقی وارد تشخیص و مستند به مواد
 519 - 515 - 198ق.آ.د.م و مــواد  684 - 10ق.م رای بــر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  142/431/496ریال بابت الباقی اصل و ســود
وام به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به جبران  6درصد سالیانه طبق تبصره ماده  6قرارداد از مورخ  94/3/18لغایت اجرای حکم با محاسبه در
اجرای احکام در حق خواهان صادر می گردد .و نسبت به حق الوکاله وکیل چون نماینده معرفی کرده است و بابت الباقی خواسته مستند به ماده  197ق.آ.د.م
رای بر بی حقی صادر می گردد .رای صادره غیابی و  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و  20روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه
عمومی حقوقی قم می باشــد .قاضی شــورای حل اختالف شــماره  32قم  -باقریان رونوشت برابر با اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و
ارسال می گردد .دبیر شورای حل اختالف شماره  32قم نشانی قم  -خیابان ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه دوم -

شعبه  32حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

دادنامه

پرونده کالســه  9509982523200063شــعبه  32حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شــماره 9509972523200765
شــماره بایگانی شــعبه  950063خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت مع الواسطه ابوالقاسم عیســی آبادی به نشانی قم  55متری عماریاسر سرپرستی بانک
مهر اقتصاد خواندگان  -1تاج آفرین نوش فخرآباد فرزند علی به نشانی قم خ  16م مدنی ک  2پ  -2 - 26آقای محسن حقیقی زاد فرزند مرتضی به نشانی
مجهول المکان  -3آقای ســید هادی بنی هاشــمی عرب فرزند رضا به نشــانی قم خ  10م امیرالمومنین  5م لســانی پ  122خواسته مطالبه وجه و خسارت
دادرســی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل رای شــورا در خصوص دادخواســت بانک مهر اقتصاد به وکالت مع الواســطه ابوالقاسم عیسی آبادی به طرفیت
تاج آفرین نوش فخرآباد و محســن حقیقی زاد و ســید هادی بنی هاشــمی عرب به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 153/000/000
ریال بابت صدور دو فقره چک به شماره  745553عهده بانک مسکن و سفته شماره  643922خزانه داری کل به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر
تادیه و حق الوکاله وکیل بدین شرح که خوانده ردیف اول طی تسهیالت  7506/102/11937041/1مبلغ  100/000/000ریال وام با سود  15درصد
( 42/739/580ریال) اخذ می کند و علیرغم ابالغ قانونی هیچ کدام از خواندگان حضور نیافته و دفاعی معمول نداشــتند و شــورا با توجه به وجود امضای
ایشــان ذیل قرارداد و اســناد الزم االجرا (چک و سفته) و ارائه پرینت اقســاط واریزی از ناحیه خواهان به میزان  12/608/084ریال خواسته را پس از
کسر این مبلغ نسبت به الباقی وارد تشخیص و مستند به مواد  519 - 515 - 198ق.آ.د.م و مواد  684 - 10ق.م رای بر محکومیت تضامنی خواندگان
به پرداخت مبلغ  130/131/496ریال بابت الباقی اصل و ســود وام به انضمام هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه به میزان  6درصد ســالیانه از
( 94/4/27تاریخ چک) لغایت اجرای حکم با مطالبه در اجرای احکام وفق تبصره ماده  6قرارداد در حق خواهان و نسبت به حق الوکاله وکیل نظر به معرفی
نماینده و همچنین در خصوص الباقی خواسته رای بر بی حقی مستند به ماده  197ق.آ.د.م صادر می نماید .رای صادره غیابی و  20روز پس از ابالغ قابل
واخواهی در همین شــعبه و  20روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی قم می باشــد .قاضی شــورای حل اختالف شــماره 32
قم  -باقریان رونوشــت برابر اصل اداریســت و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و تنظیم میگردد .دبیر شــورای حل اختالف شــعبه  32قم نشــانی
قم  -خیابان ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه دوم -

