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بدون تیتر

فناوران -اخیرا مشاهده شده که برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری ،عالوه بر کارمزدهای مندرج در بخشنامههای اخذ کارمزد ،اقدام به اخذ مبالغی از مشتریان خود تحت عنوان «کارمزد
استعالم اطالعات مشتریان از سازمان ثبت احوال کشور» میکنند .بر این اساس بانک مرکزی با ابالغ بخشنامهای به بانکها و موسسات اعتباری این اقدام را مغایر با بخشنامههای صادره
این بانک دانسته و تاکید کرده است دریافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از چارچوب بخشنامههای ابالغی بانک مرکزی ممنوع است.

به بانکها
کارمزدِ استعالم ندهید

New Tab

پیشخوان بانکها

ویرایش دوم دستورالعمل الزامات ،ضوابط
و فرایند اجرایی فعالیت پرداختیاران منتشر شد

فناوران -بر اساس اعالم مرکز تسویه ساتنای بانک
مرکزی دستور پرداخت و انتقال وجه بین بانکی مشتریان
به حسابهای دیگر در ســایر بانکها صرف نظر از زمان
دریافت آن از مشتری توس���ط بانک مبدا ،تا ساعت 14
روزهای اداری صورت میگیرد.
مهر -ولی اهلل سیف ،رییس کل بانک مرکزی در
نامهای به سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور
مالیاتی کشور ضمن معرفی خریداران عمده ارز به همراه
میزان دالر خریداری شده از ابتدای سال جاری تا  ۱۷دی
ماه ،خواستار رسیدگی به مبادالت این اشخاص و اقدام
الزم در خصوص وصول مالیاتهای متعلقه شد.
فارس -اتحادیه هتلداران ترکیه اعالم کرد در سال
 2017حدود  2/5میلیون ایرانی به ترکیه سفر کرده که
متوسط  6شب را در این کشور گذرانده و هر نفر 1000
دالر خرج کردهاند.
ایرنا  -رئیس کمیس���یون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شورای اسالمی از برگزاری جلسهای با
حضور علی مطهری نایب رئی���س مجلس درباره مرگ
کاووس سیدامامی در زندان اوین خبر داد.
ایسنا -ش���ماری از دانشمندان هستهای روس با
استفاده از رایانههای کارخانههای تسلیحاتی و هستهای
اقدام به استخراج ارزهای دیجیتالی میکردهاند.
مهر -یک مسوول در سازمان توسعه تجارت ایران،
از شروع فرآیند خرید ریال قطر از صادرکنندگان کاال و
خدمات خبر داد.

یاران
ویرایش دوم سند الزامات ،ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت
پس از دریافت بازخورد متخصصان شبکه پرداخت و انجام اصالحاتی از
سوی بانک مرکزی منتشر شد.
فناوران -بانک مرکزی هدف سند الزامات ،ضوابط و فرایند اجرایی
فعالیت پرداختی���اران را تبیین فرایند اجرایی فعالیت ش���رکتهای
یار و پذیرندگان پشتیبانی ش���ده در حوزه پولی کشور اعالم
پرداخت
کرده است.
دامنه کاربرد این سند کلیه پرداختهای کارتی از جمله پرداختهای

درون برنامهای مبتنی بر زیرساختهای همراه را شامل میشود که توسط
یار مطابق با تعریف ارائه شده در این مستند به
های پرداخت
ش���رکت
یارشخص
شوند .گفتنی است که پرداخت
شبکه پرداخت کشور ارسال می
های ارائه دهنده
حقوقی است که در براساس قرارداد منعقده با شرکت
خدمات پرداخت و توافقنامه با شرکت شاپرک فعالیت میکند .این سند
یاری و موضوع فعالیت
پس از اعالم شرایط عمومی متقاضیان پرداخت
پردازد .این الزامات در 14
ی���اری می
یاران ،به الزامات پرداخت
پرداخت
بند مشخص شده است ،از جمله اینکه پرداختیار به هیچ عنوان حق

رویداد

آغاز دور دوم فروش اوراق گواهی
سپرده سرمایه گذاری بانک ایران زمین

دور دوم فروش اوراق گواهی س���پرده سرمایهگذاری
بانک ایران زمین از امروز آغاز شد.
فناوران -نرخ سود علی الحساب این اوراق  16درصد
ساالنه به صورت روز شمار ،پرداخت سود به صورت ماهانه
و نرخ بازخرید این اوراق قبل از سررسید  14درصد است.
عرضه این اوراق در واحدهای یک میلیون ریالی و از
 24تا  29بهمنماه به م���دت  5روز کاری خواهد بود.
شایان ذکر است این اوراق یکساله ،با پرداخت سود بصورت
ماهانه ،معاف از مالیات و بی نام عرضه خواهد شد .ضمنا
دارندگان این اوراق میتوانن���د از آن به عنوان تضمین
تسهیالت در بانک ایران زمین ،استفاده کنند.

انجام فعالیتهای بانکی و اعتباری را ندارد .همچنین صدور هرگونه ابزار
پرداخت ،انتشار پول الکترونیکی و عملیات ارزی در فعالیت پرداختیاری
ممنوع است .همچنین .پذیرش هرگونه ابزار پرداخت صادر شده توسط
یار ممنوع
های آنها توسط پرداخت
غیر بانک و پردازش و انتقال تراکنش
اعالم شده است .در ادامه سند نیز اختیارات پرداختیاران احصا شده
اس���ت؛ از جمله اینکه پرداختیار میتواند برمبنای ق���رارداد خود با
پذیرندگان پشتیبانی شده ،از ایشان کارمزد دریافت کند.
متن کامل این سند را میتوانید در سایت  ITmen.irبخوانید.

اعالم نرخ حق الوکاله
بانک توسعه صادرات

در انگلیس ،ژاپن و ایتالیا اتفاق افتاد

نرخ حق الوکاله سال  1397برای سپردههای مختلف
بانک توسعه صادرات ایران 2/5درصد تعیین شد.
فناوران -حق الوکاله مبلغی است که بانکها میتوانند
در قبال به کارگیری منابع سپرده شده توسط سپرده
گذاران ،از آنان دریافت کنند.
بدیهی است در صورت کمتر شدن سود حاصله از سود
علی الحساب پرداختی هیچگونه وجهی به عنوان حق
الوکاله از سپرده گذاران دریافت نخواهد شد و با هزینه
بانک سود علی الحساب از سوی بانک تضمین شده است.

دستبرد مجرمان مجازی به ارزهای دیجیتال
سایتها با استفاده از نرم افزار مذکور برای کاربران نابینا اجازه دسترسی فراهم
میکردند وهنگامیکه کاربران روی سایت کلیک می کردند ،این ویروس به
رایانههای خودشان منتقل می شد.
در مرحله بعد هکرها با استفاده از قدرت پردازش اضافی که دستگاههای
کاربران فراهم کرده بود ،پولهای مجازی مانند بیت کوین را استخراج کردند.
در فرایند استخراج ( )Miningبا حل مسالههای پیچیده ریاضی سکههای
دیجیتالی جدیدی به وجود میآیند .هنگامیکه سکههای مجازی به وجود بیایند،
میتوان آنها را به طور آنالین ذخیره کرد.
اسکات هلم محقق امنیت سایبری می گوید :این نوع حمله چندان جدید
نیست اما بزرگترین نمونه ای است که من تابه حال دیده ام.
در رویدادی دیگر ،هکرهای اینترنتی با حمله به بازار تبادل ارز دیجیتال بیت

با رشد قیمت ارزهای دیجیتال و داغ شدن بازار این ارزها ،مجرمان سایبری
نیز راههای خالفکارانهای را برای به دست آوردن این ارزها بهکار میبرند .اخیرا
هم دو مورد از این اقدامات افشا شده است.
فناوران -در یکی از این سوء استفادههای افشا شده ،مجرمان اینترنتی با
قرار دادن ویروسی در  ۷۴۰۰وب سایت ،کنترل رایانههای کاربران مبتال را به
دست گرفتند و پول مجازی استخراج کردند.
به این ترتیب ،هکرها هزاران وب س���ایت دولتی انگلیس را هک کردند تا
بتوانند پولهای مجازی مانند بیت کوین را ذخیره کنند .وب سایتهای متعلق
به کمیسیون اطالعات ،شرکت وامهای دانشجویی و وب سایت  NHSاسکاتلند
در انگلیس همه به نوعی ویروس مبتال شدند .مجرمان سایبری ویروسی به نام
 Coinhiveرا در نرم افزار مورد استفاده در این وب سایتها قرار دادند .وب
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نرخ
انواع سکه
قدیم
جدید
نیم
ربع
هر گرم طالی  18عیار
اونس
انواع ارز
دالر آمریکا
یورو
پوند
یکصد ین ژاپن
لیر ترکیه
ریال عربستان
درهم امارات
یوان چین
دالر آزاد

7

قیمت فروش به ریال
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15,680,000
7,710,000
4,600,000
1,515,630
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دادنامه

