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استفاده اکثر آمریکاییها از
موبایل در حین رانندگی

اپل با الجی
همکاری میکند

فناوران  -اپل قصد دارد کمکم همکاری با سامسونگ را کم کرده و با الجی برای ساخت نمایشگرهای  OLEDآیفون وارد معامله
شود .اپل در پی آن است تا با تولید این نوع پنلها توس��ط الجی ،از آنها در آیفونهای سال  ۲۰۱۸خود استفاده کند و وابستگی
کمتری به سامسونگ داشته باشد.

تکر ر تاکتیک «دوره کن تضعیف کن»

گلکسی  S8نیامده مشکلدار شد

گزارشهایی درباره قرمز شدن نمایشگر گلکسی
 S8و گلکسی  S8پالس سامسونگ منتشر شده که
ظاهرا این کمپانی نیز موضوع را تایید کرده است.
فناوران  -به نظر میرسد سامسونگ همواره
باید با مشکالتی دررابطهبا گوشیهای هوشمند
پرچمدارش دس���تبهگریبان باشد .حاال نخستین
گروه از خریداران گلکسی  S8و گلکسی  S8پالس
اعالم کردهاند که هاله قرمزی روی نمایشگر این
گوشیهای هوشمند دیده میش���ود و تصاویری
نیز در این رابطه منتشر کردهاند .اغلب خریداران
گلکسی  S8و گلکس���ی  S8پالس در کشور کره
جنوبی کمی پس از خرید این گوش���یها مشکل
مذکور را گزارش کردهاند.
بر این اساس سامسونگ مشکل را تایید و اعالم
کرده است که این قضیه با تنظیمات دستی قابل
حل است و در صورت حلنش���دن میتوانند به
فروشگاههای سامس���ونگ مراجعه کرده و گوشی
را تعویض کنند.
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باوجود وضع جریمه ،هشدارهای اجتماعی و استفاده
های دیگر ،عموم رانندگان در آمریکا کماکان
از روش
ترجیح میدهند با استفاده از گوشی امنیت خود را به
خطر بیندازند.
فارس -بررسیهای موسس���ه زندرایو در ایاالت
متحده در یک بازه زمانی سهماهه از طریق مصاحبه
با سه میلیون راننده آمریکایی نشان میدهد مردم
این کشور در  88درصد از سفرهای خود با استفاده از
اتومبیل حداقل یک بار از گوشی خود استفاده کردهاند.
در جریان این مطالعه  570میلیون سفر در مسافتی
حدود  9میلیارد کیلومتر مورد بررسی قرار گرفتند و
مشخص شد رانندگان هر ساعت حدود  3/5دقیقه از
اند.
وقت خود را صرف کار کردن با گوشی خود کرده
حقیق
ساکنان ایالت ورمونت از این لحاظ بدترین وضعیت
را داش���تهاند و ساکنان ش���هر لس آنجلس در این
زمینه از همه حواسپرتتر بودهاند؛ ولی بهطور کلی
رانندگان ایالت لس آنجلس در این زمینه در مجموع
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گوشیهای هوشمند اطفال را کمخواب میکند

دادنامه

شــماره دادنامه  9509972512701191شــماره پرونده  9509982512700492شماره بایگانی شــعبه  950574خواهان بانک مهر اقتصاد با
وکالت بهروز درخشــان با وکالت آقای مهدی فعلی فرزند امیدعلی به نشــانی قم  -بلوار شــهید صدوقی میدان میرقیصری جنب داروگیاهی حافظ خواندگان
 -1آقای محمد رنجبر فردوئی به نشــانی قم  -شــهرک زین الدین  -خیابان ربانی نژاد  -مجتمع الهیه  -بلوک  7واحد ( 1فعال مجهول المکان)  -2آقای محمد
خدایاری به نشــانی قم  -خیابان توانیر  -کوی  - 7مجتمع زینبیه  -پالک  8و  5خواســته ها  -1مطالبه خســارت دادرســی  -2مطالبه خسارت تاخیر تادیه -3
مطالبه وجه چک رای دادگاه در خصوص دادخواســت بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای مهدی فعلی بطرفیت آقایان  -1محمد خدایاری  -2محمد رنجبر فردوئی
به خواســته مطالبه مبلغ دویســت و پنجاه میلیون ریال وجه بخشــی از یک فقره چک به شــماره  95/6/25 - 685186عهده بانک انصار بانضمام خســارات
دادرســی و تاخیر تادیه بشــرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه مستند خواهان یک فقره چک می باشد که به امضاء خوانده ردیف اول رسیده است و امضاء
ذیل چک با نمونه امضاء ایشان در بانک مطابقت دارد و علت عدم پرداخت کسری موجودی اعالم شد و خوانده ردیف دوم با امضای ظهر چک مسئولیت تضامنی
در پرداخت وجه چک را دارد و با توجه به اینکه وجود وجود چک در ید خواهان دلیل بر طلب ایشــان و دین و اشــتغال ذمه خواندگان می باشــد و دلیلی بر
خالف آن و برائت ذمه خواندگان از طرف ایشان اقامه نشده است و با عنایت به اصل استصحاب از نظر دادگاه دعوی خواهان ثابت است لذا مستندا به مواد
 198و  503و  515و  519از قانون آیین دادرســی مدنی و مواد  310و  313و  314از قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده  2قانون چک و استفســاریه
تبصره مذکور مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت خواندگان تضامنا به پرداخت مبلغ  250/000/000ریال بابت اصل خواســته و ردیف
اول از باب تســبیب به پرداخت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت تا زمان اجرای حکم
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید بدیهی اســت واحد اجرای احکام در زمان اجرای حکم خســارت تاخیر تادیه را طبق شــاخص قیمتها محاسبه و از خوانده
وصول خواهند کرد و مطالبه خســارات دادرســی و تاخیر تادیه نســبت به خوانده ردیف دوم مســتندا به تبصره الحاقی به ماده  2قانون چک و ماده  197از
قانون آئین دادرســی مدنی حکم به بطالن دعوی صادر و اعالم می نماید .رای محکومیت صادره غیابی اســت و ظرف مهلت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی
در این شعبه می باشد سپس ظرف همین مهلت با حکم به بطالن قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان قم می باشد .رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی
حقوقی قم  -طحان رونوشت برابر با اصل و اداریست و جهت هر گونه ابالغ خواندگان فوق الذکر ارسال می گردد .نشانی قم  -خیابان ساحلی  -جنب زندان
ساحلی  -دادگاه های حقوقی شهرستان قم  -طبقه اول  -شعبه هفتم دادگاه عمومی (حقوقی)

مدیر دفتر شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی قم  -کاشفی
دادنامه

شــماره دادنامه  9609972516000020شــماره پرونده  9509982516000344شــماره بایگانی شــعبه  950439خواهان بانک مهر اقتصاد
(موسســه قرض الحســنه مهر بسیجیان) با وکالت آقای بهروز درخشان با وکالت آقای حسین پورکند فرزند اکبر به نشانی قم  -قم  -قم  -قم  -خیابان امام
زاده ابراهیم  -نبش میدان معصومیه  -ابتدای خیابان کاشــانی جنوبی  -پالک  - 857همراه  09128516233خواندگان  -1آقای غالمرضا رضایی فرزند
امین اله به نشــانی قم  -فلکه آزادگان  -خ مرصاد  -نبش کشــوری  - 5پ ( 2کارمند آموزش و پرورش قم)  -2خانم نرجس تاج الدینی فرزند محمد تقی
به نشــانی مجهول المکان خواســته ها  -1مطالبه وجه چک  -2مطالبه خســارت دادرسی  -3مطالبه خسارت تاخیر تادیه  -4مطالبه وجه سفته رای دادگاه پیرو
دادنامه شماره  00863مورخ  95/8/26در کالسه  950439و در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای حسین پورکند وکیل دادگستری به طرفیت
 -1خانم نرجس تاج الدینی فرزند محمد تقی  -2آقای غالمرضا رضائی فرزند امین اله به خواسته مطالبه  -1مطالبه وجه به مبلغ  130/000/000ریال بابت
 4فقره سفته (به شماره سریال  553608و  302602و  535879و  -2 )471901مطالبه حق الوکاله وکیل  -3مطالبه خسارت تاخیر تادیه دادگاه با عنایت
به محتوای پرونده و با توجه به اینکه دادگاه در خصوص چک  150/000/000ریالی طی دادنامه فوق اظهارنظر نموده اما در خصوص  4فقره سفته نفیا و یا
اثباتا اظهارنظر ننموده و پرونده در این خصوص مفتوح می باشد .و نظر به اینکه وجود سفته ها در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خواندگان به میزان وجه
سفته ها دارد و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی (مواد  70و  73از قانون آیین دادرسی مدنی) در جلسه مورخ  95/8/26حاضر نشده و به دفاع
از خود قیام و اقدام ننموده اند دادگاه ادعای خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد  1و  2و  194و  198و  515و  519و  522از قانون آیین دادرسی
مدنی و مواد  1257و  1258و  1324قانون مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  130/000/000ریال بابت اصل خواسته (سفته
ها) و مبلغ  4/320/000ریال بابت حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( )95/7/4تا اجرای حکم مطابق شاخص تورم کاالها
و خدمات در مناطق مختلف شــهری ایران صادر و اعالم می دارد و در خصوص هزینه دادرســی طی دادنامه شــماره  00863مورخ  95/8/26اتخاذ تصمیم
گردیده است رای صادر شده غیابی و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