شعبه  32حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

دادنامه

پرونده کالســه  9509982523200064شــعبه  32حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شــماره 9509972523200784
شــماره بایگانی شــعبه  950064خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت مع الواسطه ابوالقاسم عیسی آبادی به نشانی قم  55م عماریاسر سرپرستی خواندگان
 -1آقای مهدی خرم فرزند اســداله  -2خانم ســهیال خرم فرزند اســداله هر دو مجهول المکان خواسته مطالبه وجه و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و حق
الوکاله وکیل رای شورا در خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد با وکالتنامه مع الواسطه ابوالقاسم عیسی آبادی به طرفیت مهدی و سهیال خرم به خواسته
مطلوبیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  22/000/000ریال که در اولین جلســه با توجه به میزان هزینه دادرســی و قرارداد به 120/000/000
ریال افزایش پیدا کرد به اســتناد  2فقره چک به شــماره های  194212و چک شــماره  1188032هر دو بانک مهر ایران به انضمام خســارات دادرسی و
تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل بدین شــرح که مهدی خرم طی تســهیالت شــماره  7506/103/6507067/1مبلغ  100/000/000ریال وام با سود 15
درصد ( 33/587/600ریال) از خواهان اخذ می کند و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن پرداخت اقســاط و خســارات می باشــد که علیرغم ابالغ قانونی
وفق ماده  73هیچ کدام حضور نیافته و دفاعی معمول نداشــتند و با توجه به پرینت ارائه شــده از ناحیه خواهان مبلغ  52/501/299ریال وجه از ســوی
ایشان پرداخت شده است .لذا شورا با کسر مبلغ پرداختی از سوی خوانده خواسته را نسبت به الباقی وارد تشخیص و مستند به ماده 519 - 515 - 198
ق.آ.د.م و مواد  684 - 10ق.م رای بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  81/086/301ریال بابت الباقی اصل وام و سود متعلقه به انضمام
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه وفق تبصره ماده  6قرارداد فی مابین به میزان  6درصد سالیانه از  94/2/23لغایت اجرای حکم با مطالبه در اجرای
احکام در حق خواهان و نســبت به الباقی خواســته و حق الوکاله وکیل نظر به معرفی نماینده مســتند به ماده  197ق.آ.د.م رای بر بی حقی صادر می گردد.
رای صادره غیابی و  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و  20روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی قم می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شماره  32قم  -رستمی رونوشت برابر اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و تنظیم میگردد .دبیر شورای
حل اختالف شعبه  32قم نشانی قم  -خیابان ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه دوم -