شــماره دادنامه 9609972523600306:شــماره پرونده 9609982523600173:شــماره بایگانی  960173خواهان:آقای امین اله یوسفی فرزند حسین به نشانی
قــم  -جمکــران  -تــرک آباد  -ک  - 2پ 12وکیل خواهان:آقای غالم عباس ملکشــاهی قم  -نیروگاه  -ک  - 12پ - 2طبقه اول واحد ســمت راســت خوانــده :آقای عباس بابائی
خمارکی به نشــانی مجهول المکان خواســته :مطالبه وجه  3فقره چک به مبلغ  66600000ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی رای شورا در خصوص دادخواست
خواهان فوق با وکالت فوق به طرفیت خوانده فوق به خواســته فوق به اســتناد  3فقره چک عهده بانک ملی و صادرات و ســپه شــعبه ســه راه ساوه و تهران سی متری جی و 180
پیروزی به شــماره چکهای  733636و  816275و  224681به تاریخ  96/3/30و  95/8/10و  95/10/13از شــماره حساب جاری  10696714009و  109492845008و
 800591309و گواهینامه عدم پرداخت بانک ملی و صادرات و صادرات شعبه سطالنیه و سلطانیه به شماره های  601653و  0125مورخ  96/5/14و  95/8/10و 95/10/5
به انضمام خسارات دادرسی وحق 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 خوانده داشته و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه ای نیز ارائه ننموده است لذا شورا ضمن
استصحاب بقاء دین خوانده استحقاق خواهان را نسبت به خواسته محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد  198و522و  515و  519قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 313
و  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 خوانده به پرداخت مبلغ  64600000ریال بابت دین بعالوه هزینه دادرسی به مبلغ  2865000ریال
و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ ســر رســید آن لغایت زمان اجرای حکم به حســاب شاخص بهای بانک مرکزی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می
نماید .رای صادره غیابی و ظرف20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف  20روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی قم می باشد.قاضی
شورای حل اختالف شماره  36قم  -احمدی رونوشت برابر اصل اداریست و جهت ابالغ به خوانده فوق الذکر تهیه و تنظیم میگردد.

دبیر شورای حل اختالف شعبه  36قم

دادنامه

کالسه پرونده 1361/39/96:شماره دادنامه 1016-96/9/13:خواهان:بانک مهر اقتصاد با وکالت حسین پور کند آدرس قم  -خ امام زاده ابراهیم نبش م معصومیه
 ابتدای خ کاشــانی جنوبی  -پ  857دفتر وکالت خواندگان.1:حســین بختیاری فرزند غریب علی  .2حبیب علی اکبری فرزند عســگر آدرس هر دو مجهول المکان خواســته:مطالبهوجه به اســتناد یک فقره چک عهده بانک تجارت شــعبه صفاشــهربه مورخه  95/4/9به مبلغ  135000000ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله خسارت تاخیر تادیه از
زمان سررســید تاریخ چک لغایت اجرای حکم حق الوکاله وکیل و هزینه دادرســی گردشــکار:خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده گان فوق تقدیم داشته که پس از ارجاع به این
شــعبه در وقت مقرر شــورا با عنایت به جامع محتویات پرونده مفاد دادخواســت تسلیمی و مدارک پیوستی از جمله مالحظه مصدق مســتندات تقدیمی ختم رسیدگی را اعالم و به
شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .رای شــورا با اســتعانت از ا ..قادر متعال نظر به دادخواســت خواهان فوق به وکالت فوق به طرفیت خواندگان فوق به استناد یک فقره
چک متعلق به آقای حبیب علی اکبری عهده بانک تجارت شعبه صفا شهر به شماره سریال  525988بتاریخ  95/4/9و ظهر نویسی خوانده حسن بختیاری و گواهینامه عدم پرداخت
بانک صادرات شــعبه صدوقی به مورخه  95/4/10به انضمام کلیه خســارات دادرســی از جمله خســارت تاخیر تادیه از زمان سررســید تاریخ چک لغایت اجرای حکم حق الوکاله
وکیل و هزینه دادرســی علیهذا شــورا مســتندا به ماده  199قانون آیین دادرســی مدنی وبا عنایت به جامع محتویات پرونده و مفاد دادخواســت تسلیمی و استماع اظهارات وکیل
خواهان و مدارک پیوســتی از جمله مصدق مســتندات مذکور و قرارداد تســهیالت بنحو فروش اقساطی به شماره  7507/102/635009/1که به تایید طرفین رسیده و گواهی
اســتعالم صورت وضعیت تســهیالت وام گیرنده آقای حســن بختیاری بابت دریافت اصل تســهیالت به مبلغ  100000000ریال ونرخ سود  15درصد جمعا به مبلغ 133587600
ریال طی مدت  48ماه از قرار ماهیانه مبلغ  2783000ریال از تاریخ سررســید اولین قســط بمورخه  91/11/4لغایت  95/11/4و پرداخت تعداد  24قســط و مانده اصل بدهی
به مبلغ  66198462ریال و مانده بدهی وجه التزام (خســارت تاخیر تادیه دین) بمبلغ  21131534ریال و نرخ خســارت تاخیر تادیه  6درصد محاســبه جمعی نرخ سود و خسارت
تاخیر تادیه تســهیالت  21درصد و جمع کل مانده بدهی  94052996ریال طبق آخرین صورت وضعیت بدهکاری تســهیالت وام گیرنده به تاریخ  96/5/22و تایید رسید پرداتی
تســهیالت نامبرده که توســط وکیل نماینده خواهان ارائه گردیده که جملگی داللت بر دریافت تســهیالت به مبلغ فوق الذکر توســط وام گیرنده داشته و چک موصوف بابت تضمین
قرارداد اخذ شــده و با توجه به اینکه به گردش در نیامده و از منشــا خود جدا نشــده اســت لذا ایرادات به قرارداد پایه قابل استماع است و چک موصوف در حدود قرارداد پایه
قابل مطالبه است و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه مقرر حاضر نگردیده و دفاعی معمول نداشته اند بنابراین شورا ضمن استصحاب بقاء دین خواندگان و با توجه
به اینکه دلیل و مستندی که حاکی از برائت ذمه خواندگان یا بی اعتباری چک موصوف باشد ارائه ننموده اند لذا خواسته خواهان را اوال در خصوص اصل خواسته مستندا به مواد
 198و  515و  519قانون آئین دادرســی مدنی و مواد  313و  314و  310قانون تجارت ناظر به ماده  249همان قانون و مواد 10و  219و  223و  271و  1284و  1301ق.م
و بند ب تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب  76/3/10مجمع تشــخیص مصلحت نظام و ماده  15قانون عملیات بانکی بدون
ربا مصوب ســال  1376و قانون الحاق دو تبصره به ماده  15اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تامنی به پرداخت مبلغ  66198462ریال
بابت اصل دین و سود ناشی از قرارداد و نظر به قاعده فقهی الضرر و تسبیب بابت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به مبلغ  2704960ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید ثانیا در خصوص خســارت تاخیر تادیه چک موصوف حســب قرارداد مذکور بند  4نظر به اینکه پایان قرارداد تســهیالت در مورخه 95/11/4
پایــان یافتــه و ایضا اینکه خســارت تاخیر تادیه بر مبنای قرارداد از قرار  21درصد ســاالنه توافق گردیده و از طرفی با توجه به مــاده  522ق.آ.د.م متضمن حکم آمره ای در باب
خســارت تاخیر تادیه اســت که به موجب آن هر گونه قراردادی که به تراضی طرفین بر مازاد این حکم تعیین و واقع گردد آن مبلغ مازاد بالاثر اســت و قرارداد تنظیمی فی مابین
خواهان و وام گیرنده بر اساس ماده  15عملیات بانکی ربا الزم االجرا گردیده هرگز داللتی بر ضرورت اجرای قرارداد یا شرطی که بلحاظ ممانعت با موازین شرعی و قانونی که باطل
و حرام باشــد ندارد و اســتراط مبلغی زائد بر ماخذ مقرر در ماده  522قانون مزبور بلحاظ حمایتی و آمره بودن حکم مقرر در آن خالف قانون و از مصادیق بارز ربای قرضی و بعالوه
طبق قاعده اصولی شرط نسخ حضور وقت عمل است و قانون آیین دادرسی مدنی (موخرالتصویب) اقی ظهورا بر ماده  15قانون عملیات بانکی بدون ربا (خاص مقدم) است که این
آخرین اراده قانونگذار در باب خسارت تاخیر تادیه است و ایضا مستندا به قاعده فقهی اکل مال بالباطل و اصل  47و  49قانون اساسی و مواد 975 . 303 . 305 . 302 . 301
و بند  3ماده  232قانون مدنی و ماده  6قانون آیین دادرسی مدنی خالف شرع و اخالق حسنه مخل نظم عمومی است و در نتیجه باطل است لذا شورا بلحاظ مطالبه خواهان و امتناع
خواندگان در باب مطالبه خســارت تاخیر تادیه حســب شــاخص بانک مرکزی وارد و ثابت تشخیص داده مستندا به ماده  15قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب  1376و ماده 522
قانون آیین دادرســی مدنی مصوب ســال  1379حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اقل مبلیغین از بین خســارت قابل محاســبه براساس شاخص قیمت ساالنه بانک
مرکزی و مبنای مندرج در قرارداد  21درصد خواسته در سال از تاریخ سررسید تسهیالت  95/11/4لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر که در زمان اجرا توسط واحد اجرای
احکام مدنی محاسبه خواهد شد و نیز نسبت به مابه التفاوت تمبر دادرسی خسارت تاخیر تادیه در واحد اجراوصول و ایصال به صندوق دولت خواهد گردید و در خصوص الباقی
و مازاد خواســته مســتندا به ماده  197قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی
در همین شــعبه و پس از آن ظرف  20روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی و حقوقی قم می باشــد .قاضی شــورای حل اختالف شــماره  39قم  -کشــاورزی رونوشت برابربا اصل
اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و ارسال میگردد.

دبیر شورای حل اختالف شماره  39قم

دادنامه

پرونده کالســه 9509982513300760:شــعبه  13دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان قم تصمیم نهایی شــماره  9609972513300569شــماره بایگانی950869:
خواهان :خانم زهرا بیگدلو فرزند ابراهیم با وکالت آقای وحید بخشــنده فرزند مهدی به نشــانی قم  -خیابان  75م عماریاســر  -نرســیده به بلوار تعاون سمت راست  -ساختمان
دانش  -واحد  - 4همراه 9127466042:خواندگان.1:مقوفه مالاحمدبزاز به نشــانی قم  -خیابان مولوی  -چهار راه بیمارســتان گلپایگانی  -جنب بانک صادرات پاســاژ حسینی -
دفتر مقوفه مال احمد بزاز  .2اداره اوقاف قم به نشانی قم خیابان انقالب  -اداره عقاف قم  .3خانم فاطمه بی آزار فرزند ابوالقاسم خواسته ها .1:مطالبه خسارت دادرسی  .2مطالبه
خســارت  .3اثبات مالکیت (مالی غیر منقول)  .4الزام به تنظیم ســند رســمی ملک  .5اثبات وقوع بیع .6مطالبه خســارت رای دادگاه در خصوص دادخواســت خواهان فوق با وکالت
فوق به طرفیت خواندگان فوق به خواســته  .1اثبات مالکیت نســبت به ســه دانگ یک ســاختمان عقافی پالگ ثبتی  121فرعی از پالک ثبتی  2479اصلی حوزه ثبتی قم به مساحت
 60متر مقوم به مبلغ  21000000ریال  .2الزام به تنظیم سند رسمی ملک (سه دانگ یک ساختمان عقافی از پالک ثبتی  121فرعی از پالک ثبتی  2479اصلی حوزه ثبت قم به
مســاحت  60متر مربع مقوم به  3100000ریال  .3اثبات وقوع بیع مقوم به  3100000ریال  .4مطالبه خســارتطبق بند  1ماده  4مبایعه نامه و بند  5ماده  6از تاریخ 95/7/30
تا تاریخ  95/12/26به مبلغ  73000000ریال و مطالبه خسارت از تاریخ  95/12/27لغایت اجرای حکم روزانه به  500000ریال خسارت دادرسی  ..وکیل خواهان در توضیح
خواسته موکل و در شرح دادخواست نوشته است:موکل اینجانب به موجب مبایعه نامه عادی مورخ  95/6/18یک باب منزل مسکونی دارای پالک ثبتی  12فرعی  79 - 24اصلی
به مســاحت  60متر مربع بخش  2قم را از خوانده ردیف  1خریداری نموده اســت و کل ثمن معامله را نیز پرداخت کرده اســت نظر به اینکه عقد صحیح فیمابین موکل اینجانب و
خوانده ردیف اول محقق گردید و با مراجعان مکررایشان از حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی و همجنین حضور در دفتر خانه مقوفه مال احمد بزاز استنکاف می ورزد لذا با
تقدیم این دادخواســت اعزام خواندگان به حضور در دفتر خانه و تنظیم ســند رســمی پالک مذکور و همچنین حضور در دفتر مقوفه و امضاء اسناد مربوطه و با توجه به عدم حضور
خوانده ردیف اول در تاریخ  95/7/30جهت تنظیم سند و الزام به پرداخت خسارت عدم ایفای تعهد روزانه از تاریخ 95/7/30تا تاریخ  95/12/26به مبلغ  73000000ریال
و از تاریخ  95/12/27تا زمان اجرای حکم روزانه به مبلغ پانصد هزار ریال تا زمان تنظیم سند به انضمام خسارات دادرسی مورد استدعا است دادگاه با توجه به  .1دادخواست
تقدیمی خواهان و توضیحات وکیل خواهان در شــرح دادخواســت (بشــرح فوق) .2مطالحظه قرارداد تنظیمی بین خواهان و خوانده ردیف اول .3مطالحظه لوایح تقدیمی خواندگان
ردیف دوم و ســوم  .4اینکه خوانده ردیف اول ال وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نشــده و الیحه ای نیز تقدیم نداشــته و نســبت به خواسته خواهان انکار و ردی نداشته است
دادگاه خواســته خواهــان را مطابــق با واقع احراز کرده اســت و به اســتناد مواد  219و  220قانون مدنی ضمن احراز صحت معامله واقع شــده بین خواهــان و خوانده ردیف اول
خواندگان را به تنظیم ســند رســمی ملک یاد شــده به نام خواهان محکوم می نماید و راجه به هزینه های دادرســی و همچنین مطالبه خســارت روزنه با توجه به عدم احراز تصویب
خواندگان دادگاه به اســتناد ماده  197ق.آ.د.م حکم به بطالن خواســته خواهان را صادر و اعالم می نماید رای صادره شــده نســبت به خوانده ردیف اول غیابی اســت و نسبت به
خواندگان ردیف دوم و سوم حضوری است و حسب مورد ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف  20روز قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر
مرکز استان قم می باشد.رئیس شعبه  13دادگاه عمومی حقوقی قم  -جمشیدی رونوشت برابر با اصل و اداریست و جهت هرگونه ابالغ به خواندگان فوق الذکر ارسال می گردد.

مدیر دفتر شعبه  13دادگاه عمومی حقوقی قم  -رازینی

حصروراثت

نظر به اینکه خانم فاطمه نیک طزرقی دارای شناســنامه شــماره  603به شــرح دادخواســت به کالســه  5/96/800از این شــورا درخواست گواهی
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رحمت اله صمدی به شناســنامه  248در تاریخ  96/10/1در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به-1:فاطمه نیک طزرقی ش ش  603متولد  1350همسر-2حامد صمدی ش ش  0780216601متولد 1369
فرزند-3حمیدرضا صمدی ش ش  0021545227متولد  1377فرزند-4فاطمه امینی ش ش  199متولد  1314مادر-اینک با انجام تشــریفات مقدماتی
درخواست مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه  5شورای حل اختالف شهرستان سبزوار
متن آگهی

محکــوم لــه :محکــوم علیه :پیــرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله بــه آقای جالل صدیقــی فرزند محمدعلــی که مجهول المکان میباشــد
ابــالغ می شــود طبق اجرائیه صادره از شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری شهرســتان دیواندره در پرونده کالســه  960231بــه موجب دادنامه
 9609978726200464مــورخ  1396/7/29محکــوم علیــه محکوم به پرداخت مبلغ  40میلیون تومان بابت اصل خواســته و خســارت تاخیر تادیه طبق
شــاخص اعالمی توســط بانک مرکزی از تاریخ سررســید چک مورخه  1396/4/27لغایت اجرای حکم و ایضا به پرداخت مبلغ  12070000ریال بابت هزینه
دادرســی در حــق محکــوم له آقای بهرام ظریفی تکاب فرزند عبــداهلل و نیز پرداخت مبلغ  20603500ریال بعنوان نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت
بعنوان نیم عشر دولتی .بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم ،اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له ،یا ابالغ
واقعــی اجرائیــه به محکوم علیه می باشــد لذا مفاد اجرائیه صادره یــک نوبت در اجرای ماده  73آ.د.م و ماده  9قانون اجــرای احکام مدنی در یکی از جراید
کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد .در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات
نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.

محی الدین کریمی -مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان دیواندره
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم

۳ ۵۵۷

ر ک س ن

شماره بایگانی شعبه  960839به آقای حسین حسین زاده علی آبادی فرزند علی محمد  -خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت خوانده فوق
به خواسته مطالبه وجه بابت بخشی از چک شماره  296261مورخ  96/04/10عهده بانک سپه متعلق به خواندگان به صورت تضامنی به مبلغ 218000000
ریال و مطالبه خســارات دادرســی و مطالبه خســارت تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه  9609982512900710شعبه 9
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1397/02/02ساعت  09:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون
آئیــن دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود ،نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر
فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد .قم  -خیابان ســاحلی  -جنب زندان ســاحلی  -دادگاه های حقوقی شهرستان قم  -طبقه اول  -شعبه نهم دادگاه
عمومی (حقوقی) مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه  9دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم  -محمد رضا اشرفیان

ی

گروه خ ر ت

تهیو سه ه ن
ت

صد
- ۴۵

ش ت

۲ ۳۳

ال ش شه ی د
صد

ت

شرکت مخ ر ت ر ن

۲ ۲۵۸

- ۴

شر ت ر ط ت س ر ر ن

۷ ۵۶۴

- ۴۹

- ۸

الت خر ن و

- ۷

۲ ۸۹۶

- ۴۸

 ۸ ۹ ۹۶۴ ۷۴۸س م

۳ ۹۲۶

۲۶

مجموع رزش م مالت

 ۵۳۵ ۶۵م ون ر ل

۶ ۸۴۳

۴

جمع د د م مالت

 ۶۶ ۳۹۳م م ه

۳ ۸
-

۸ ۳۲

-

۸ ۹۵
-

رزش ز ر

دادنامه

پرونده کالســه  9609988797700894شــعبه  7شــورای حل اختالف شهرستان سقز تصمیم نهایی شــماره  9609978797701470خواهان  :آقای
اســعد رضاپور فرزند طالب به نشــانی استان کردستان  -شهرستان سقز  -شهر سقز  -خیابان امام پاساژ کردستان پارچه سرای روژ خوانده  :آقای سجاد جوادی
فر فرزند هوشــنگ به نشــانی همدان  -بازار مظفریه گالری فیروزه تلفن  09364120820خواســته  :مطالبه وجه چک گردشکار :خواهان دادخواستی بخواسته
فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شــعبه و ثبت به کالســه فوق و اجرای تشــریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر شــورا به
تصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید(( .رای شورا)) در خصوص
دادخواست خواهان اسعد رضا پور به طرفیت خوانده سجاد جوادی فر به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ  58/700/000ریال به شماره چک 218670
مورخه  91/8/25بر عهده بانک اقتصاد نوین ،به انضمام کلیه خسارت قانونی با عنایت به دادخواست تقدیمی از ناحیه خواهان و گواهی عدم پرداخت بانک محال
علیه داللت بر اســتقرار دین به میزان خواســته بر عهده خوانده داشــته و بقای اصول مســتندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد بنابراین از آنجا که خوانده علیرغم ابالغ قانونی وفق ماده  22قانون صدور چک در جلســه رســیدگی حضور نداشته و
دفاعی در قبال دعوای مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه ننموده است به استناد مادتین  314و  313و  310قانون تجارت و مواد
 198و  515قانــون آیین دادرســی مدنی دعوای مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ  58/700/000ریال بابت اصل
خواســته و همچنین به پرداخت هزینه دادرســی به مبلغ  2/622/500ریال و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک مورخه  91/8/25لغایت اجرای
حکم مطابق شــاخص بانک مرکزی و ماده واحد استفســاریه از تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک ( مصوب  )1377و الحاقات و اصالحات بعدی توســط دایره
اجرا محاســبه از خوانده اخذ و 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
سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی دادگستری شهرستان سقز می باشد .م/الف2480:

علیرضا رضاپور -قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان سقز
ابالغیه

خوانده:بهزاد صانعی خواسته:مطالبه
شماره پرونده  96/00386شعبه هفتم حل اختالف شهرستان بروجرد خواهان:سعید هاشمی
وجه مورخ  96/11/21خواهان دادخواستی بطرفیت خوانده فوق الذکر بشرح فوق تقدیم که به شماره  96/00386ثبت برای جلسه  96/12/23ساعت 9/30
صبح وقت رســیدگی تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و حســب درخواســت خواهان و موافقت شورا مستندا به ماده  73ق.آ.د.م در یکی از
جراید کثیراالنتشــار آگهی گردد.خوانده مذکور می تواند جهت اعالم آدرس یا دریافت ضمائم و جهت رســیدگی در این شــعبه در وقت مقرر واقع در ســاختمان
شورای حل اختالف روبروی پارک سماور (ساختمان اسبق دادسرا)حضور یابد،عدم حضور مانع از اتخاذ تصمیم نخواهد شد.

شعبه هفتم شورای حل اختالف بروجرد

ابالغیه

شــماره پرونده  96/00385شعبه هفتم حل اختالف شهرستان بروجرد خواهان:سعید هاشمی خوانده:اعظم عباسی خواسته:مطالبه وجه مورخ 96/8/3
خواهان دادخواســتی بطرفیت خوانده فوق الذکر بشــرح فوق تقدیم که به شــماره  96/00385ثبت برای جلسه  6/12/23ساعت  9صبح وقت رسیدگی تعیین
گردیده با توجه ه مجهول المکان بودن خوانده و حســب درخواســت خواهان و موافقت شــورا مســتندا به ماده 73ق.آ.د.م در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی
گردد،خوانده مذکور می تواند جهت اعالم آدرس با دریافت ضمائم و جهت رســیدگی در این شــعبه در وقت مقرر واقع در ســاختمان شــورای حل اختالف روبروی
پارک سماور (ساختمان اسبق دادسرا)حضور یابد ،عدم حضور مانع از اتخاذ تصمیم خواهد شد.

شعبه هفتم شورای حل اختالف بروجرد

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای غالمحســین اصفهانی مقدم فرزند اسداله دارای شناسنامه شــماره  7721به شرح دادخواست به کالسه  963527از این دادگاه درخواست صدور
گواهی حصر وراثت نامحدود را نموده و چنین توضیح داده اســت که متوفی صدیقه صادقی به شناســنامه شــماره  41786در تاریخ  95/8/8در اقامتگاه دائمی
خود فوت نموده است و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1غالمحسین اصفهانی مقدم فرزند اسداله ش ش  7721نسبت با متوفی فرزند  -2انسیه
اصفهانی مقدم فرزند اسداله ش ش  24211نسبت با متوفی فرزند  -3فاطمه مقدم فرزند اسداله ش ش  333نسبت با متوفی فرزند .اینک با انجام تشریفات
مقدماتی باستناد مواد  361و  362قانون امور حسبی درخواست مزبور در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف تسلیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه  40شورای حل اختالف قم  -حیدری مهر

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی

شــماره پرونده  9509982513200713تجدیدنظرخواهان :آقای محمد خلج با وکالت آقایان حســین وصالی اســتوار و مهدی خادم سربخش دادخواست
تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظرخواندگان :آقایان علی زهدی و شــعبانعلی غیاثی و فرهاد معصومی نســبت به دادنامه شــماره 9609972513101092
  1396/9/29در پرونده کالســه  950946شــعبه  11دادگاه عمومی حقوقی قم تقدیم که طبق موضوع ماده  73و  346قانون آئین دادرســی مدنی به علتمجهول المکان بودن تجدیدنظرخواندگان مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا تجدیدنظرخواندگان ظرف ده روز پس از
تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود ،نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد
کتبا به این دادگاه ارائه نماید .در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نســبت به ارســال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد .قم  -خیابان
ساحلی  -جنب زندان ساحلی  -دادگاه های حقوقی شهرستان قم  -طبقه همکف  -شعبه یازدهم دادگاه عمومی (حقوقی)

مدیر دفتر شعبه  11دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم  -طاهر نقی پور
مفاد اجرائیه

شــماره بایگانی شــعبه  960402محکوم له :بانک مهر اقتصاد محکوم علیه :محمد میرزا حسینی  -پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم
علیه فوق که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از محاکم عمومی حقوقی قم در پرونده کالسه  9609982512900345به موجب دادنامه
شماره  9609972512900893مورخ  1396/08/30صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی قم محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ  260000000ریال
به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ  9029800ریال به عنوان هزینه دادرســی و پرداخت مبلغ  7440000ریال به عنوان حق الوکاله وکیل و همچنین به
پرداخت مابه التفاوت نرخ تغییر شــاخص قیمتها از تاریخ صدور چک ( 215/5944980مورخ  94/08/04به مبلغ  260000000ریال) لغایت پرداخت محکوم
به در حق محکوم له می باشد .پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد .بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم ،اجرای
حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له ،یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در
اجرای ماده  73آ.د.م و ماده  9قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشــار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشــار آگهی نســبت به اجرای مفاد
اجرائیه اقدام گردد .در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .قم  -خیابان
ساحلی  -جنب زندان ساحلی  -دادگاه های حقوقی شهرستان قم  -طبقه اول  -شعبه نهم دادگاه عمومی (حقوقی)

مدیر شعبه  9دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم  -محمدرضا اشرفیان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شــماره پرونده  9609982512500483شــماره بایگانی شــعبه  961025به خوانده گان -1 :علی  -2فرهاد شهرت هر دو پایداری درخشان به نشانی
مجهول المکان  -خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت مع الواســطه بهروز درخشــان دادخواســتی به طرفیت خوانده گان فوق الذکر به خواســته مطالبه وجه چک -
مطالبه خســارت دادرســی  -مطالبه خســارت تاخیر تادیه  -تامین خواسته که جهت رسیدگی به شــعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قم واقع
در خیابان ســاحلی ،جنب زندان ســاحلی ،دادگاههای حقوقی ،طبقه اول ،شــعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و به کالســه پرونده فوق الذکر ،وقت رســیدگی
آن  97/01/20ســاعت  8تعیین شــده اســت .نظر به مجهول المکان بودن خوانده و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور
مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد در غیر اینصورت دادگاه غیابی رسیدگی و
تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.

مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان قم  -علیرضا سلمانی
دادنامه

شــماره دادنامه  9609972512501602شــماره پرونده  9609982512500317شماره بایگانی شــعبه  950579خواهان آقای حسن منفرد فرزند
عبــدا ...به نشــانی قم  -باجــک  -کوچه  - 21پ  389خواندگان  -1آقای شــجاع الدین صالحی فرزند عزیزمحمد  -2آقای ضیــاء الدین صالحی فرزند عزیزمحمد
همگی به نشــانی تهران  -طرشــت بلوار صالحی کوی ولیعصر (عج) پالک  11واحد  -3 - 4آقای ســید حسن بنی طبا جشوقانی فرزند رضا به نشانی مجهول المکان
 -4آقای محسن غروی فرزند موسی به نشانی قم  -میدان جهاد  -طبقه فوقانی بانک سامان واحد  2اتاق  - 10همراه  -5 - 09125514337 -آقای عالء الدین
صالحی فرزند عزیزمحمد به نشــانی تهران  -طرشــت بلوار صالحی کوی ولیعصر (عج) پالک  11واحد  -6 - 4آقای نیرالدین ســزاوار فرزند عمادالدین به نشــانی
مجهول المکان خواســته ها  -1ابطال اجرائیه (موضوع اجراییه غیر مالی اســت)  -2اثبات وقوع بیع  -3دســتور موقت  -4اعتراض به عملیات اجرایی (موضوع
مواد  146و  147قانون اجرای احکام مدنی)  -5مطالبه خســارت دادرســی  -6الزام به تنظیم ســند رســمی ملک  -7اثبات مالکیت (مالی غیر منقول) رای دادگاه
در خصوص دادخواســت آقای حســن منفرد فرزند عبدا ...به طرفیت آقایان  -1نیرالدین ســزاوار فرزند عمادالدین  -2سید حسن بنی طبا جشوقانی فرزند رضا
 -3محســن غروی فرزند موســی  -4عالء الدین  -5ضیاء الدین  -6شجاع الدین شهرت هر سه صالحی فرزندان عزیزمحمد به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی
موضوع مواد  146و  147قانون اجرای احکام مدنی ،ابطال اجرائیه (مزایده شماره  - 93ج  939 - 4مورخ  ، 93/12/19اثبات مالکیت و اثبات وقوع بیع و الزام
به تنظیم ســند رســمی نســبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی  - 4355اصلی بخش یک قم و مطالبه خســارات دادرسی ،بدین شرح که خواهان اظهار
داشته به موجب دادنامه شماره  9309972512500935مورخ  93/7/28از شعبه  5دادگاه حقوقی قم دستور فروش و پرداخت سهم هر یک از شرکاء پالک
ثبتی  - 4355اصلی بخش یک قم صادر شــده اســت در مرحله مزایده آقای محســن غروی وکالتا برای سید حسن بنی طبا جشوقانی (مالک فعلی  4دانگ که البته
جهت ابطال سند رسمی ایشان طرح دعوا شده و هم اکنون بعلت درخواست فرجام خواهی در دیوانعالی کشور در حال رسیدگی است) سهم خانم پریدخت سزاوار
(دو دانگ مشــاع از ششــدانگ) را خریداری نموده است و لیکن تاکنون نسبت به این مقدار به نام ایشان تنظیم نشده است این در حالی است که خانم پریدخت
سزاوار به موجب مبایعه نامه عادی مورخ  1391/8/22سهم خودرو سهم نیرالدین سزاوار (ششدانگ) را به بنده واگذار نموده بوده (الزم به توضیح که نسبت
به  4دانگ سهم نیرالدین از پالک ثبتی موصوف موضوع بیع نامه عادی  1391/8/22سابقا در شعبه  7دادگاه حقوقی قم طرح دعوی شده است و  4دانگ سهم
نیرالدین ســزاوار هم اکنون مورد درخواســت از این دادگاه نمی باشــد) و در این خصوص وکالتنامه رسمی شماره  128856مورخ  1391/8/22دفتر  7قم هم
تنظیم شده است با عنایت به مطالب معنونه صدور حکم طبق ستون خواسته مورد استدعاست .دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده و پاسخ استعالم ثبتی به
شماره  1/29799مورخ  96/11/3که خانم پری دخت سزاوار به عنوان مالک دو دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی  - 4355اصلی بخش یک
قم اعالم گردیده است و مالحظه وکالتنامه رسمی شماره  128856مورخ  91/8/23تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره  7قم فیمابین مالک موصوف و خواهان
که با عنایت به الفاظ و عبارات و جمالت بکار برده شــده در وکالتنامه مذکور و اســقاط حق عزل وکیل ضمن عقد الزم به مدت ســی ســال شمســی تمام و اختیارات
وسیع اعطایی به وکیل که داللت آن بر نقل و انتقال در تاریخ  91/8/23تام و تمام می باشد ،هر چند بر اساس گواهی حصر وراثت مثبوت به شماره  1657مورخ
 95/12/11خانم پریدخت سزاوار در تاریخ  95/11/19درگذشته و ورثه ی وی خواندگان ردیف چهارم تا ششم می باشند وکالت باطل گردیده ،لکن هیچگونه
خللی به نقل و انتقال مزبور وارد نمی نماید ،بنابر مراتب مذکور و به استناد مواد  225 ،223 ،219 ،140و  1258قانون مدنی و مواد  502 ،198و  515و 519
قانون آئین دادرسی مدنی ضمن احراز وقوع بیع و مالکیت خواهان نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک موصوف و ابطال مزایده شماره  92ج  9394مورخ
 ،93/12/19خواندگان ردیف چهارم تا ششــم را به حضور در یکی از دفاتر اســناد رســمی و تنظیم سند به میزان مذکور بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به
پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان ملزم و محکوم می گرداند .ضمنا نسبت به خواندگان ردیف اول و سوم به لحاظ عدم توجه ادعا نسبت به آنان به استناد
ذیل ماده  89ناظر به بند  4ماده  84قانون اخیرالذکر قرار رد دعوا صادر و اعالم می نماید ،رای صادر شــده به اســتناد مواد ، 332 ، 331 ، 306 ، 305 ، 303
 335 ،334و  336همان قانون نســبت به خواندگان ردیف دوم و چهارم و پنجم و ششــم غیابی و ظرف مهلت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه
و ســپس ظرف مهلت  20روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر اســتان قم می باشــد .رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی قم  -جالل
هادوی رونوشت برابر با اصل و اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و ارسال می گردد.

مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی قم  -سلمانی
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دبیر شورای حل اختالف شماره  39قم

آقای برهان شــریعتی گزگزاره دارای شناســنامه شماره  832کدملی  5589554691به شرح دادخواســت به کالسه  961419از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرشاد شریعتی گزگزاره به شناسنامه  3730533258-14693در تاریخ  1388/4/21دراقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به افراد مشــروحه زیر -1 :ســروه کانی مشکانی ش ش  647ت.ت  1362/3/1شماره
ملی  3732577902همســر متوفی  -2برهان شــریعتی به ش.ش  832ت ت  1338/7/5شــماره ملی  5589554691برادر متوفی  -3فرهاد شــریعتی به
ش.ش  6ت .ت  1344/1/2شــماره ملی  5589887909برادرمتوفی  -4ســتار شریعتی گزگزاره به ش.ش  4ت.ت  1349/4/2شماره ملی 5589888514
برادرمتوفــی  -5جمال شــریعتی گزگزاره به ش.ش  102ت .ت  1351/1/1شــماره ملــی  5589556392برادرمتوفی  -6ثویبه شــریعتی گزگزاره به ش.ش
 4موالیــد ت.ت  1345/1/2شــماره ملــی  5589887984خواهر متوفی  -7طیبه شــریعتی به ش.ش  1003ت.ت  1352/5/1شــماره ملی 5589556406
خواهر متوفی  -8عایشــه شــریعتی گزگزاره به ش.ش  14694ت.ت  1357/5/10شماره ملی  3730533266خواهرمتوفی  .اینک با انجام تشریفات مقدماتی
درخواســت مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــداز تاریخ نشر نخستین
آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .م/الف3795 :

۷

دادنامه

شماره دادنامه  9609972513101018شماره پرونده  9609982513100389شماره بایگانی شعبه  960450خواهان آقای بانک مهر اقتصاد با وکالت
مع الواســطه ســعید عباســی شــریف آبادی با وکالت آقای علی پورمهجور فرزند حبیب اله به نشــانی قم  -خ عطاران  -بین گلســتان و مفتح  -جنب بانک سپه  -دفتر
وکالت خواندگان  -1آقای انتظار عفراوی فرزند عبدالحمید به نشــانی مجهول المکان  -2خانم زهرا عباســی فرزند فریبرز به نشــانی قم  -پردیسان  -میدان تیراژه
 مجتمع ســپهر بلوک  aواحد  11خواســته ها  -1مطالبه وجه چک  -2مطالبه خســارت تاخیر تادیه  -3مطالبه خســارت دادرســی رای دادگاه در خصوص دادخواســتخواهــان بانــک مهر اقتصاد با وکالت مع الواســطه آقــای علی پورمهجور به طرفیت خوانــدگان  -1خانم انتظار عفراوی فرزند عبدالحمید  -2خانم زهرا عباســی فرزند
فریبرز به خواســته مطالبه مبلغ دویســت و هشــتاد و پنج میلیون ریال به استناد یک فقره چک به شــماره  1396/2/21 - 442550عهده بانک انصار از حسابجاری
شــماره  3512 - 040 - 10088890 - 001و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه به شــماره  121696033مورخ  1396/2/23به انضمام خسارت تاخیر تادیه
و هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل؛ نظر به اینکه مســتندات مذکور بر اشــتغال ذمه خوانده به میزان خواســته داللت دارد و نامبردگان با وصف ابالغ قانونی وقت
رســیدگی در جلســه دادگاه حاضر نشــده و درنتیجه دفاع موجهی را ارائه نکردند .لذا دادگاه اســتحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده مستندا به
مــاده  198ق.آ.د.م و مــواد  313و  314قانون تجارت ناظر به ماده  249قانون تجارت ،رای بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ دویســت و هشــتاد و پنج
میلیون ریال بابت اصل دین و مســتندا به تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب  1377مجمع تشــخیص مصلحت
نظام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص اعالمی توسط بانک مرکزی در تاریخ صدور چک و تاریخ وصول آن بر اساس محاسبه صورت گرفته در مرحله اجرای
حکــم توســط اجــرای احکام و مســتندا به مــواد  515و  519قانون آ.د.م به پرداخت هزینه دادرســی به ماخذ محکــوم به و حق الوکاله وکیل بــر طبق تعرفه ،در حق
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی
در محاکم تجدیدنظر اســتان قم می باشــد .رئیس شــعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی قم  -جعفرزاده رونوشــت برابر با اصل و اداریســت و جهت هر گونه ابالغ به
خواندگان فوق الذکر ارســال می گردد .تصویر برابر با اصل اســت .نشــانی قم  -خیابان ســاحلی  -جنب زندان ســاحلی  -دادگاه های حقوقی شهرســتان قم  -طبقه
همکف  -شعبه یازدهم دادگاه عمومی (حقوقی)

مدیر دفتر شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی قم  -نقی پور

دادنامه

شــماره دادنامه  9609972520200446شــماره پرونده  9609982520200259شماره بایگانی شــعبه  960259خواهان آقای علی عزیزنیا ولوکالئی
فرزند پنجعلی به نشــانی قم خ جواد االئمه ک  10پ  15وکیل خواهان آقای غالم عباس ملکشــاهی فرزند ولی اله به نشــانی قم نیروگاه ک  12پ  2طبقه اول خوانده
آقای مســعود قاســملو مجهول المکان خواســته مطالبه وجه به مبلغ  37/000/000ریال  +تاخیر تادیه و هزینه دادرســی رای شورا در خصوص دادخواست تقدیمی
خواهان علی عزیزنیا با وکالت غالمعباس ملکشــاهی به طرفیت خوانده مســعود قاســملو مبنی بر مطالبه مبلغ  37/000/000ریال به اســتناد  4فقره سفته به شماره
خزانه داری کل  251281ســری الف  0407802( -ســری د) ( 0407803ســری د) ( 0407804ســری د) ،شورا با بررســی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به
اظهارات خواهان  /نماینده یا وکیل خواهان و ارائه مدارک از جمله مصدق ســفته موصوف در پرونده از ســوی وی به شــعبه و با توجه به اینکه خوانده علیرغم ابالغ
قانونی در جلســه مقرر حاضر نشــده و نســبت به دعوا و مســتندات آن ایرادی ننموده و ادله و مدرک محکمه پسند به شــورا ارائه ننموده و نظر به اینکه مستندات
مذکور در پرونده بر اشــتغال ذمه خوانده به میزان خواســته داللت داشــته ،لذا شــورا دعوی خواهان علیه خوانده را ثابت و موجه تشــخیص داده و مستندا به مواد
 198و  519قانون آ.د.م و مواد  307و  309قانون تجارت و مواد  1257و  1258و  1301قانون مدنی رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 37/000/000
ریال به انضمام هزینه و خســارات دادرســی در حق خواهان صادر مینماید و نســبت به مطالبه خســارت تاخیر تادیه با توجه به عدم احراز شرایط مندرج در ماده 522
قانون آیین دادرســی مدنی در خصوص حق الوکاله وکیل با توجه به اینکه نماینده معرفی نموده اند و به نماینده حق الوکاله تعلق نمی گیرد .مســتندا به ماده 197
همان قانون رای به بی حقی خواهان صادر مینماید .رای صادره غیابی ظرف مدت  20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه سپس ظرف مهلت  20روز پس
از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی قم می باشــد .قاضی شــورای حل اختالف شــماره  2قم  -قاسمی ســوته رونوشت برابر اصل اداریست و جهت
ابالغ به آقای مسعود قاسملو تهیه و تنظیم می گردد .دبیر شورای حل اختالف شعبه  2قم رای اصالحی شماره رای اصالحی  9609972520200638شماره پرونده
 9609982520200259شــماره بایگانی شــعبه  960259خواهان آقای عزیزنیا ولوکالئی  -فرزند پنجعلی  -آدرس قم  -خیابان جواد االئمه  -کوچه  - 10پ 15
وکیل غالم عباس ملکشاهی  -فرزند ولی اله  -قم  -نیروگاه  -ک  - 12پ  - 2طبقه اول خوانده مسعود قاسملو مجهول المکان خواسته مطالبه وجه مبلغ 37000000
ریال  +تاخیر تادیه رای اصالحی با اســتعانت از خداوند متعال در خصوص دادخواســت آقای علی عزیزنیا ولوکالئی با وکالت آقای غالمعباس ملکشــاهی به طرفیت آقای
مســعود قاســم لو به خواســته مطالبه مبلغ  37000000ریال با توجه به اینکه در ســطر نهم رای قید گردیده (در خصوص حق الوکاله وکیل با توجه به اینکه نماینده
معرفی ننموده اند و به نماینده حق الوکاله تعلق نمیگیرد) و این از اشــتباه تایپی بوده و در رای دســت نویس چنین عبارتی وجود ندارد .لذا دادگاه بنابه مراتب فوق
ضمــن پذیــرش تقاضای مذکور با اجازه حاصله از مقررات ماده  309قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقــالب در امور مدنی رای بر تصحیح دادنامه موصوف
مبنی بر صادر و اعالم می نماید تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع بوده ظرف  20روز از تاریخ ابالغ قابل درخواست تجدیدنظر در محاکم
عمومی حقوقی قم میباشد .تصویر برابر با اصل است .نشانی قم  -خیابان جواد االئمه  -انتهای کوچه  - 24مجتمع شورای حل اختالف

شعبه  2حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم  -محمد مهدی قاسمی سوته
دادنامه

پرونده کالســه  9609982516500249شــعبه  29دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان قم تصمیم نهایی شــماره  9609972516501052شماره بایگانی
شــعبه  960284خواهان شــرکت تعاونی نانو بتن امین با وکالت آقای علیرضا نصیری جهرودی فرزند محمدعلی و آقای محمدرضا دوســت دار فرزند رجبعلی همگی
به نشــانی قم  -خ امام  -کوی  - 34پ  1خوانده آقای مرتضی کبیریان به نشــانی مجهول المکان خواســته ها  -1مطالبه خســارت تاخیر تادیه  -2مطالبه وجه بابت ...
 -3مطالبه خســارت دادرســی «رای دادگاه» در خصوص دادخواست شــرکت تعاونی نانو بتن امین با وکالت محمدرضا دوســتدار و علیرضا نصیری به طرفیت مرتضی
کبیریان به خواســته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  610/000/000ریال بابت دارا شــدن بالجهت به شــرح متن دادخواست تقدیمی ،با این توضیح که خواهان
اعالم داشته است ،خوانده در شرکت خواهان مشغول به فعالیت می شود و حسب سند عادی که به امضای ایشان رسیده است درخواست می نماید که حقوق ایشان
از پیش به جهت تسویه بدهی با شرکت فتح یاوران پرداخت شود و مبلغ  25میلیون تومان از بابت بدهی ایشان پرداخت می گردد و هم چنین  12فقره چک هر کدام
به مبلغ ســه میلیون تومان تحویل آقای کبیریان و ایشــان تحویل شــرکت مذکور می نمایند وجوه آن نیز به جهت اینکه در ید دارنده ثالث با حسن نیت بوده تادیه می
گردد .لکن خوانده بعد از این موضوع در شــرکت حاضر نگردیده و به تعهدات خود عمل ننموده اســت .دادگاه با عنایت به مراتب معروضه و با توجه به جمیع اوراق و
مستندات ابرازی از جمله مفاد شهادت شهود و سند عادی ابرازی خواهان که حاکی از تقاضای خوانده مبنی بر پرداخت دیون ایشان می باشد و اماره قضایی مستنبط
از اســتعالم واصله از شــرکت فتح یاوران ،و با توجه به نســخه مصدق رونوشــت رســید پرداخت چک های مذکور که به امضاء خوانده نیز رســیده است .و با توجه به
اینکه هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع اســت ،و با توجه به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قبلی در جلســه دادرســی حاضر نشــده است و در مقابل دعوی
مطروحه نیز دفاعی معمول نداشــته و ایراد و تکذیبی بعمل نیاورده و دلیلی دائر بر پرداخت دیون خود و تحصیل برائت ذمه از ســوی وی ابراز نگردیده ،لذا دادگاه
ن مستندا به مواد به مواد  198و  230و  232و  515و  519و 522
ت
ص
ت
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دبیر شعبه  27شورای حل اختالف قم

مدیر دفتر شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی قم  -نقی پور

ب

ت

شــماره پرونده  9609982522700772خواهان مجید بصیرنیا با وکالت محمدرضا دوســتدار و علیرضا نصیری خوانده  -1علی اکبر حاجی شمس ابیانه
 -2علی اکبر امیری خواســته مطالبه وجه در تاریخ  1396/11/02خواهان فوق دادخواســتی به طرفیت خوانده فوق به شــرح خواســته فوق به شعبه  27تقدیم
که به شــماره  960787ثبت و برای روز  1397/01/19ســاعت  8/30صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب
درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد ،خوانده مذکور
می تواند از تاریخ نشــر آگهی جهت اعالم آدرس و دریافت نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این
شعبه حضور بهم رساند ،بدیهی است در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

دادنامه

س

ت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شــماره دادنامه  9609972513101237شــماره پرونده  9609982513100542شماره بایگانی شــعبه  960638خواهان آقای بانک مهر اقتصاد با وکالت مع
الواســطه آقای حســینعلی بیرام زادگان با وکالت آقای رضا مبارک فرزند علی به نشــانی قم باجک بین کوی  46و  48پ  574طبقه دوم خواندگان  -1آقای ابوالفضل جعفری
فرزند اکبر به نشانی مجهول المکان  -2آقای مصطفی جعفری فرزند عباس به نشانی استان قم  -آذر ک  26پ  104زنگ سوم روبروی پ  93خواسته ها  -1مطالبه خسارت
تاخیر تادیه  -2مطالبه خســارت دادرســی  -3مطالبه وجه چک رای دادگاه در خصوص دادخواست خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت مع الواسطه آقای رضا مبارک به طرفیت
خواندگان آقایان  -1مصطفی جعفری فرزند عباس  -2ابوالفضل جعفری فرزند اکبر به خواســته مطالبه مبلغ دویســت و ســی و پنج میلیون ریال به اســتناد یک فقره چک به
شماره  1396/4/27 - 225392عهده بانک کشاورزی از حسابجاری شماره  783877706و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه
دادرســی و حق الوکاله وکیل؛ نظر به اینکه مســتندات مذکور بر اشــتغال ذمه خوانده به میزان خواســته داللت دارد و از نامبردگان خوانده ردیف اول در دادگاه حاضر شد
ولی دفاع موجهی را ارائه نکرد ولی خوانده ردیف دوم با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادگاه حاضر نگردید .لذا دادگاه استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص
داده مســتندا به ماده  198ق.آ.د.م و مواد  313و  314قانون تجارت ناظر به ماده  249قانون تجارت ،رای بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ دویســت و ســی
و پنج میلیون ریال بابت اصل دین و مســتندا به تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب  1377مجمع تشــخیص مصلحت
نظام به پرداخت خســارت تاخیر تادیه طبق شــاخص اعالمی توســط بانک مرکزی در تاریخ صدور چک و تاریخ وصول آن بر اساس محاسبه صورت گرفته در مرحله اجرای حکم
توســط اجــرای احکام و مســتندا به مواد  515و  519قانون آ.د.م به پرداخت هزینه دادرســی بــه ماخذ محکوم به و حق الوکاله وکیل بر طبــق تعرفه ،در حق خواهان صادر
و اعالم می نماید رای صادره نســبت به خوانده ردیف دوم آقای ابوالفضل جعفری غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و نســبت به خوانده
ردیف اول آقای مصطفی جعفری حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان قم می باشد .رئیس شعبه یازدهم دادگاه عمومی
حقوقی قم  -جعفرزاده رونوشــت برابر با اصل و اداریســت و جهت هر گونه ابالغ به خواندگان فوق الذکر ارســال می گردد .تصویر برابر با اصل اســت .نشانی قم  -خیابان
ساحلی  -جنب زندان ساحلی  -دادگاه های حقوقی شهرستان قم  -طبقه همکف  -شعبه یازدهم دادگاه عمومی (حقوقی)

ت
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مدیر دفتر شعبه  11دادگاه عمومی حقوقی قم  -شوندی

ت

ک

س
ت

آقای برهان شــریعتی دارای شناســنامه شــماره  832کدملی  5589554691به شرح دادخواست به کالســه  961418از این دادگاه درخواست گواهی
حصــر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ســعادت نظری به شناســنامه  3732663922-6در تاریخ  1375/1/12دراقامتــگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر -1 :برهان شریعتی به ش.ش  832ت ت  1338/7/5شماره ملی 5589554691
پســر متوفی  -2فرهاد شــریعتی گزگزاره به ش.ش  6ت .ت  1344/1/2شــماره ملی  559887909پسرمتوفی  -3ستار شریعتی گزگزاره به ش.ش  4ت.ت
 1349/4/2شــماره ملی  5589888514پســرمتوفی  -4جمال شــریعتی گزگزاره به ش.ش  102ت .ت  1351/1/1شماره ملی  5589556392پسرمتوفی
 -5فرشاد شریعتی گزگزاره به ش.ش  14693ت.ت  1356/6/1شماره ملی  3730533258پسرمتوفی  -6ثویبه شریعتی گزگزاره به ش.ش  4موالید ت.ت
 1345/1/2شماره ملی  5589887984دختر متوفی  -7طیبه شریعتی به ش.ش  1003ت.ت  1352/5/1شماره ملی  5589556406دخترمتوفی  -8عایشه
شریعتی گزگزاره به ش.ش  14694ت.ت  1357/5/10شماره ملی  3730533266دخترمتوفی  .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک
نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــداز تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یکماه به شورا
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف3796 :

شــماره اجرائیــه  9610422513100180شــماره پرونده  9409982513101125شــماره بایگانی شــعبه  941220مشــخصات محکــوم له عباس
توکلی مهر فرزند محمد نشــانی اســتان قم  -شهرســتان قم  -اســتان قم  -خلجستان روســتای کهندان مشخصات محکوم علیهم  -1غالمحســین بیگدلی نشانی
مجهــول المــکان  -2پروانه اعرابی نشــانی مجهول المکان  -3طاهره آقازاده نشــانی مجهول المکان محکوم به :بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره
 1396002000306899و شــماره دادنامه مربوطه  9609972513100475محکوم علیهم محکومند به تنظیم ســند رســمی  120مترمربع مشاع ( 120سهم
مشــاع) از ملک پالک ثبتی یک فرعی از  2281اصلی بخش دو قم به نام محکوم له و پرداخت نیم عشــر اجرایی بمبلغ  61/200ریال در حق دولت .نشــانی قم -
خیابان ساحلی  -جنب زندان ساحلی  -دادگاه های حقوقی شهرستان قم  -طبقه همکف  -شعبه یازدهم دادگاه عمومی (حقوقی)

تعداد سهام بانک ش���هر از  1500میلیون سهم به
 15573میلیون سهم افزایش یافته است.
فناوران -محمد تقی صمدی ،معاون مالی و اقتصادی
بانک شهر گفت :با نگاهی به ساختار سرمایه این بانک و
تغییرات آن از سال 1388تاکنون و طی  4مرحله افزایش
سرمایه  ،تعداد سهام از  1500میلیون سهم به 15573
میلیون س���هم معادل  4/10برابر ( به ارزش 15573
میلیارد ریال ) افزایش یافته است.

۳

۲ ۸۹۳ ۷۳

دادنامه

افزایش سرمایه بانک شهر

۳۵

۶۹۴ ۸ ۳۲

کالســه پرونده  399/39/96شــماره دادنامه  1350 - 96/10/16خواهان بانک مهر اقتصاد به وکالت محمدرضا حســینی آدرس صفاشــهر جنب داروخانه دکتر
جوانمردی خواندگان  -1حســین احدی پتکلو آدرس مجهول المکان  -2حاتم باقری آدرس شــیخ آباد معصومیه ک  6پ  23خواســته مطالبه وجه باستناد یک فقره چک عهده
بانک ملی شعبه نبوت به مورخه  1395/9/2به مبلغ  150/000/000ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تاریخ چک لغایت
اجرای حکم حق الوکاله وکیل و هزینه دادرســی گردشــکار :خواهان دادخواســتی به خواســته فوق به طرفیت خواندگان فوق تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه در
وقت مقرر ،شورا با عنایت به جامع محتویات پرونده ،مفاد دادخواست تسلیمی و مدارک پیوستی از جمله مالحظه مصدق مستندات تقدیمی ،ختم رسیدگی را اعالم و به شرح
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید« .رای شــورا» با اســتعانت از خداوند قادر متعال نظر به دادخواســت خواهان بانک مهر اقتصاد به وکالت محمدرضا حســینی به طرفیت
خواندگان  -1حسین احدی پتکلو  -2حاتم باقری به استناد یک فقره چک متعلق به آقای حاتم باقری عهده بانک ملی شعبه نبوت به شماره سریال  190687بتاریخ 95/9/2
و ظهرنویســی خوانده حســین احدی پتکلو و گواهینامه عدم پرداخت بانک ملت به مورخه  95/9/4بانضمام کلیه خســارات دادرســی از جمله خســارت تاخیر تادیه از زمان
سررســید تاریخ چک لغایت اجرای حکم حق الوکاله وکیل هزینه علیهذا شــورا مســتندا به ماده  199قانون آیین دادرســی مدنی و با عنایت به جامع محتویات پرونده و مفاد
دادخواست تسلیمی و استماع اظهارات وکیل و مدارک پیوستی از جمله مالحظه مصدق مستندات مذکور و قرارداد تسهیالت بنحو فروش اقساطی به شماره 13782499/1
که به تائید طرفین رســیده و گواهی اســتعالم صورت وضعیت تســهیالت وام گیرنده آقای حسین احدی پتکلو بابت دریافت اصل تسهیالت به مبلغ  100/000/000ریال و
نرخ ســود  21درصد جمعا به مبلغ  162/220/160ریال طی مدت  56ماه از قرار ماهیانه مبلغ  2/705/000ریال از تاریخ سررســید اولین قســط بمورخه 1394/12/3
لغایت  1399/8/3و پرداخت تعداد  17قســط و مانده اصل بدهی بمبلغ  116/120/160ریال و نرخ خســارت تاخیر تادیه  6درصد و محاســبه جمعی نرخ ســود و خسارت
تاخیر تادیه تســهیالت  27درصد و جمع کل مانده بدهی  127/200/000ریال طبق آخرین صورت وضعیت بدهکاری تســهیالت وام گیرنده بتاریخ  1396/6/30و تائید
رســید پرداختی تســهیالت نامبرده که توســط وکیل خواهان ارائه گردیده ،که جملگی داللت بر دریافت تسهیالت به مبلغ فوق الذکر توسط وام گیرنده داشته و چک موصوف
بابت تضمین قرارداد اخذ شده و با توجه به اینکه به گردش درنیامده و از منشا خود جدا نشده است لذا ایرادات قرارداد پایه قابل استماع است و چک موصوف در حدود
قرارداد پایه قابل مطالبه اســت و اینکه با مالحظه قرارداد فیمابین طرفین پایان قرارداد تســهیالت در مورخه  1399/8/3می باشــد که قرارداد مهلت داشــته و اینکه در
ماده  4قرارداد قید گردیده در صورت تخلف وام گیرنده نســبت به مفاد و شــرایط قرارداد که تشــخص بانک معتبر بوده که در این صورت بانک مربوطه می تواند قرارداد
را به صورت یکطرفه فســخ نماید و در صورت فســخ کلیه مطالبات ناشــی از قرارداد تبدیل به دین می شود و نظر به اینکه خوانده (وام گیرنده) در قرارداد ضمن عقد خارج
الزم متعهد گردید عالوه بر اصل مبلغ تســهیالت از تاریخ انقضاء مهلت تخلف و ارائه تعهد تا تاریخ تســویه نهایی آن مبلغی معادل نرخ ســود تســهیالت بعالوه  12درصد در
ســال را نســبت به اصل تســهیالت که به عنوان وجه التزام به ذمه ی تعلق می گیرد به بانک بپردازد و تبصره ماده  4قرارداد قید گردیده در صورتی که بانک بر اساس این
ماده قرارداد را فســخ نماید مراتب را به اطالع خوانده خواهد رســاند و با توجه به اینکه مدت زمان قرارداد به اتمام نرســیده و در صورت تخلف دریافت کنندگان تسهیالت
بانک (خواهان) بایســتی نســبت به فســخ قرارداد اقدام نماید و نظر به اینکه این نوع عقد قرارداد از عقود خارج الزم می باشد نسبت به مراجعه به محاکم جهت تنفیذ فسخ
قرارداد نیز اقدام نماید و متعاقب این امور جهت وصول مطالبات اقدام صورت گیرد در حالی که با وصف صراحت قرارداد موصوف خواهان اقدامی جهت این امور به عمل
نیاورده اســت و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلســه مقرر حاضر نگردیده و دفاعی معمول نداشــته اند بنابراین شــورا ضمن اســتصحاب بقاء دین خواندگان و با
توجه به اینکه دلیل و مســتندی که حاکی از برائت ذمه خواندگان یا بی اعتباری قرارداد موصوف باشــد ارائه ننموده اند لذا خواســته خواهان را اوال در مورد اصل خواسته
در حدود اقساط سررسید شده تا تاریخ  96/10/3به تعداد  5قسط وارد تشخیص داده مستندا به مواد  519 ،515 ،198و  522قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ،310
 313 ،314قانون تجارت ناظر به ماده  249همان قانون و مواد  271 ،1284 ،223 ،219 ،10و  1301قانون مدنی بند ب تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و ماده
واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب  1376/3/10مجمع تشــخیص مصلحت نظام و ماده  15قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال  1376و قانون الحاق دو تبصره
به ماده  15اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا ،حکم بر محکومیت خواندگان بنحو تضامنی به پرداخت مبلغ  13/525/000ریال بابت اصل دین و سود ناشی از قرارداد
صادر و ثانیا در خصوص خسارت تاخیر تادیه اقساط سررسید شده با توجه به ماده  522ق.آ.د.م متضمن حکم آمره ای در باب خسارت تاخیر تادیه است که به موجب آن هر
گونه قراردادی که به تراضی طرفین بر مازاد این حکم تعیین و واقع گردد آن مبلغ مازاد بال اثر اســت و قرارداد تنظیمی فی مابین خواهان و وام گیرنده که بر اســاس ماده
 15عملیات بانکی بدون ربا الزم االجرا گردیده ،هرگز داللتی بر ضرورت اجرای قرارداد یا شرطی که بلحاظ ممانعت با موازین شرعی و قانونی که باطل و حرام باشد ،ندارد و
اشتراط مبلغی زائد بر ماخذ مقرر در ماده  522قانون مزبور بلحاظ حمایتی و آمره بودن حکم مقرر در آن ،خالف قانون و از مصادیق بارز ربای قرضی و بعالوه طبق قاعده اصولی
شرط نسخ حضور وقت عمل است و قانون آئین دادرسی مدنی (موخر التصویب) اقوی ظهورا بر ماده  15قانون عملیات بانکی بدون ربا (خاص مقدم) است ،علیهذا ماده 522
قانون آئین دادرســی مدنی (عام موخر) اولی و ناظر (ناســخ) بر قانون عملیات بانکی بدون ربا (خاص مقدم) اســت که این آخرین اراده قانونگذار در باب خسارت تاخیر تادیه
اســت و ایضا مســتندا به قاعده فقهی اکل مال بالباطل و اصل  47و  49قانون اساســی و مواد  975 ،303 ،305 ،302 ،301و بند  3ماده  232قانون مدنی و ماده  6قانون
آئین دادرســی مدنی خالف شــرع و اخالق حسنه مخل نظم عمومی است و درنتیجه باطل است لذا شورا بلحاظ مطالبه خواهان و امتناع ضمنی خواندگان در باب مطالبه خسارت
تاخیر تادیه حسب شاخص بانک مرکزی وارد و ثابت تشخیص داده مستندا به ماده  15قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب  1376و ماده  522قانون آئین دادرسی مدنی
مصوب ســال  1379حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اقل مبلغین از بین خســارت قابل محاســبه بر اساس شاخص قیمت ساالنه بانک مرکزی و مبنای مندرج
در قرارداد  27درصد خواسته در سال از تاریخ تقدیم دادخواست  1396/2/25لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر که در زمان اجرا توسط واحد اجرای احکام مدنی
محاسبه خواهد شد و نیز نسبت به مابه التفاوت تمبر دادرسی خسارت تاخیر تادیه در واحد اجرا وصول و ایصال به صندوق دولت خواهد گردید و نظر به قاعده فقهی الضرر
و تسبیب بابت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به مبلغ  388/120ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و نسبت به اقساط سررسید نشده نظر
به عقود الزمه بانکی و با توجه به عدم مراجعه خواهان به محاکم قضایی بابت تنفیذ فســخ قرارداد و الزام به پرداخت مطالبات دیون حال گردیده ناشــی از قرارداد فیمابین
مستندا به ماده  2ق.آ.د.م قرار عدم استماع و نسبت به الباقی خواسته مستندا به ماده  197قانون آیین دادرسی مدنی و ماده  1257قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان
صــادر و اعــالم مــی نماید رای صادره غیابی و ظرف  20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از آن ظــرف  20روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی
حقوقی قم می باشد .قاضی شورای حل اختالف شماره  39قم  -کشاورزی رونوشت برابر با اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و ارسال می گردد.

رونوشت آگهی حصر وراثت

در ایام دهه فجر سایت پشتیبان زمان بحران بانک
حکمت ایرانیان با حضور مدیریت عامل بانک عملیاتی
شد.
اخبار پولی مالی -در مانور چند ساعته که با اتکا
به توانمندی حوزه فنــــاوری اطالعــات بانک حکمت
ایرانیان و همکاری معاونتهای دیگر ،شرکتهای تابعـه و
پیمانکاران بانک صورت پذیرفت ،بیش از  ۱۲ساعت بانک
حکمت ایرانیان و شعب این بانک از طریق سایت بحران به
مشتریان خود سرویس بانکی ارائه کردند.

صد

۹۷۹۲۴ ۷۳

 ۳شركت زرگ

راهاندازی سایت پشتیبان بحران
بانک حکمت ایرانیان
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گریل در ایتالیا توانستهاند توکنهای نانو به ارزش بیش از  170میلیون دالر را
سرقت کنند .این توکنها مربوط به یک ارز دیجیتال کمتر شناخته شده موسوم
به رای بالکس هستند .بیت گریل دومین بازار تبادل ارز دیجیتالی است که در
هفتههای اخیر شاهد حمالت هکری بوده است.
پیش از این هکرها با حمله به بازار ارز دیجیتال کوین چک در توکیوی ژاپن
بین  400تا  534میلیون دالر ارز دیجیتال را سرقت کردند.
بیت گریل اطالعاتی را در زمینه این حمله در اختیار مسووالن مربوطه قرار
داده و در حال حاضر تمامی فعالیتهای خود را به حالت تعلیق درآورده است.
در حالی که ژاپنیها پولهای دیجیتال سرقت شده کاربران را به آنها بازپس
دادهاند ،طرف ایتالیایی میگوید که راهی برای بازپرداخت  100درصد پولهای
از دست رفته در اختیار ندارد.

ت

ب

ت

ف

ی م  -ش دی

ب

ت

س ی

ی

الب ال

ت سد ی

ت

ش

هم

دد

س ن س ن