رئیس شعبه  24دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم  -علیرضا توفیق
دادنامه

پرونده کالسه  9509982521000240شعبه  10حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شماره  9509972521000800شماره
بایگانی شــعبه  950240خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت بهروز درخشــان به نشــانی قم بلوار امین نبش سه راه ساالریه خواندگان  -1آقای محمد علی
آبادی فرزند محمد علی  -2آقای اســماعیل زند فرزند حســن هر دو مجهول المکان خواســته مطالبه وجه به مبلغ  18/000/000ریال رای شورا در خصوص
دادخواســت تقدیمی خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت بهروز درخشــان با نمایندگی حسین پورکند به طرفیت خواندگان  -1محمد علی آبادی فرزند محمد
علی  -2اســماعیل زند فرزند حســن مبنی بر مطالبه مبلغ هجده میلیون ریال به اســتناد یک فقره ســفته به شــماره خزانه داری کل ( 953288سری  /س)
بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل .شورا با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اظهارات خواهان و نماینده خواهان
و ارائه مدارک از جمله مصدق ســفته موصوف و گزارش تســهیالت بانکی در پرونده از ســوی وی به شعبه و با توجه به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ از طریق
نشــر آگهی در جلســه مقرر حاضر نشــده و نسبت به دعوا و مستندات آن ایرادی ننموده و ادله و مدرک محکمه پســند به شورا ارائه ننموده و نظر به اینکه
مســتندات مذکور در پرونده بر اشــتغال ذمه خواندگان به میزان خواســته داللت داشته ،لذا شــورا دعوی خواهان علیه خواندگان را ثابت و موجه تشخیص
داده و مســتندا به مواد  198و  519قانون آ.د.م و مواد  307و  309قانون تجارت و مواد  1257و  1258و  1301قانون مدنی رای بر محکومیت تضامنی
خواندگان به پرداخت مبلغ  18/000/000ریال به انضمام  220/000ریال بابت 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 و نسبت به حق الوکاله وکیل به دلیل عدم وجود وکیل و وکالتنامه
وی در پرونــده مســتندا به مــاده  197همان قانون رای به بی حقی خواهان صادر مینماید .رای صادره غیابی نســبت به خواندگان غیابی اســت و ظرف مدت
 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و ظرف مدت  20روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی
شهرســتان قم میباشــد .قاضی شورای حل اختالف شــماره  10قم  -حاتمی رونوشت برابر اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و تنظیم
می گردد .دبیر شورای حل اختالف شعبه  10قم نشانی قم  -خیابان ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه دوم -

شعبه  10حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

دادنامه

پرونده کالسه  9509982522900422شعبه  29حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شماره  9509972522900794شماره
بایگانی شعبه  950426خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت بهروز درخشان به نشانی قم بلوار امین نبش سه راه ساالریه وکیل خواهان آقای حسین پورکند
فرزند اکبر به نشانی قم  -خ امامزاده ابراهیم نبش م معصومیه ابتدای خ کاشانی جنوبی پ  857دفتر وکالت خواندگان  -1آقای مجتبی سبحانی نیک فرزند
محمد به نشانی مجهول المکان  -2آقای مجید بساره فرزند حیدر به نشانی قم  -خ  7تیر ک  9پ  15خواسته مطالبه وجه به مبلغ  140/000/000ریال به
استناد یک فقره چک به شماره سریال  456666مورخ  94/7/1بانک انصار به مبلغ  150/000/000ریال به صورت تضامنی  -2مطالبه خسارات دادرسی
 -3خســارت تاخیر تادیه  -4حق الوکاله رای شــورا در خصوص خواســته بانک مهر اقتصاد به مدیریت بهروز درخشــان با وکالت حســین پورکند به طرفیت
خواندگان مجتبی ســبحانی نیک و مجید بســاره به خواســته مطالبه مبلغ  140/000/000ریال از وجه چک شــماره  456666مورخ  94/7/1بانک انصار و
مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل با مالحظه شرح خواسته که وکیل خواهان اظهار داشته است مبلغ  140/000/000ریال بابت چک
مرقوم از خواندگان به صورت تضامنی طلبکار است و به پیوست مدارک و اسنادی ارائه نموده است که طی آن ها خوانده ردیف اول مبلغ 100/000/000
ریــال تســهیالت به صورت جعالــه از خواهان دریافت نموده و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن متعهد به بازپرداخت شــده انــد و طبق ماده  6قرارداد می
بایست به عالوه سود آن که در صورت وضعیت وام نرخ  15درصد مشخص شده است در طی  60قسط جمعا به مبلغ  142/739/580ریال پرداخت نماید
و بنابر اظهار خواهان خواندگان مبلغ  28/667/421ریال از تســهیالت دریافتی را پرداخت کرده اند و آخرین تاریخ پرداخت قســط توســط خواندگان طبق
مدارک ارائه شده مورخ  93/10/17می باشد و مانده بدهی بابت اصل تسهیالت و سود آن مبلغ  114/072/159ریال می باشد و سود تاخیر آن  6درصد
عالوه بر  15درصد تعیین شده است و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه ای نداده اند علیهذا خواسته خواهان
مقرون به صحت بوده و مستندا به مواد  519 - 515 - 198ق.آ.د.م و مواد  1284 - 1258 - 271 - 10ق.م و مواد  313 - 310ق.تجارت ناظر به ماده
 249ق مذکور رای به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  114/072/159ریال بابت اصل و ســود دین و مبلغ  2/100/000ریال بابت هزینه
دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه دولتی در حق خواهان محکوم می نماید و در خصوص مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مازاد خواســته با توجه به عدم
احراز مماظله و عدم تحقق مفاد ماده  520ق.آ.د.م به لحاظ عدم کفایت اسناد و مدارک خواهان بر مطالبه آن مستندا به ماده  197ق.آ.د.م رای به رد دعوی
خواهان صادر می گردد رای صادره غیابی بوده و ظرف  20روز قابل واخواهی در همین شــعبه و ســپس ظرف  20روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی
قم می باشــد .قاضی شــورای حل اختالف شــماره  29قم  -رستمی رونوشت برابر با اصل اداریســت و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و ارسال می
گردد .دبیر شورای حل اختالف شماره  29قم تصویر برابر با اصل است .نشانی قم  -خیابان ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه دوم -

شعبه  29حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم
دادنامه

شــماره دادنامه  9509972523001450شماره پرونده  9509982523000613شــماره بایگانی شعبه  950616خواهان آقای احمد چاوشانی
فرزند محمد به نشــانی قم شــهرک قدس ،چمران جنوبی پ  5وکیل خواهان خانم ســارا موحد راد فرزند اســمعیل به نشــانی قم  -شــهرک قدس  -چمران
جنوبی  -پ  5خواندگان  -1آقای محمد رضا محمدی کاشــانی فرزند فرج اله به نشــانی مجهول المکان و  -2آقای حســن تشــکری نیا به نشــانی قم  -خ آذر
روبروی مســجد نبی اکرم قصابی تشــکری خواسته ها مطالبه وجه رای شــورا در خصوص دادخواست خواهان احمد چاوشیان فرزند محمد با وکالت خانم سارا
موحد راد به طرفیت خواندگان محمد رضا محمدی کاشــانی  -حســن تشکری نیا به خواسته مطالبه مبلغ  14/000/000تومان به استناد یک فقره چک عهده
بانک ملت به شــماره چک  1335/958005/61به تاریخ  93/2/10از شــماره حســاب جاری  43188537/19و گواهینامه عدم پرداخت بانک ملت شعبه
طالقانی به شــماره  93/561773مورخ  93/3/27به انضمام خســارات دادرســی و حق الوکاله وکیل و خســارات تاخیر تادیه .با توجه به محتویات پرونده و
اســناد و مدارک پیوســتی من جمله کپی مصدق مســتندات 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 خوانده ردیف دوم در جلســه رســیدگی حاضر گردید و اظهار نمود که پشــت چک را امضاء نموده ام لکن بدهکار نمی باشــم و
دلیل و مدرکی که ایشان بری الذمه شود ارائه نداده است لذا شورا ضمن استصحاب بقاء دین خواندگان استحقاق خواهان را نسبت به خواسته محرز و ثابت
تشــخیص داده و مســتندا به مواد  198و  515و  519و  522قانون آئین دادرســی مدنی و مواد  313و  314و  310قانون 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 1377
مجمع تشــخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ  14/000/000ریال بابت دین بعالوه هزینه دادرســی و حق
الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ سررسید 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 دوم حضوری و تا  20روز پس از ابالغ قابل اعتراض می باشد و نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و تا
 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و تا  20روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی می باشد .قاضی شورای حل اختالف شماره  30قم  -جبلی
نائینی رونوشت برابر اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و تنظیم میگردد .دبیر شورای حل اختالف شعبه  30قم نشانی قم  -خیابان
ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه اول -

شعبه  30حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

آگهی احضار متهم:

در اجرای ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری سال  92با انتشار این آگهی برای یک نوبت در روزنامه سراسری  -فنآوران  -متهمین علی و محمد
رضوی فرزند احمد که به لحاظ مجهولالمکان بودن ابالغ احضاریه به نامبرده ممکن نگردیده اســت احضار میشــود تا ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ انتشــار
این آگهی جهت ادای توضیح در این دادســرا حاضر شــده و از اتهام جعل ســند رسمی و استفاده از ســند مجعول و کالهبرداری در پرونده کالسه 941089
بایگانی شــعبه دوم دادیاری آزادشــهر موضوع شــکایت ابراهیم جعفری خورشــیدی فرزند علی اکبر از خود دفاع نماید .در صورت عدم حضور متهم دادگاه
غیابا ً اتخاذ تصمیم خواهد نمود.2725.

شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب آزادشهر

س ت یخو د ر س س ن ح ت ک هش  15د ه ی
خوب ه ه ی هر س ت س د گوشی و ل رت
دی ی ش د ز کی ه یگذ د و ج س طعشد
گوشیه ی و ل و ه ث ر خ الال ی د س س م
ص ی ر د یشود د طه کودک ن ن وضوع ر
سر
ش ری د د چرکه س س م ص ی غزی کودک ن حس 
ست ن دس گه ث ه جود دن شر ط ح ط

دادنامه

پرونده کالســه  9409982523501108شــعبه  35حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شــماره  9509972523501285شماره
بایگانی شــعبه  941117خواهان بانک مهر اقتصاد به نشــانی قم  55م عماریاســر به سرپرســتی بانک مهر اقتصاد نماینده خواهان آقای حسین پورکند به نشانی
قــم خ امــام زاده ابراهیــم نبش م معصومیه ابتدای خ کاشــانی جنوبــی پ  857دفتر وکالت خواندگان  -1آقای حســین ظهرابی فرزند فتح اله به نشــانی مجهول
المکان  -2آقای محمد جواد گائینی فرزند عبداله به نشــانی قم  -خ کیوانفر  -ک  36فروشــگاه جواد خواســته مطالبه وجه  174/000/000ریال به موجب یک
فقره چک به شــماره ســریال  1424/539450/53مورخه  93/6/30بانک ملت به مبلغ  150/000/000ریال و یک فقره ســفته به شــماره  89843/50به
مبلغ  50/000/000ریال متعلق به خواندگان به صورت تضامنی به انضمام مطالبه خســارات دادرســی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل رای شــورا در خصوص
دادخواست بانک مهر اقتصاد با نمایندگی حسین پورکند به طرفیت خواندگان  -1حسین ظهرابی  -2محمد جواد گائینی به خواسته مطالبه مبلغ 174/000/000
ریــال به اســتناد یک فقره چک عهــده بانک ملت به شــماره  1424/539450/53به تاریــخ  93/6/30و گواهینامه عدم پرداخت بانک محــال علیه و یک فقره
ســفته به شــماره خزانه داری کل ســری غ  898435 /به انضمام هزینه دادرســی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل 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 خواندگان داشــته و اینکه خواندگان با وصف
ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حاضر نشــده و دفاع موثری معمول نداشــته و دلیلی مبنی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند لذا شورا ضمن استصحاب بقاء
دین خواندگان ،اســتحقاق خواهان را نســبت به خواســته محرز و ثابت تشــخیص داده و نسبت به مطالبه وجه چک مســتندا به مواد 522 - 519 - 515 - 198
قانون آئین دادرســی مدنی و مواد  310 - 314 - 313 - 309 - 308قانون تجارت ناظر به ماده  249قانون تجارت و مواد  1301 - 1284 - 271ق.م حکم
بــر محکومیــت خواندگان به صورت تضامنی بابت اصل دین به مبلغ  170/104/221ریال به عالوه هزینه دادرســی در حق خواهان صادر می نماید .در خصوص
مطالبه حق الوکاله وکیل با توجه به معرفی نماینده حقوقی و اینکه به نماینده حقوقی حق الوکاله تعلق نمی گیرد و نسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه با توجه به
لحاظ خســارت تاخیر تادیه در اصل خواســته مطابق اســتعالم ارائه شده از بانک با توجه به عدم احراز شــرایط مندرج در ماده  522ق.آ.د.م و الباقی طلب مستندا
به ماده  197همان قانون رای به بی حقی خواهان صادر می نمایند رای صادره غیابی و ظرف مدت  20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از
آن ظرف  20روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی قم می باشــد .قاضی شــورای حل اختالف شــماره  35قم  -قاســمی سوته رونوشت برابر با اصل
اداریســت و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و ارســال می گردد .دبیر شــورای حل اختالف شــماره  35قم تصویر برابر با اصل است .نشانی قم  -خیابان
ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه دوم -

شعبه  35حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

دادنامه

پرونده کالســه  9509982523500001شــعبه  35حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شــماره  9509972523501254شماره
بایگانی شــعبه  950001خواهان بانک مهر اقتصاد به نشــانی قم  55م عماریاســر سرپرســتی بانک مهر اقتصاد نماینده خواهان آقای حسین پورکند فرزند اکبر
به نشــانی قم خ امام زاده ابراهیم نبش م معصومیه ابتدای خ کاشــانی جنوبی پ  857دفتر وکالت خواندگان  -1آقای علی صفرلو فرزند محمد حنیفه به نشــانی
قــم خ توحیــد روبــروی اداره برق جنب داروخانه ی ملت  -2آقای ســید محمد چراغی فرزند ابوالقاســم به نشــانی قم خ صــدوق ک  13پ  -3 - 33آقای مجید
درخشــش فر فرزند اصغر مجهول المکان  -4آقای تقی صوفی فرزند محمد علی به نشــانی قم خ امام زاده ابراهیم  16م بوســتان پ  202خواســته مطالبه وجه
به مبلغ  132/000/000ریال به انضمام خســارات دادرســی و خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل رای شــورا در خصوص دادخواســت خواهان بانک مهر
اقتصاد با نمایندگی حســین پورکند به طرفیت خواندگان  -1علی صفرلو  -2ســید محمد چراغی  -3مجید درخشــش فر  -4تقی صوفی به خواســته مطالبه مبلغ
 132/000/000ریال به استناد  1فقره چک عهده بانک رفاه کارگران به شماره چک  893025/211522به تاریخ  93/12/24به انضمام خسارات دادرسی 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 آنها در ید
خواهان که داللت بر بقاء دین بر ذمه خواندگان داشته و اینکه خواندگان ردیف اول تا سوم با وصف ابالغ واقعی و قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشدند و دلیل
و مدرکی بر برائت ذمه خود ارائه ندادند و خوانده ردیف دوم چهارم در الیحه تقدیمی برائت ذمه خود را ثابت ننموده .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 حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به مبلغ 132/000/000
ریال بابت اصل دین بعالوه خســارات دادرســی در حق خواهان صادر می نماید .در خصوص مطالبه حق الوکاله وکیل با توجه به معرفی نماینده حقوقی و اینکه به
نماینده حقوقی حق الوکاله تعلق نمی گیرد و نســبت به مطالبه خســارت تاخیر تادیه با توجه به لحاظ خســارت تاخیر تادیه در اصل خواســته مطابق اســتعالم ارائه
شــده از بانک با توجه به عدم احراز شــرایط مندرج در ماده  522ق.آ.د.م مســتندا به ماده  197همان قانون رای به بی حقی خواهان صادر می نمایند .رای صادره
نسبت به خواندگان ردیف اول تا سوم غیابی و ظرف مدت  20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف  20روز قابل تجدیدنظرخواهی
در محاکــم عمومی حقوقی قم میباشــد .و در خصوص خوانده ردیف چهارم با توجه به ارســال الیحه حضوری و ظــرف  20روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای
عمومی حقوقی قم میباشــد .قاضی شــورای حل اختالف شــماره  35قم  -قاسمی رونوشت برابر اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و تنظیم
میگردد .دبیر شورای حل اختالف شعبه  35قم تصویر برابر با اصل است .نشانی قم  -خیابان ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه دوم -

شعبه  35حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

دادنامه

شــماره دادنامه  9509972523501256شماره پرونده  9509982523500008شماره بایگانی شعبه  950008خواهان بانک مهر اقتصاد به نشانی
قم  55م عماریاسر  -سرپرستی بانک مهر اقتصاد نماینده خواهان آقای حسین پورکند به نشانی قم  -خ امامزاده ابراهیم نبش میدان معصومیه ابتدای خ کاشانی
جنوبی پ  857خواندگان  -1آقای علی اصغر جعفری فرزند غالمحسین به نشانی قم  -خ امام  45متری مدرس  16 -م خیام جنوبی ک  4پ  -2 - 30خانم سهیال
حاجی ده آبادی فرزند علی اکبر به نشــانی مجهول المکان  -3آقای ابوذر مرادی فرزند امیرعلی به نشــانی قم  -آزادگان خ مرصاد خ کشــوری ک  1پ  14خواسته
مطالبه وجه  123/000/000ریال به استناد یک فقره چک به شماره سریال  1327/893446/16مورخ  94/2/13بانک ملت به مبلغ  145/000/000ریال
متعلق به خواندگان بصورت تضامنی به انضمام خســارات دادرســی ،تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل رای شورا در خصوص دادخواست خواهان بانک مهر اقتصاد با
نمایندگی حســین پورکند به طرفیت خواندگان  -1علی اصغر جعفری  -2ســهیال حاجی ده آبادی  -3ابوذر مرادی به خواســته مطالبه مبلغ  123/000/000ریال
به اســتناد یک فقره چک عهده بانک ملت به شــماره چک  1327/893446/16به تاریخ  94/2/13به انضمام خســارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات
تاخیر تادیه .با توجه به محتویات پرونده و اســناد و مدارک پیوســتی من جمله کپی مصدق مســتندات ذکر شــده و بقاء اصول آنها در ید خواهان که داللت بر بقاء
دین بر ذمه خواندگان داشته و اینکه خواندگان ردیف اول و سوم با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر شده و خوانده ردیف دوم در جلسه حاضر نشده
و دفاع موثری معمول نداشــته و دلیل مبنی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند .لذا شــورا ضمن اســتصحاب بقاء دین خواندگان ،استحقاق خواهان را نسبت به
خواســته محرز و ثابت تشــخیص داده و مســتندا 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 حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به مبلغ  79/933/109ریال بابت اصل دین بعالوه
هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید .در خصوص مطالبه حق الوکاله وکیل با توجه به معرفی نماینده حقوقی و اینکه به نماینده حقوقی حق الوکاله تعلق
نمی گیرد و نســبت به مطالبه خســارت تاخیر تادیه با توجه به لحاظ خســارت تاخیر تادیه در اصل خواســته مطابق استعالم ارائه شده از بانک با توجه به عدم احراز
شــرایط مندرج در ماده  522ق.آ.د.م و الباقی طلب مســتندا به ماده  197همان قانون رای به بی حقی خواهان صادر می نمایند رای صادره نســبت به خواندگان
ردیف اول و ســوم حضوری و ظرف مدت  20روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی قم می باشــد و نســبت به خوانده دوم غیابی اســت ظرف مدت
 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از آن ظرف  20روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی قم می باشــد .قاضی شــورای حل
اختالف شــماره  35قم  -قاســمی سوته رونوشت برابر اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و تنظیم میگردد .دبیر شورای حل اختالف شعبه
 35قم تصویر برابر با اصل است .نشانی قم  -خیابان ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه دوم -

شعبه  35حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

دادنامه

پرونده کالســه  9509982523500028شــعبه  35حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شــماره  9509972523501388شماره
بایگانی شــعبه  950028خواهان بانک مهر اقتصاد به نشــانی قم  55م عماریاســر سرپرســتی بانک مهر اقتصاد نماینده خواهان حسین پورکند به نشانی قم  -خ
امامزاده ابراهیم نبش میدان معصومیه ابتدای خ کاشانی جنوبی پ  857خواندگان  -1آقای محمد اکبر طیبی مهر فرزند غالمعلی به نشانی مجهول المکان  -2آقای
محمد ابراهیم فرهادلو فرزند اســمعیل به نشــانی قم  -قنوات  -شهرداری خواســته مطالبه وجه  70/000/000ریال به استناد یک فقره چک به شماره سریال
 579164مورخ  88/6/10بانک ملی به مبلغ  90/000/000ریال متعلق به خواندگان بصورت تضامنی به انضمام خســارات دادرســی تاخیر تادیه و حق الوکاله
وکیل رای شورا در خصوص دادخواست خواهان بانک مهر اقتصاد با نمایندگی حسین پورکند به طرفیت خواندگان  -1محمد اکبر طیبی  -2محمد ابراهیم فرهادلو
به خواســته مطالبه مبلغ  70/000/000ریال به اســتناد یک فقره چک عهده بانک ملی به شــماره چک  1 - 1318 - 579164به تاریخ  88/6/10به انضمام
خســارات دادرســی و حق الوکاله وکیل و خســارات تاخیر تادیه .با توجه به محتویات پرونده و اســناد و مدارک پیوستی من جمله کپی مصدق مستندات ذکر شده
و بقاء اصول آنها در ید خواهان که داللت بر بقاء دین بر ذمه خوانده داشــته و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حاضر نشــده و دفاع موثری
معمول نداشــته و دلیلی مبنی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند .لذا شــورا ضمن اســتصحاب 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 حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به مبلغ  70/000/000ریال بابت اصل دین بعالوه هزینه دادرســی
در حــق خواهــان صــادر می نماید .در خصوص مطالبه حق الوکالــه وکیل با توجه به معرفی نماینده حقوقی و اینکه به نماینــده حقوقی حق الوکاله تعلق نمی گیرد و
نسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه با توجه به لحاظ خسارت تاخیر تادیه در اصل خواسته مطابق استعالم ارائه شده از بانک با توجه به عدم احراز شرایط مندرج
در مــاده  522ق.آ.د.م مســتندا بــه ماده  197همان قانون رای به بــی حقی خواهان صادر می نمایند .رای صادره غیابی و ظرف مــدت  20روز از تاریخ ابالغ قابل
واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف  20روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی قم میباشد .قاضی شورای حل اختالف شماره  35قم  -قاسمی
رونوشــت برابر اصل اداریســت و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و تنظیم میگردد .دبیر شــورای حل اختالف شــعبه  35قم تصویر برابر با اصل اســت.
نشانی قم  -خیابان ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه دوم -

شعبه  35حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

دادنامه

پرونده کالســه  9409982523501103شــعبه  35حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شــماره  9509972523501327شماره
بایگانی شــعبه  941112خواهان بانک مهر اقتصاد به نشــانی قم  55م عماریاســر سرپرســتی بانک مهر اقتصاد نماینده خواهان آقای حسین پورکند فرزند اکبر
بــه نشــانی قــم  -خ امام زاده ابراهیم نبش م معصومیه ابتدای خ کاشــانی جنوبی پ  857دفتــر وکالت خواندگان  -1آقای مرتضی قارلوقی فرزند ســیف اله به
نشانی قم  12 -م سعیدی ک  17پ  -2 - 7آقای محمود کرملو به نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه به مبلغ  130/000/000ریال به انضمام خسارات
دادرســی و خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل رای شــورا در خصوص دادخواست خواهان بانک مهر اقتصاد با نمایندگی حسین پورکند به طرفیت خواندگان
 -1مرتضی قارلوقی  -2محمود کرملو به خواســته مطالبه مبلغ  130/000/000ریال به اســتناد  1فقره چک عهده بانک ملی به شــماره چک  022394به تاریخ
 89/7/22به انضمام خســارات هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و خســارات تاخیر تادیه .با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک پیوستی من جمله کپی
مصدق مســتندات ذکر شــده و بقاء اصول آن ها در ید خواهان که داللت بر بقاء دین بر ذمه خواندگان داشــته و اینکه خوانده ردیف اول با وصف ابالغ قانونی در
جلســه رســیدگی حاضر لکن نســبت به امضای ظهر چک ادعای جعلیت نمود که امر به کارشناســی واگذار و صحت امضای نامبرده را تایید نمود و نظر به مصون از
اعتراض ماند و خوانده ردیف دوم نیز علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حاضر نشده و برائت ذمه خود را ثابت ننمود لذا شورا ضمن استصحاب بقاء دین
خواندگان اســتحقاق خواهان را نســبت به خواســته محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد  522 - 519 - 515 - 198قانون آئین دادرسی مدنی و مواد
 310 - 314 - 313قانــون تجــارت ناظــر به ماده  249قانون تجارت و مواد  1301 - 1284 - 271ق.م حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به مبلغ
 130/000/000ریال بابت اصل دین به عالوه خسارات دادرسی در حق خواهان صادر می نماید .در خصوص مطالبه حق الوکاله وکیل با توجه به معرفی نماینده
حقوقی و اینکه به نماینده حقوقی حق الوکاله تعلق نمی گیرد و نســبت به مطالبه خســارت تاخیر تادیه با توجه به لحاظ خســارت تاخیر تادیه در اصل خواسته مطابق
استعالم ارائه شده از بانک مستندا به ماده  197همان قانون رای به بی حقی خواهان صادر می نمایند رای صادره در خصوص خوانده ردیف اول حضوری و ظرف
مدت  20روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی و در خصوص خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی
در همین شعبه و پس از آن ظرف  20روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی قم می باشد .قاضی شورای حل اختالف شماره  35قم  -قاسمی سوته
رونوشت برابر با اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و ارسال می گردد .دبیر شورای حل اختالف شماره  35قم تصویر برابر با اصل است.
نشانی قم  -خیابان ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه دوم -

شعبه  35حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم
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رایمون

ونگ کسیS8

رایم���ون نوعی دس���تیار
شخصی صوتی است که برای
گوشیهای موبایل ارایه شده
است .این دستیار قادر است با
دستورات صوتی شمارهگیری کند،
پیشنهاداتی راجع به خرید کادو بدهد ،حتی شارژ ریالی
برای سیمکارت بخرد و وایفای را خاموش روشن کند .البته
این ویژگیها بخشی از امکانات دستیار صوتی رایمون است.
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http://bit.ly/2op3DzJ

توپ نود

اپلیکیشن فوتبالی توپ نود
با پشتیبانی سایت توپ 90
اطالعات کام���ل و دقیقی به
فوتبالدوستان ارایه میدهد .در
این اپلیکیشن میتوانید به نتایج زنده مسابقات فوتبال
سراس���ر دنیا ،صفحه اول روزنامههای ورزشی ایرانی و
خارجی و برنامه پخش تلویزیونی دیدارهای مهم سراسر
دنیا دسترسی داشته باشید.
http://bit.ly/2ojJxHU

دولت اعتدال
و توسعه شبکههای اجتماعی

ادامه از صفحه3
با این حال به روایت تجربه چند سال اخیر ،دولت
روحانی را میتوان دولت حامی برقراری ارتباطات و
خبررسانی در حوزه شبکههای اجتماعی و برنامههای
پیامرسان دانست که هرچند تالش گسترده و مقاومت
قابل توج���ه در مقابله با فیلترینگ آن داش���ته؛ اما
همان مخالفان (همان دلواپس���ان) از همین امکانات
و پتانس���یلها بهعنوان ابزاری جهت حمله به دولت
اس���تفاده میکنند که نمونههای آن در کانالها و
گروههای تلگرامی و صفحات اینستاگرام و توییتر و
غیره بهکرات قابل مشاهده است و در آستانه انتخابات
ریاستجمهوری به یک وضعیت حداکثری و بیسابقه
رسیده است.
طبق نظر رییسجمهور روحانی« :مردم در مسایلی
که میبینند مورد رضایت آنها نیس���ت یا با آزادی
فکر آنها منطبق نیس���ت ،باید با صدای رسا بگویند
که ناراضیاند ،چون مردم صاحب کشور و حکومتند»
درحالیکه رسانه ملی (بخوانید کمی تا قسمتی نیمه
ملی) وظیفه خطیر اطالعرس���انی صحیح و انعکاس
نظرات مردم را بهصورت مطل���وب انجام نمیدهد،
شبکههای اجتماعی و برنامههای خبررسان که مورد
حمایت دولت اعتدال و توسعه است ،تنها راه شنیدن
صدای رسای مردم شده است.

دادنامه

پرونده کالســه  9509982521300298شــعبه  13حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شــماره  9509972521300769شماره
بایگانی شــعبه  950300خواهان آقای ســید محمد میرقاسمی فرزند سید علی به نشــانی قم  30 -م کیوانفر  -ک  - 26پ  25خوانده آقای میثم حدادی فرزند
علیرضــا به نشــانی مجهول المکان خواســته مطالبه وجه یک فقره چــک به مبلغ دوازده میلیون و پانصــد هزار ریال  12/500/000ریال رای شــورا در خصوص
دادخواســت خواهان ســید محمد میرقاســمی فرزند ســید علی به طرفیت خوانده میثم حدادی فرزند علیرضا به خواســته مطالبه مبلغ دوازده میلیون و پانصد
هــزار ریال به اســتناد یک فقره چک عهده بانک ملت شــعبه عماریاســر قم به شــماره چــک  2480/480979/35به تاریخ  95/4/15از شــماره حســاب جاری
 51870516/83و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه به انضمام خسارات دادرسی و خسارات 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 داشــته و اینکه خوانده با وصف ابالغ
قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده است و الیحه ای هم ارسال ننموده است 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 249
قانون 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 خوانده به پرداخت مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل دین به عالوه هزینه دادرسی صد و پانزده
هزار تومان و خســارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ سررســید آن لغایت زمان اجرای حکم حســب شاخص بانک مرکزی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می
نماید .رای صادره غیابی اســت و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و ظرف مدت  20روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های
عمومی حقوقی قم می باشد .قاضی شورای حل اختالف شماره  13قم  -اسماعیلی رونوشت برابر با اصل اداریست و جهت ابالغ به آقای میثم حدادی تهیه و ارسال
می گردد .دبیر شورای حل اختالف شماره  13قم نشانی قم  -خیابان ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه سوم -

دادنامه

پرونده کالســه  9509982523300527شــعبه  33حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شــماره 9509972523301139
شــماره بایگانی شــعبه  950533خواهان آقای جعفر زینوندی فرزند اصغر به نشــانی قم  -م امام  -بلوار بهشــتی  -خ پاســدار  -پ  38خوانده آقای علی
صالحی فرزند اســماعیل مجهول المکان خواســته اســترداد پالک یک دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامی  271 - 16د  58مقوم به مبلغ 3/100/000
ریال به انضمام هزینه های دادرســی رای شــورا در خصوص دادخواســت جعفر زینوندی به طرفیت علی صالحی مبنی بر اســترداد پالک یک دستگاه خودرو
سواری پراید مقوم به مبلغ  3/100/000ریال به شماره انتظامی  271 - 16د  58به انضمام هزینه های دادرسی به استناد وکالتنامه و استعالم از اداره
راهنمایی و رانندگی اســتان قم از ســوی خواهان از ســوی وی به شــعبه مبنی بر اینکه خواهان مدعی اســت خوانده با پالک به شماره  271 - 16د  58که
مالک آن خواهان میباشد تردد می نماید و با توجه به اینکه خوانده در جلسه رسیدگی مورخه  95/10/27علی رغم ابالغ قانونی حاضر نشده و الیحه ای نیز
ارسال نکرده و با عنایت به اینکه طبق استعالمیه بعمل آمده از اداره راهنمایی و رانندگی وفق شماره الف 1395/5/12 - 2713401/01/26 /مالکیت
خواهان نســبت به پالک مذکور اثبات گردید لذا شــورا دعوای خواهان علیه خوانده را ثابت و موجه تشــخیص داده و مســتندا به مواد  198و  519قانون
آ.د.م و مواد  1257و  1258و  1284قانون مدنی رای به محکومیت خوانده مبنی بر اســترداد پالک یک دســتگاه خودرو ســواری پراید به شــماره انتظامی
 271 - 16د  58به انضمام هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید .رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این
شــعبه و پس از آن به مدت  20روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی قم میباشــد .قاضی شــورای حل اختالف شماره  33قم  -قاسمی سوته
رونوشــت برابر اصل اداریســت و جهت ابالغ به آقای علی صالحی تهیه و تنظیم میگردد .دبیر شورای حل اختالف شعبه  33قم نشانی قم  -خیابان ایستگاه
راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه زیرزمین -

شعبه  33حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم
دادنامه

شعبه  13حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

دادنامه

پرونده کالســه  9509982522300335شــعبه  23حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شــماره  9509972522300949شماره
بایگانی شــعبه  950335خواهان 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  -خیابان آذر  -بین ک  73و  - 75پالک  674خواندگان  -1خانم زهرا طباطبایی کیا فرزند محمد به نشانی قم  -خ آذر
انتهای ک  12 - 21م دیالمه پ  -2 - 23آقای مرتضی فروغی فرزند حسین به نشانی قم  -بلوار  15خرداد شهرک جهاد ک ش عبدالهی بوستان  1پ -3 - 54
آقای علی فخاری فرزند محمد به نشــانی مجهول المکان خواســته محکومیت خواندگان بابت صدور چک به مبلغ  26/000/000ریال بابت صدور چک بانک تجارت
به مبلغ  40/000/000ریال رای شورا در خصوص دادخواست خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت بهروز درخشان با نماینده رسول خیابانی به طرفیت خوانده
 -1زهرا طباطبائی کیا  -2مرتضی فروغی  -3علی فخاری به خواسته مطالبه مبلغ  26/000/000ریال به استناد  1فقره چک عهده بانک تجارت شعبه آزادگان به
شماره چک  493386به تاریخ  89/2/25و گواهینامه عدم پرداخت بانک تجارت شعبه آزادگان به شماره  0128مورخ  89/2/26به انضمام خسارات دادرسی
و خســارات تاخیر تادیه .با توجه به محتویات پرونده و اســناد 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 خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده اند و الیحه ای مبنی بر برائت ذمه خویش به شعبه
ارائه ننموده اند 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  1377مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خواندگان به
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ  26/000/000ریال بابت اصل دین به عالوه هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ سررســید 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 ماده  197ق.آ.د.م حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی اســت و ظرف مهلت  20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه
شورا و سپس ظرف  20روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی قم می باشد.

قاضی شورای حل اختالف شماره  23قم

دادنامه

پرونده کالســه  9509982523000305شــعبه  30حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شــماره  9509972523001356شماره
بایگانی شعبه  950306خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیرعاملی سید ضیاء ایمانی و وکالت آقای بهروز درخشان و رسول خیابانی به نشانی قم  55متری عماریاسر
سرپرســتی بانک مهر اقتصاد خواندگان  -1آقای میالد مرتضائی  -2آقای ابوالفضل هدایتی یگانه  -3آقای محمود کرملو  -3آقای رضا ولی همگی مجهول المکان
رای شــورا در خصــوص دادخواســت تقدیمی خواهــان بانک مهر اقتصاد با مدیرعاملی ســید ضیاء ایمانی با وکالت رســول خیابانی به طرفیــت خواندگان  -1میالد
مرتضایی  -2ابوالفضل هدایتی یگانه  -3محمود کرملو  -4رضا ولی مبنی بر مطالبه مبلغ  97/000/000ریال به استناد  10فقره سفته به شماره خزانه داری کل
 239875 - 239458 - 239457 - 239456 - 239455 - 239454 - 239451 - 239450 - 239447 - 239446همگی (سری  /غ) شورا با بررسی
اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اظهارات وکیل خواهان و ارائه مدارک از جمله مصدق ســفته موصوف در پرونده از ســوی وی به شــعبه و با توجه به اینکه
خواندگان علیرغم ابالغ قانونی وفق ماده  73ق.آ.د.م در جلســه مقرر حاضر نشــده و نســبت به دعوا و مستندات آن ایرادی ننموده و ادله و مدرک محکمه پسند
به شورا ارائه ننموده و نظر به اینکه مستندات مذکور در پرونده بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته داللت داشته ،لذا شورا دعوی خواهان علیه خواندگان
را ثابت و موجه تشخیص داده و مستند به گزارش تسهیالت اعطایی و مواد  198و  519قانون آ.د.م و مواد  307و  309قانون تجارت و مواد  1257و  1258و
 1301قانون مدنی رای بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  97/000/000ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر
مینماید و نســبت به مطالبه خســارت تاخیر تادیه با توجه به عدم احراز شــرایط مندرج در ماده  522قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده  197همان قانون
رای به بی حقی خواهان صادر مینماید .رای صادره غیابی و تا بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی
در محاکم عمومی حقوقی قم میباشد .قاضی شورای حل اختالف شماره  30قم  -جبلی رونوشت برابر اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و
تنظیم می گردد .دبیر شورای حل اختالف شعبه  30قم تصویر برابر با اصل است .نشانی قم  -خیابان ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه اول -

شعبه  30حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

اجرائیه

شــماره اجرائیه  9510422524100307شــماره پرونده  9409982524100700شماره بایگانی شعبه  940702مشخصات محکوم له محمد نوروزی
پور فرزند قباد نشانی قم  -قم خ امامزاده ابراهیم بلوار  17شهریور ک  6 - 12م نوروزی پ  9مشخصات محکوم علیه عباس ایالنلو فرزند عزیز نشانی  -محکوم
به بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره  10092524101146و شــماره دادنامه مربوطه  9509972524100815محکوم علیه محکوم اســت به
پرداخــت مبلــغ  200/000/000ریال بابت اصل دین بعالوه خســارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررســید  94/11/20لغایت زمان اجــرای حکم بانضمام هزینه
دادرسی بمبلغ  299/500تومان در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی هزینه اجرای احکام .مسئول دفتر شعبه  41حقوقی شورای حل اختالف شهرستان
قم  -مهربان قاضی شورای حل اختالف قم .نشانی قم  -خیابان ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه دوم -

شعبه  41حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

آگهی ابالغ اجراییه پرونده اجرایی کالسه 567/94

بدین وســیله به آقای ســیدجالل جلیلیان نام پدر :محمد جواد شــماره شناســنامه 7363 :به نشــانی :مشهد بلوار پیروزی  -ســرافراز  18پالک  79ابالغ
میشــود که بانک ملت به نشــانی :مشــهد نبش خیابان امام خمینی  32به استناد قرارداد بانکی شماره ســند ،23538/2 :تاریخ قرارداد ،1386/03/03 :جهت
وصول م مبلغ 195.962.000 :ریال (صد و نود و پنج میلیون و نهصد و شصت و دو هزار ریال)  -طبق مقررات علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی
به کالســه  567/94در این اداره تشــکیل شده و طبق گزارش مورخ  92/02/16مامور ،بدلیل عدم حضور شما در نشانی اعالمی متعهدله اجراییه ابالغ نگردیده
است لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  18آییننامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار محلی آگهی میشود و چنانچه ظرف
مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب میگردد ،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ،عملیات اجرایی جریان خواهد یافت .م الف 637

اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده اموال منقول

به موجب اجراییه کالسه  950702شورا مطروحه اجرای احکام مدنی دادگستری آزادشهر له احمد آبیل و علی قاسمی مبنی بر فروش اموال منقول مهدی
و نادر قوانلو که حســب درخواســت محکومله توسط کارشناس دادگستری به شــرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردید :یک دستگاه خودروی پراید دوگانه سوز
صفر به قیمت کارشناســی بیســت میلیون و هشــتصد هزار تومان مقرر گردید اموال موصوف در روز سه شــنبه مورخه  96/2/12ساعت  11/30صبح از طریق
مزایده در محل دادگستری آزادشهر به فروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد.
ده درصد مبلغ پیشــنهادی فیالمجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف اســت حداکثر تا یک ماه نســبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در
غیر اینصورت پس از کسر هزینه مزایده ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد طالبین در صورت تمایل میتوانند پنج روز قبل از موعد
مزایده به این اجراء مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از مال مورد مزایده داده شود.2724.

قاضی اجرای احکام دادگستری آزادشهر

آگهی مزایده اموال منقول

به موجب اجراییه کالســه  950704شــورا مطروحه در اجرای احکام مدنی دادگســتری آزادشهر له علی قاسمی مبنی بر فروش اموال منقول مهدی و نادر
قوانلو که حســب درخواســت محکومله توسط کارشــناس دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردید :یک دســتگاه خودروی پراید تک سوز صفر به
قیمت کارشناســی  198.000.000ریال مقرر گردید اموال موصوف در روز سهشــنبه مورخه  96/2/12ســاعت  12صبح از طریق مزایده در محل دادگســتری
آزادشهر به فروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد .ده درصد مبلغ پیشنهادی
فیالمجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت پس از کسر
هزینه مزایده ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد طالبین در صورت تمایل میتوانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجراء مراجعه
تا ترتیب بازدید آنان از مال مورد مزایده داده شود.2726.

شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف آزادشهر
دادنامه

پرونده کالســه  9509982522400478شــعبه  24حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شــماره  9509972522400722شماره بایگانی
شعبه  950480خواهان آقای روح اله کولیوند فرزند امرعلی به نشانی قم  -پردیسان خ اندیشه مجتمع گلستان واحد  10بلوک  3خواندگان  -1آقای اکبر محرمی کلستانی
فرزند تاج الدین به نشانی قم  -شهرک قدس میدان امام حسین (ع) محمد آباد کوچه شکیب  9پالک  71روبروی حسینیه *  -2آقای محمد علیپور کلستانی فرزند والید به
نشانی شهرک قدس میدان امام حسین (ع)  30متری پایین کوچه بوستان پنجم پالک  10خواسته ها  -1مطالبه وجه چک به مبلغ  137/500/000ریال  -2مطالبه هزینه
های دادرســی  -3مطالبه خســارت تاخیر تادیه رای شورا در خصوص دادخواست خواهان آقای روح اله کولیوند فرزند امرعلی به طرفیت خواندگان آقایان  -1اکبر محرمی
کلســتانی فرزند تاج الدین  -2محمد علیپور کلســتانی فرزند والید به خواســته مطالبه مبلغ  137/500/000ریال به اســتناد  4فقره چک عهده بانک سپه شعبه پردیس
به شماره چک های  333070 ،333071 ،333087 ،333086به تاریخ  95/7/25 ،95/6/25 ،95/5/25 ،95/4/25بانضمام خسارات دادرسی  4/287/500ریال
و خســارات تاخیر تادیه ،با توجه به محتویات پرونده و اســناد و مدارک پیوســتی من جمله کپی مصدق مستندات ذکر شده و بقاء اصول آنها در ید خواهان که داللت بر بقاء
دین بر ذمه خواندگان داشــته و اینکه خوانده ردیف دوم با وصف ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی شــورا حاضر نشده و خوانده ردیف اول در جلسه رسیدگی حاضر شده
و دلیل مؤثر و کافی برای برائت ذمه خویش ارائه ننمودند لذا شــورا ضمن اســتصحاب بقاء دین خوانده ،اســتحقاق خواهان را نســبت به خواســته محرز و ثابت تشــخیص
داده و مســتندا به مواد  522 ،519 ،515 ،198قانون آئین دادرســی مدنی و مواد  314 ،313 ،310قانون تجارت ناظر به ماده  249قانون تجارت و مواد ،1284 ،271
 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
خوانــدگان بــه نحــو تضامنی به پرداخت مبلغ  137/500/000ریال بابت دین بعالوه هزینه دادرســی  4/287/500ریال و خســارت تاخیر تادیــه چک موصوف از تاریخ
سررسید 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 دوم غیابی بوده
و ظرف مدت  20روز از تاریخ ابالغ آن قابل واخواهی و بعد از آن ظرف مدت  20روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان قم می باشــد و نســبت
به خوانده ردیف اول حضوری بوده و ظرف مدت  20روز از تاریخ ابالغ آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان قم می باشــد .نشــانی قم  -شــهرک
قاضی شورای حل اختالف شماره  24قم  -قبادیان
پردیسان  -خیابان اندیشه  -اندیشه  7شورای حل اختالف پردیسان

پرونده کالســه  9509982522400479شــعبه  24حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شــماره 9509972522400721
شــماره بایگانی شــعبه  950481خواهان آقای روح اله کولیوند فرزند امرعلی به نشانی قم  -پردیسان خ اندیشه مجتمع گلستان واحد  10بلوک  3خوانده
آقای عیسی رضائی مورستان فرزند صفر به نشانی مجهول المکان خواسته ها  -1مطالبه وجه چک به مبلغ  100/000/000ریال  -2مطالبه خسارت تاخیر
تادیه  -3مطالبه هزینه های دادرسی رای شورا در خصوص دادخواست خواهان آقای روح اله کولیوند فرزند امرعلی به طرفیت خوانده آقای عیسی رضائی
مورستان فرزند صفر به خواسته مطالبه مبلغ  100/000/000ریال به استناد  1فقره چک عهده بانک سپه به شماره چک  293435به تاریخ 95/8/16
بانضمــام خســارات دادرســی  3/350/000ریال و خســارات تاخیر تادیه ،با توجه به محتویات پرونده و اســناد و مدارک پیوســتی مــن جمله کپی مصدق
مســتندات ذکر شــده و بقاء اصول آنها در ید خواهان که داللت بر بقاء دین بر ذمه خوانده داشــته و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی
حاضر نشدند و ادله و مدرک محکمه پسندی به شورا دال بر بی حقی ارائه ننمودند لذا شورا ضمن استصحاب بقاء دین خوانده ،استحقاق خواهان را نسبت
به خواســته محرز و ثابت تشــخیص داده و مستندا به مواد  522 ،519 ،515 ،198قانون آئین دادرسی مدنی و مواد  314 ،313 ،310قانون تجارت ناظر
به ماده  249قانون تجارت و مواد  1301 ،1284 ،271ق.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 خوانده به پرداخت مبلغ  100/000/000ریال بابت دین بعالوه هزینه دادرسی 335000
تومان 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  20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی و پس از آن ظرف مدت  20روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم
عمومی حقوقی شهرستان قم می باشد .نشانی قم  -شهرک پردیسان  -خیابان اندیشه  -اندیشه  7شورای حل اختالف پردیسان

قاضی شورای حل اختالف شماره  24قم  -قبادیان

دادنامه

پرونده کالســه  9409982524100535شــعبه  41حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شــماره 9509972524101173
شــماره بایگانی شــعبه  940536خواهان بانک مهر اقتصاد با نمایندگی آقای حســین پورکند به نشــانی قم  55 -م عماریاســر سرپرستی بانک مهر اقتصاد
خواندگان  -1آقای فضل اله صادقی فرزند قربانعلی به نشــانی قم  -خ صدوقی ک ش شــهبازی پ  -2 - 92آقای مجید کشــوری خرم فرزند امام علی به
نشــانی مجهول المکان خواســته مطالبه وجه  33/000/000ریال به اســتناد یک فقره چک بانک تجارت و یک فقره ســفته متعلق به خواندگان به صورت
تضامنی و خســارات دادرســی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل رای شــورا در خصوص دادخواست خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت محمد رضا
پاطال و نمایندگی حســین پورکند به طرفیت خواندگان  -1فضل اله صادقی  -2مجید کشــوری خرم به خواسته مطالبه مبلغ  33/000/000ریال به استناد
یک فقره چک عهده بانک تجارت شعبه شهید بهشتی به شماره چک  116745به تاریخ  92/7/1از شماره حساب جاری  63461و گواهینامه عدم پرداخت
بانک صادرات شــعبه شــهید صدوقی به شــماره  311مورخ  92/7/2به انضمام خســارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خســارات تاخیر تادیه .با توجه به
محتویــات پرونده و اســناد و مدارک پیوســتی من جمله کپی مصدق مســتندات ذکر شــده و بقاء اصــول آن ها در ید خواهان که داللت بــر بقاء دین بر ذمه
خواندگان داشــته و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حاضر نشدند و الیحه ای ارسال ننمودند لذا شورا ضمن استصحاب بقاء دین
خواندگان ،اســتحقاق خواهان را نســبت به خواسته محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد  198و  515و  519و  522قانون آئین دادرسی مدنی و
مــواد  313و  314و  310قانــون تجــارت ناظر به ماده  249قانون تجارت و مواد  271و  1284و  1301ق.م و مســتندا به تبصره الحاقی به ماده  2قانون
صــدور چــک و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب  1377مجمع تشــخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنی خوانــدگان به پرداخت مبلغ
 29/579/487ریال بابت اصل دین به عالوه هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ دادخواســت آن لغایت زمان اجرای حکم حسب
شــاخص بانک مرکزی ایران در حق خواهان صادر و نســبت به مازاد مبلغ خواســته و حق الوکاله 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 ظرف مدت  20روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی قم
می باشد .قاضی شورای حل اختالف شماره  41قم  -قاسمی سوته رونوشت برابر با اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و ارسال می
گردد .دبیر شورای حل اختالف شماره  41قم تصویر برابر با اصل است .نشانی قم  -خیابان ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه دوم -

شعبه  41حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه  8900075( 699/48و )8900076

بانک ملت به اســتناد اســناد رهنی شــماره  1380/5/2-18663و  1381/7/20 - 25753دفتر  77مشهد شــرکت جزیره طالیی آسیا ،شماره
ثبت  111447اجراییهای تحت کالســه  8900075( 699/48و  )8900076در قبال مبلغ  139.215.369ریال (یکصد و ســی و نه میلیون و دویست و
پانزده هزار و سیصد و شصت و نه ریال) صادر نموده که پس از ابالغ اجراییه در پایان مهلت مقرر آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و تقاضای
بســتانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده پالک ثبتی بیســت و هفت هزار و ســیصد فرعی از بیســت هزار و چهار صد و ســی و چهار فرعی از چهار اصلی بخش نه
مشــهد به مالکیت حبیباله خوشنویســان فرزند محمد علی به شــماره شناســنامه  23به مبلغ  4.500.000.000ریال (چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال)
ارزیابی و قطعیت یافته اســت که حدود و مشــخصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش در روز ارزیابی بدین شــرح میباشــد .آپارتمان مذکور با مساحت
 147متر مربع بانضمام تراس اختصاصی به مســاحت  9/10متر مربع در طبقه اول ســاختمان به طبقه شامل همکف اول و دوم قرار گرفته آپارتمان دارای
اتاق خواب ،هال و پذیرایی و نهار خوری ،آشــپزخانه اپن و ســرویس کامل بهداشــتی میباشــد .سیســتم گرمایشــی آپارتمان از نوع بخاری گازی و سیستم
برودتی آن از نوع کولر آبی است .با توجه به مراتب فوق و مشخصات ذکر شده و موقعیتهای محلی و منطقهای و با عنایت به زیربنای آپارتمان و با در نظر
گرفتن کلیه عوامل موثر در میزان ارزش آن به ویژه مکانیت ،نوع ســاخت و ســاز و قدمت بنا بدون امکانات ســکوننتی ارزش ششــدانگ آپارتمان مذکور
در حال حاضر و به نرخ معامالتی روز مبلغ  4.500.000.000ریال میباشــد .حدود اجمالی پالک مذکور براســاس پرونده ثبتی بشرح ذیل میباشد - :شماال ً:
اول در  4قسمت بطولهای 90درصد50 -درصد 1-2/35 -متر پنجره و دیوار به فضای خیابان دوم بطولهای  2و  2/05و  2متر درب دیوار به راه پله
اشــتراکی ســوم بطولهای  1و  3/2بطول و دیوار به فضای خیابان  -شــرقا ً :اول به طول  15/5متر دیوار به اعیان ناصر غفوریان مجلی دوم و بطولهای
4درصــد40 -درصد 40 -درصد متر به داکت ســوم بطــول  9/25متر دیوار اعیان مذکور  -جنوبا ً :اول بطــول 80درصد 50 -درصد  2/65 -متر پنجره
و دیــوار بــه فضــای حیاط دوم بطولهــای 6درصد 35 -درصد  1/55 -متر دیوار به راه پله ســوم بطولهای  10و  2/5و 4درصــد و 70درصد متر پنجره
بــه تــراس اختصاصی  -غربا ً :بطول  14/30متــر دیوار به فضای خیابان  -حقوق ارتفاقی :برابر قانونی تملک آپارتمانها  -ملک موصوف برابر نامه شــماره
 1395/12/21-84306دفتر امالک بازداشتی وارده بشماره  1396/1/15 -1/233دارای دو فقره بازداشتی مازاد برهن میباشد ،مزایده به صورت
شش دانگ از ملک موصوف در قبال مبلغ ریال در روز دوشنبه مورخ  1396/3/1از ساعت  9صبح الی  12ظهر در محل شعبه اول اجرای ثبت مشهد واقع
در خیابان امام خمینی جنب بانک ملی کوچه ثبت شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا ً واگذار میگردد ضمنا ً حق مزایده و نیم عشر دولتی و حق حراج
مزایده بر مبلغ مزایده و ســایر هزینههای قانونی اعم از معلوم یا نامعلوم طبق تبصره  6ماده  121به عهده برنده مزایده میباشــد و چنانچه روز مزایده با
تعطیلی مواجه گردد روز بعد مزایده برگزار خواهد شد .م الف 636

اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده اموال غیر منقول (مرحله اول)

در پرونده کالســه  940489شــعبه اول اجرای احکام مدنی محکوم علیهم زهرا رجنی فرزند نورحســن و سیداســمعیل و سیدرسول میرخاندوزی
فرزندان سیدمرتضی به پرداخت مبلغ  729.338.734ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حقالوکاله و خسارت تأخیر تأدیه در حق محکومله بانک
صادرات اســتان گلســتان و پرداخت مبلغ  29.583.078ریال بابت نیم عشــر دولتی در حق دولت محکوم گردیده اســت لذا اموال توقیفی از محکوم علیها
خانم زهرا رجنی به شــرح ذیل برای بار اول به مزایده گزارده میشــود -1 :مشــخصات مال و قیمت کارشناســی :ملک واقع در رامیان شهرک امام  -کوچه
مهدیه  11و به پالک ثبتی  -1/4429اصلی بشماره ثبت  2566دارای عرصه به مساحت دویست و چهل متر مربع ( 240متر مربع) که یک واحد ساختمان
مســکونی بصورت یک طبقه به انضمام زیر زمین و به زیر بنای مجموع حدود  120متر مربع با امتیازات آب و برق و گاز در آن احداث شــده اســت همچنین
در ملک مورد یک باب مغازه تجاری بمســاحت حدود  21متر مربع با ســاختار آجری و ســقف ایرانیتی وجود دارد - .اعیانی مسکونی ملک مورد نظر با ساختار
آجری و دیوار باربر و سقف آن از نوع شیروانی حلبی و نمای اندود سیمان سفید میباشد باتوجه به موقعیت قرار گیری ملک ،بافت منطقه ،امکانات مجاور،
مســاحت زمین ،دو بر بودن زمین ،نوع و کیفیت ســاخت بنا و مراجعه به بنگاههای معامالت ملکی و مشــاوره با کارشناســان راه و ســاختمان و تحقیقات انجام
شــده و ...ارزش ملک عبارت اســت .الف) عرصــه از قرار هر متر مربــع ( )2.500.000ریال  240*2500.000 = 600.000.000ب) اعیانی به مســاحت
حــدود  120متــر مربــع و با در نظر گرفتــن امتیازات منصوبه و بــا توجه به کیفیت ســاخت بنا و قدمت آن از قــرار هر متر مربــع ( )200.000.000ریال
 120*2.000.000=240.000.000ج) ارزش مغــازه تجاری بمســاحت  1متر مربع مقطوعا ً بمیزان  160.000.000ریال بنابراین ارزش ششــدانگ عرصه
و اعیــان ملــک فوق برابر اســت با جمع ردیف الــف ،ب و ج بمیزان  1.000.000.000ریــال معادل یکصد میلیون تومان بــرآورد و اعالم میگردد -2 .زمان
ای احکام مدنی شعبه اول حقوقی دادگستری رامیان
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