شعبه  32حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

دادنامه

پرونده کالســه  9409982524100477شــعبه  41حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شــماره 9509972524100653
شــماره بایگانی شــعبه  940478خواهان بانک مهر اقتصاد با نمایندگی رســول خیابانی به نشــانی  55م عماریاسر سرپرســتی بانک مهر اقتصاد خواندگان
 -1مرتضی شــعبانی نژاد به نشــانی  20م امام حســین مجتمع ســینا واحد یک  -2زهرا شعبانی نژاد به نشــانی مجهول المکان  -3محمد جعفری به نشانی
قم خ  15خرداد نوبهار ک  9پ  -4 - 6عبدالحســین بابا پور به نشــانی  18م جواد االئمه نبش  36پ  4خواســته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت
مبلغ  5/000/000ریال بابت صدور یک فقره چک بانک تجارت و مطالبه خســارات دادرســی و خسارت تاخیر تادیه و مطالبه حق الوکاله وکیل رای شورا در
خصوص دادخواســت خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت محمد رضا پاطال و نمایندگی رســول خیابانی به طرفیت خواندگان  1و  2مرتضی و زهرا شــعبانی
نژاد  -3محمد جعفری  -4عبدالحســین بابا پور به خواســته مطالبه مبلغ  5/000/000ریال به اســتناد یک فقره چک عهده بانک تجارت شــعبه طالقانی به
شــماره چک  173675به تاریخ  90/4/23از شــماره حســاب جاری  47630و گواهینامه عدم پرداخت بانک تجارت شــعبه طالقانی به شماره 90000238
مورخ  90/4/25به انضمام خســارات دادرســی و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه .با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک پیوستی من جمله
کپی مصدق مستندات ذکر شده و بقاء اصول آن ها در ید خواهان که داللت بر بقاء دین بر ذمه خواندگان داشته و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در
جلســه رســیدگی حاضر نشــدند و الیحه ای ارسال ننمودند لذا شورا ضمن استصحاب بقاء دین خوانده ،استحقاق خواهان را نسبت به خواسته محرز و ثابت
تشخیص داده و مستندا به مواد  198و  515و  519و  522قانون آئین دادرسی مدنی و مواد  313و  314و  310قانون تجارت ناظر به ماده  249قانون
تجارت و مواد  271و  1284و  1301ق.م و مستندا به تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب 1377
مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  5/000/000ریال بابت اصل دین به عالوه هزینه دادرسی و خسارت
تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ سررسید آن لغایت زمان اجرای حکم حسب شاخص بانک مرکزی ایران در حق خواهان صادر و نسبت به حق الوکاله وکیل
رای به بی حقی صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی است و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و تا  20روز پس از آن قابل
تجدیدنظرخواهی در دادگاه حقوقی می باشد .قاضی شورای حل اختالف شماره  41قم  -حاتمی رونوشت برابر با اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان
فوق الذکر تهیه و ارسال می گردد .دبیر شورای حل اختالف شماره  41قم نشانی قم  -خیابان ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه دوم -

شعبه  41حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره  1395/9/23 -139560306006006434هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محســن رزاقی فرزند محمد رضا به شــماره
شناسنامه  1066صادره از مشهد در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت  1460410متر مربع ( یک میلیون و چهار صدو شصت هزار
و چهار صدو ده مترمربع) قسمتی از پالک  523وصل به  405اصلی واقع در اراضی گزوی معروف به بازه چاه دهستان رخ واقع در بخش  5تربت حیدریه
خریداری از ورثه محمد رضا رزاقی و بقیه مالیکن گزوی ســید مهدی قوامی اســماعیل سیرســور عبدالحسین سیرلوس حســینعلی رستمی ابوطالب قوامی
صفورا رستمی و بتول شجاعی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف  205تاریخ انتشار نوبت اول  95/10/6 :تاریخ انتشار نوبت دوم 95/10/22

هادی ریحانی  -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره  -139560306003006785هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشــهدناحیه یک تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سید حسین حسینی فرزند حسن به شماره شناسنامه 9
صادره از گناباد به پرونده کالسه  1393114406003002616در یک باب خانه به مساحت  136/56متر مربع مجزی شده از پالک  86اصلی واقع بخش
 9حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک مفروز واقع در همت اباد  30امام خمینی (ره)  19خریداری از مالک رسمی اقای حسین رفیعی محرز گردیده است لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد .م الف  7001تاریخ انتشار نوبت اول  95/10/6 :تاریخ انتشار نوبت دوم 95/10/21

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره  -139560306003006765هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشــهدناحیه یک تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سید حسین حسینی فرزند حسن به شماره شناسنامه 9
صادره از گناباد به پرونده کالســه  1393114406003002541در یک باب خانه به مســاحت  88/52متر مربع مجزی شده از پالک  86اصلی واقع بخش
 9حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک مفروز واقع در جاده سیمان همت اباد خیابان امام خمینی  19خریداری از مالک رسمی اقای حسین رفیعی محرز گردیده
اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.توضیحات کارشناس نقشه بردار محمد رضا کمیلی پور صحیح است م الف 7002
تاریخ انتشار نوبت اول  95/10/6 :تاریخ انتشار نوبت دوم  95/10/21رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد

