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دریچه

پاسخ به ابهام سود گرفتن وزارت
فاوا از خواب تسهیالت استارتآپها

ساالنه با مصوبه مجلس  1400میلیارد ریال
اعتبار ب���رای کمیته وام وجوه اداره ش���ده به
یابد و بخش���ی از
وزارت ارتباطات تخصیص می
این اعتبار تا مراحل قرارداد س���پری شود نزد
پستبانک باقی میماند اما به گفته مدیر عامل
پس���ت بانک درصد و میزان آن قابل مالحظه
نیست.
فارس  -خس���رو فرحی درباره اینکه وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات هر ساله بودجهای
برای کمیت���ه وام وج���وه اداره ش���ده برای
کمک به کس���ب و کارهای نوپا دارد اما گفته
میش���ود وزارت ارتباطات به جای تخصیص
این بودجه برای ایجاد اش���تغال این اعتبار را
در حس���اب پس���تبانک نگه میدارد و از آن
س���ود میگیرد،گفت :بودجه کمیته وام وجوه
اداره ش���ده در اختی���ار وزارت ارتباطات قرار
ای که پس���تبانک نیز
گی���رد و در کمیته
می
در آن عضو اس���ت طرحها بررس���ی میشوند
و بخش���ی از طرحها ک���ه نیاز ب���ه حمایت
داشته باش���د از تسهیالت با ش���رایط دریافت
آس���ا نتر و نرخ ترجیهی این کمیته استفاده
میکنند.
بانک
وی ادام���ه داد :این طرحها به پس���ت
معرف���ی میش���وند و تس���هیالت پرداخت
میشود.
وی گفت :قطع���ا اینطور نیس���ت و وزارت
کند و
ارتباطات از این وجوه استفاده خوبی می
شاهد ایجاد کس���ب و کارهای کوچک به ویژه
در حوزه محتوا هستیم و حجم قابل توجهی از
منابع واگذار شده است.
بانک ادامه داد :ساالنه به طور
مدیرعامل پست
میانگین با مصوبه مجلس  1400میلیارد ریال
اعتبار برای این کمیت���ه در اختیار بانک قرار
میگیرد و تقریبا همه آن واگذار میش���ود که
بخشی از این اعتبار تا مراحل قرارداد سپری شود
نزد پستبانک باقی میماند.
وی در پاس���خ به اینکه آیا ساالنه بخشی از
این اعتبار در پایان فصل در حساب پستبانک
ماند و سال گذش���ته چه میزان باقی مانده،
می
ها تس���هیالت
گفت :به تناس���ب معرفی طرح
پرداخت میشود و بخشی از منابع ممکن است
نزد بان���ک بماند اما درصد و می���زان آن قابل
مالحظه نیست.
وی ادامه داد :طبیعی است که ممکن است
بخشی برای سال آینده باقی بماند.
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بندی الزم اعالم خواهیم کردیم .طرح
انتخاب مجری طرح فارس  -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :تا هفته آینده مجری طرح کودکان در فضای مجازی را همراه با زمان
بوم مناسبی
ای است که ما مجری این طرح را منصوب کنیم همچنین به دنبال زیست
کودکان در فضای مجازی ما در این باره تهیه و نهایی شده است که در حال حاضر در مرحله
هستیم تا بر اساس آن مجری طرح مشخص و منصوب شود.

شورای شهر بودجه هوشمندی تهران را کم کرد

شورای شهر ،بودجه هوشمندمندسازی
پایتخت کشور را کاهش داد.
فن��اوران  -در چهل و ششمین جلسه
های بودجه پیش���نهادی
ش���ورا ،ردیف
شهرداری تهران بررس���ی شد و درنهایت
اعضای شورای ش���هر به کاهش بودجه
هوشمندسازی شهر رای دادند.
مجید فراهانی ،ریی���س کمیته بودجه
به تشریح کلیات بودجه ماموریت توسعه
مدیریت و هوشمندسازی شهری پرداخت
و گف���ت :در ماموریت توس���عه مدیریت
هوشمندسازی بخش عمدهای بودجه صرف
حقوق و دس���تمزد ،بحث امور پشتیبانی،
پرداخت دی���ون و پژوهشهای کاربردی،
توس���عه خدمات الکترونیکی و ش���هر
الکترونیکی را در خود جای داده است.
فراهانی افزود :کاهش بودجه این بخش
با توجه به انقباضی بودن بودجه ،کاهش
های بودجه و نیز ب���ه دلیل ۱۸۰
درآمد
میلیارد تومانی که به حمل و نقل عمومی
اختصاص پیدا کرد ،کسر شده است.
رییس کمیته بودجه گفت :در این بخش
آنچه پیشنهاد ش���هرداری بود رقمی بالغ
بر  ۶هزار و  ۹۹۲میلی���ارد تومان بود که
با بررسیهای صورت گرفته و با توجه به

کاهشی که روز گذش���ته ( ۱۸۰میلیارد
تومان) صورت گرفت مجموعا  ۲۸۳میلیارد
تومان از الیحه پیشنهادی شهرداری کسر
شد که در نهایت بودجه این ماموریت با
رقمی حدود  ۶هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان
و با  ۴درصد کاهش نسبت به بودجه سال
قبل رسیدیم.
در ادامه ای���ن بحث به دلی���ل اینکه
پیش���نهادی مبنی بر کاهش یا افزایش

های
های این بخش داده نشد ،ردیف
ردیف
پیشنهادی کمیس���یون برنامه و بودجه
در ماموری���ت حوزه توس���عه مدیریت و
هوشمندسازی به تصویب رسید.
البته در ادامه جلس���ه پیشنهاد کاهش
بودجه س���اخت و تجهیز مساجد و اماکن
مذهبی رد شد .ناهید خداکرمی در جریان
بررسی بودجه فرهنگی هنری پیشنهاد داد
از ردیف بودجه حمایت از تجهیز مساجد

و اماکن مذهبی به ردیف آموزش و ترویج
کارآفرینی در راس���تای حمایت از جوانان
ها اختصاص یابد .این عضو
و اس���تارتآپ
شورای شهر با بیان اینکه ساخت مسجد
بسیار حساس است ،گفت :متاسفانه هیچ
ای به جوانان و نوجوانان اختصاص
الیحه
داده نشده است .ساخت مسجد امری بسیار
حساس است و اگر یک نفر راضی نباشد
نمازش دچار مش���کل خواهد شد .به نظر
من  50درصد بودجه مسجد باید کاهش
یافته و یک ردیف جدا برای توانمندسازی
جوانان و نوجوانان اختصاص یابد.
او ادامه داد :این مساله هیچ ردیفی ندارد
و بهتر است به جای ساخت مددسرا برای
حمایت از معتادان که هیچ کدام ماهیت
پیشگیری ندارند ،ردیفهای بودجهای در
راستای پیشگیری از اعتیاد درنظر بگیریم.
باتوجه به وجود فرهنگ وقف و خیریه در
کش���ور ما به نظر من مردم برای ساخت
کنند،
مساجد و اماکن مذهبی کمک می
بگذارید مردم کارشان را کرده و حمایت از
جوانان و استار تآ پها را در اولویت قرار
دهیم .در نهایت خداکرمی پس از استماع
نظرات مخالف و موافق پیش���نهاد خود را
پس گرفت.

افتتاحیه

رییس کل بانک مرکزی:

سامانه جدید ارزی امروز راه میافتد

رییس کل بانک مرکزی با اعالم ش���روع به کار سامانه
جدیدی ارزی از روز شنبه  ۲۸بهمن (امروز) گفت :سامانه
جدید ارزی از امروز به صورت آزمایشی شروع بکار خواهد
کرد و با استفاده از این س���امانه خریداران و فروشندگان
ارز متناسب با نیازهای خود برای انجام عملیات ارزی در
محیط الکترونیکی اقدام میکنند.
فناوران -ولیاهلل سیف افزود :بهتدریج صرافیها و سایر
بازیگران بازار ارز به این سامانه متصل خواهند شد .این
سامانه امکان کنترل و مدیریت بازار ارز برای سیاستگذار و
امکان فعالیت شفاف را برای متقاضیان ارز فراهم میکند.
وی همچنین در تشریح انتشار اوراق گواهی مبتنی بر
ارز گفت :در این اقدام شبکه بانکی کشور گواهی سپرده

کارت هوشــمند بــه شــماره  1952163متعلــق به آقــای نوراهلل حکیمــی الجی به شــماره ملی
 0769666744و شماره شناسنامه  63مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است 1956خواف
کارت هوشــمند کامیون کمپرســی بنز به شــماره پالک  32ایران  512ع  95به شــماره موتور
 33593210105669و شــماره شاســی  37435516609540به مالکیت آقای محمودرحمانی
الجی مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط است 1957خواف
اصــل پروانه بهره بــرداری پرورش ماهیان ســرد آبی بنام شــرکت تعاونی  686به شــماره ثبت
1804و به شــماره و تاریخ تاســیس  81/6/6-81/1/2594مفقــود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد .ایالم
برگ ســبزو ســند کارخانه خــودرو کامیون باری بنز ال پــی نارنجی روغنی مدل  1383به شــماره
موتور  33491010160355شماره شاسی  37405616429463و شماره انتظامی  73ع 163
ایران  32به نام محمد رضا قوام ســعیدی نوقابی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط میباشــد
 1393گناباد
ســند کمپانی و برگ ســبز سواری سمند  LXمدل  1390به رنگ ســفید روغنی به شماره شاسی
 NAAC91CC2BF853333و شــماره موتور  12489328919و شماره پالک ایارن  267 -28ل
 25متعلــق به اقای محمد صفاری فرزند ســعید به ش ملــی  3920119193مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد همدان
دادنامه
پرونــده کالســه  9609988322500494شــعبه  104دادگاه کیفــری دو شــهر
کرمانشــاه  104جزایی سابق تصمیم نهایی شماره  ...شکات  -1خانم بهجت شریفی گلدره
فرزند یار علی به نشــانی اســتان کرمانشــاه شهرســتان کرمانشاه شــهر کرمانشاه شهرک
بعثت  -2اقای حســینعلی صادقی فرزند غریب به نشــانی اســتان کرمانشــاه شهرســتان
کرمانشــاه شــهر کرمانشــاه شــهرک معلم خیابان دهخدا مجتع راهان بلوک  7ورودی دوم
تا پالک  -3 -712اقای صدف ضیاایی فرزند مجید به نشــانی کرمانشــاه کرمانشاه خیابان
دولت اباد مســکونی مهر پارت  bزون  13طبقه چهارم  -4اقای مژگان مرادی به نشــانی
کرمانشــاه کرمانشــاه میدان جمهوری خ منابع طبیعی کوی دوم بن بســت اول پ -5 -10
خانم زینب قربانی منصور فرزند احمد علی به نشانی استان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه
شــهر کرمانشاه میدان جوانشیر خ کوهساری کوچه شهید شمسی پالک  -6 - 3اقای بهنام
یزدانی نیا فرزند محمد علی به نشانی استان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه شهر کرمانشاه
مســکن بلوار گلها ایســتگاه عدالت خدیــوی  -7 - 5اقای مصطفی قنبــری فرزند مرتضی
به نشــانی کرمانشــاه چهارراهخ بسیج پشــت مسجد غدیر درب ســوم واحد  -8 -3خانم
زنیب غالمی فرزند جهانشاه به نشانی استان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه شهر کرمانشاه
جوانشــیر پل هوایی کوی جعفر قلی پالک  116متهمین  -1اقای فریدون طهماسبی باقله
فرزند امان اله با وثیقه گذار آقاب ابراهیم قادری فرزند اســد به نشــانی کرمانشاه جعفر
اباد کوی حیبی اله اقاســی پالک  -2 -62اقای نورالدین کوشــکی فرزند حســن به نشانی
 ...اتهام ها  -1سرقت مستوجب تعزیر  -2معاونت در سرقت تعزیری مشدد به نحو کیپ
قاپــی رای دادگاه در خصوص اتهام  -1فریدون طهماســبی باقله فرزنــد امان اله دایر بر
معاونت در نه فقره ســرقت تعزیری مشــدد  -2نورالدین کوشــکی فرزند حســن دایر بر
مباشرت در نه فقره سرقت تعزیری مشدد موضوع کیفرخوات 1396/8/25-968351
صادره از دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه نظر به شکایت صدف ضیایی  -زینب غالمی
 بهجت شریفی گلدره  -مژگان مرادی  -حسین علی صادقی  -بهنام یزدانی نیا  -مصطفیقنبــری  -فانــوس گل مرادی  -زینب قربانــی  -گزارش ضابطین صورتجلســات ماموران
اظهارات اقرا گونه متهم ردیف اول و ســایر قرائن و امارات موجود در پرونده توجه اتهام
به یادشــدگان محرز است دادگاه با استناد به مواد  134 -127از قانون مجازات اسالمی
مصــوب  1391و  667 -657از قانــون تعزیــرات مصوب  1375متهــم ردیف اول را به
تحمل دو سال حبس تعزیری درجه  6و  74ضربه شالق تعزیری درجه  6و متهم ردیف دوم
را عالوه بر رد عین مثل یا قیمت اموال مسروقه به تحمل پنج سال حبس تعزیری درجه 5
و  74ضربه شــالق تعزیری درجه  6محکوم مینماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت
روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی نزد این دادگاه و سپس ظف مدت بیست روز قابل
اعتراض نزد محاکم محترم تجدید نظر استان کرمانشاه میباشد 2644
رئیس شعبه  104دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه
آگهی احضار متهم
بدینوســیله به اقای موســی ســیاه کمری فرزند عبداله مجهول المکان ابالغ میگردد
حسب شکایت شاکی اولیائ دم مرحوم یزدان سیاه کمری در پرونده کالسه  960091به
اتهام قتل عمدی جهت دفاع از خود و شرک در جلسه رسیدگی مورخ  1397/2/3ساعت
 10صبح در شــعبه  3کیفری یک دادگستری استان کرمانشاه حاضر شوید در صورت عدم
حضور دادگاه غیابا رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد2567 .
رئیس شعبه  3دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه
آگهی احضار متهم
بدینوســیله در اجرای ماده  174قانون ایین دادرســی کیفری به اقای ســجاد زارعی
مجهول المکان ابالغ میگردد با توجه به کیفرخواســت شماره  9610438315104796و
اعتراض نماینده داستان کرمانشاه نســبت به دادنامه شماره 9609978312900691
صادره از شــعبه  106دادگاه کیفری دو کرمانشــاه در پرونده کالسه  960700شعبه نهم
دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه به اتهام شروع به سرقت جهت دفاع از اتهام انتسابی
در جلســه رسیدگی مورخ  1397/1/19ســاعت  10/5صبح در شعبه نهم دادگاه تجدید
حاضر شــوید ضمنا حق همراه داشــتن وکیل را دارید در صورت عدم حضور وفق مقررات
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد 610 .
رئیس شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه
آگهی احضار متهم
در اجرای ماده  115قانون ایین دادرسی کیفری به آقای کوروش نادری فرزند محمد
حســین حسب محتویات پرونده کالسه  9509988328801096متهم به بی احتیاطی در
امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی شــبه عمدی نســبت به اقایان جبار جمشــیدی و
سهراب ناصری از زمان نشر این آگهی به مدت یک ماه مهلت دارید که برای دفاع از اتهام
مطروحه در شــعبه بیســت و یکم دادیاری دادسرای کرمانشــاه واقع در کوچه ثبت حاضر
دادیار شعبه بیست و یکم دادسرای عمومی و اتقالب کرمانشاه
شوید1300 .
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ریالی ارز بنیان با سررس���یدهای یک و دوساله منتشر
کند .نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی
می
سپرده متوسط یک ماه قبل س���امانه سنا خواهد بود و
نرخ سود برای سررسیدهای یاد شده به ترتیب  ۴و 4/5
درصد است و در سررسید ،ارز یا معادل ریالی آن به نرخ
متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت
خواهد شد .در صورت بازخرید این اوراق قبل از سررسید،
سود سپرده کوتاه مدت ریالی ( ۱۰درصد) به دارنده اوراق
پرداخت خواهد شد.
براساس این گزارش تداوم رش���د نرخ ارز در بازار طی
چند هفته گذشته دولت و بانک مرکزی را بر آن داشت
تا اقدامات ویژهای را برای کنت���رل بازار ارز انجام دهند.

آگهی وقت رسیدگی
در اجــرای ماده  344قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومــی و انقالب در امور کیفری
مصوب  1392به اقای وحید غالمی داتوتی فرزند شمس اله که در پرونده کالسه 960638
جزایــی بــه اتهام کالهبرداری تحت تعقیب میباشــد ابالغ میگردد که در وقت رســیدگی به
تاریخ  1397/2/15راس ســاعت  11:00با در دســت داشتن شــماره پرونده مذکور خود
را در موعــد مقرر بــه دادگاه معرفی نماید در صورت عدم حضــور دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم
مینماید2628.
مدیر دفتر شعبه  112دادگاه کیفری دو کرمانشاه
آگهی وقت رسیدگی
در اجــرای ماده  344قانون آیین دادرســی کیفری دادگاههــای عمومی و انقالب در امور
کیفری مصوب سال  1392به آقای قدرت محبی در پرونده کالسه 9609988322400553
به اتهام حمل و نگهدرای مشروبات الکلی خارجی قاچاق تحت تعقیب میباشد ابالغ میگردد که
در وقت رسیدگی به تاریخ  1397/1/18ساعت  9صبح با در دست داشتن شماره پرونده
کالســه مذکور خود را در موعد مقرر بــه دادگاه معرفی نمایند در صورت عدم حضور دادگاه
غیابیا اتخاذ تصمیم مینماید2629.
شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمی شهرستان کرمانشاه
آگهی وقت رسیدگی
بدینوسیله در اجرای ماده  344قانون آیین دادرسی کیفری  1392به آقای مجید اکبری
فرزنــد مــارد علی ابالغ میگردد به شــماره پرونده کالســه  9509988323201247تا در
مورخه  1397/1/29ســاعت  9صبح جهت رســیدگی به اتهام خویش دایر بر نگهداری 50
سانت هروئین و استعمال ان در وقت مقرر فوق در این دادگاه حاضر گردد در غیر اینصورت
وفق مقررات دادگاه اتخاذ تصمیم مینماید2630 .
شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی شهرستان کرمانشاه
آگهی وقت رسیدگی
در اجــرای مــاده  180قانــون آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــالب در امور
کیفــری مصــوب  78/6/28بــه آقــای محمد رضا شمســی قمشــه کــه در پرونده کالســه
 950998831600919بــه اتهــام کالهبرداری تحت تعقیب میباشــد ابالغ میگردد که در
وقت رسیدگی مورخ  97/1/21راس ساعت  08:30صبح با در دست داشتن شماره پرونده
مذکور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفی نماید در صورت عدم حضور دادگاه غیابا اتخاذ
تصمیم مینماید2607.
مدیر دفتر شعبه  105دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه
آگهی وقت رسیدگی
در اجــرای ماده  180قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومــی و انقالب در امور کیفری
مصوب  78/6/28به آقای مرجان مرادی که در پرونده کالســه 9609988316300013
بــه اتهــام مزاحمت تلفنی تحت تعقیب میباشــد ابــالغ میگردد که در وقت رســیدگی مورخ
 1397/1/22راس ســاعت  08:30صبح با در دســت داشــتن شــماره پرونده مذکور خود
را در موعــد مقرر بــه دادگاه معرفی نماید در صورت عدم حضــور دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم
مینماید2655.
مدیر دفتر شعبه  105دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه
دادنامه
پرونده کالســه  9609988320000456شــعبه  104دادگاه کیفری دو شــهر کرمانشاه
 104جزای ســابق تصمیــم نهایی شــماره  9609978312701445شــکات  -1اقای بســیم
سوســن فرزند رعد به نشــانی کرمانشاه کرمانشــاه فرهنگیان فاز یک بلوار امیر کبیر ک شهید
پایمرد پ  -2 -20اقای نعمت اله مقراضی فرزند عبدالمحمد به نشــانی کرمانشــاه کرمانشــاه
کارمندان ایســتگاه  3کوی کاج پ  -3 -40اقای ملک حســین رســتمی فرزند هاشــم به نشانی
کرمانشــاه کرمانشــاه کرناچی کوچه  -4 -110اقای محمد ســعید احمدی فرزند محمد صالح به
نشانی کرمانشاه کرمانشاه خ ناسیونال کوی شهید کاظمی پ  -5 -14اقای برومند رحیمی فرزند
رحیم به نشــانی کرمانشــاه کرمانشــاه  -6اقای امید ســبحانی راد فرزند غفور به نشانی استان
کرمانشــاه شهرستان کرمانشاه شهر کرمانشــاه  22بهمن بلوار ظفر کوی  134پ  -7 - 24اقای
علی صغیران پور شــیری فرزند کورش به نشــانی کرمانشاه کرمانشاه شهرک متخصصین مجتمع
جهاد نصر بلوک  2ط ســوم  -8خانم الهام چاوری فرزند مرادی به نشــانی کرمانشــاه کرمانشــاه
شــهرک فــدک فــاز  2رویروی کالنتــری  -9 -18اقــای مولود مــرادی فرزند عباس به نشــانی
کرمانشــاه کرمانشاه گلستان کوی  323غزال  8واحد  -10متهمین  -1اقای منصور مهدی زاده
فرزند ابراهیم به نشانی تهران کیاشهر مجتمع ابریشم بلوک  3واحد  -2 -6اقای مهدی کریمی
به نشانی البرز کرج کیامهر مجتمع ابریشم واحد  2طبقه  2شماره  - 3 -3اقای عباس ناشناس
به نشــانی کرمانشاه کرمانشــاه اتهام ها  -1مباشرت در یک فقره سرقت تعزیری یک عدد کوله
پشــتی از داخل خودروی پراید مســروقه  -2مشــارکت در ســه فقره ســرقت تعزیری لوازم و
وســال خودرو شامل یک عدد بارند نیســان و دو عدد باتری خودرو پراید و پی کی  -3مباشرت
در  9فقره ســرقت تعزیری شامل  9دستگاه خودرو  .رای دادگاه در خصو ص اتهام عباس فاقد
مشــخصات بیشــتر دایر بر مباشــرت در نه فقره ســرقت تعزیری خودرو  -2مهدی کریمی دایر
بر مشــارکت در ســه فقره ســرقت تعزیری وســایل داخل خودرو  -3منصور مهدی زاده فرزند
ابراهیم دایر بر مشــارکت در ســه فقره سرقت تعزیری و وســایل داخل خودرو به همراه متهم
ردیف دوم و مباشرت در یک فقره سرقت تعزیری کوله پشتی موضوع کیفرخواست -967925
 1396/5/8صادره از دادســرای عمومی و انقالب کرمانشــاه نظر به شکایت شکات صورتجلسه
ماموران انتظامی گزارش ضابطین نحوه دســتگیری متهم ردیف ســوم و کشــف بخشی از اموال
مسروقه در ید ایشان توجه در اظهارات نامبرده و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده توجه
اتهام به یادشــدگان محرز است دادگاه با استناد به مواد  656و  667از قانون مجازات اسالمی
بخش تعزیرات مصوب  1375یادشــدگان را عالوه بر رد عین مثل یا قیمت اموال مســروقه در
حق شــکات و به نســبت مشــارکت ردیف دوم وسوم به تحمل سه ســال حبس تعزیری درجه 5
و  74ضربــه شــالق تعزیری درجه  6محکوم مینماید رای صــادره در خصوص متهم ردیف اول و
دوم غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی نزد این دادگاه و سپس
ظرف مدت بیســت روز قابل اعتراض نزد محاکم محترم تجدید نظر اســتان کرمانشاه میباشد و
در خصوص متهم ردیف ســوم حضوری و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض نزد
محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه میباشد 2643
رئیس شعبه  104دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه

بر این اساس با همکاری و هماهنگی بین بانک مرکزی
قوه قضاییه ،نیروی انتظامی ،س���ازمان ام���ور مالیاتی و
سایر دس���تگاههای ذیربط نسبت به شناسایی سفتهبازان
و س���وداگران بازار ارز اقدامات جدی انجام و بخش آثار
التهابی از سوی سوداگران متوقف شده است.
همچنین سه اقدام ازس���وی شبکه بانکی شامل انتشار
اوراق گواهی سپرده با نرخ سود  ۲۰درصد ،انتشار اوراق
گواهی سپرده مبتنی بر ارز با نرخ سود  ۴و  4/5درصد و
طرح پیش فروش سکه بهار آزادی از طریق شعب منتخب
شود.
بانک ملی انجام می
همزمان با این اقدامات سامانه جدید ارزی از امروز آغاز
به کار میکند.

New Tab

دیدگاه
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دو شرط توفیق لوایح  5گانه فاوا

باند

رییس پلیس مب��ارزه با
مواد مخدر پایتخت گفت:
دو باند توزیع مواد مخدر و
روانگردان در فضای مجازی
منهدم شد.
فارس -محمد بخشنده
گف��ت :ب��ا انج��ام رصد
شبانهروزی و پیگیر یهای
صورت گرفته مشخص شد
اعض��ای  2بان��د حرفهای
اقدام به تبلی��غ و فروش
مواد مخدر و روانگردان در
یکی از شبکههای اجتماعی
میکنند.
این مقام انتظامی افزود :به
دنبال این موضوع کارکنان
دایره مب��ارزه ب��ا جرایم
س��ایبری پلیس مبارزه با
مواد مخدر فاتب ،با اقدامات
فنی و مهندسی اجتماعی
موفق شدند عناصر اصلی
این  2باند را شناسایی کرده
و ضم��ن هماهنگی با مقام
قضایی در ی��ک عملیات
منس��جم و هماهنگ  6تن
از متهمان این پرونده را که
در نقاط مختلف شهر تهران
حضور داش��تند دستگیر و
مقادیر متنابهی مواد مخدر
(گل) از آنان کشف کنند.
وی گف��ت :متهمان به
همراه مواد مکش��وفه برای
س��یر مراح��ل قانونی به
دس��تگاه قضایی معرفی
شدند.

آگهی حصر وراثت

احتراما آقای علی نیک روان دارای شــماره شناســنامه  8844به شــرح دادخواســت به کالسه  1225این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و
چَنین توضیح داده که شــادروان اســداهلل دیناروند به شماره شناسنامه  11در تاریخ  96/10/15در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت
منحصر اســت به  -1:عفت نوذری به شــماره شناسنامه ( 81همسر متوفی)-2میترا دیناروند به شماره شناســنامه ( 8845فرزند متوفی)-3زهره دیناروند به
شــماره شناســنامه ( 4120742474فرزند متوفی)-4مسعود دیناروند به شــماره شناســنامه ( 13878فرزند متوفی)-5محمد نیک روان به شماره شناسنامه
( 254فرزند متوفی)-6علی نیک روان به شــماره شناســنامه ( 8844فرزند متوفی)ضمن انجام تشــریفات قانونی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می
نماید هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از شادروان در اختیارش باشد در تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد/.

رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان بروجرد
دادنامه

کالســه پرونده 273/38/96:شــماره دادنامه 1847-96/11/10:خواهان:بانک مهر اقتصاد به وکالت مهدی شــعبانی فرزند عباس آدرس قم -میدان ســعیدی
بلوار نیروی هوایی -کوچه  3پالک 46طبقه ســوم خواندگان.1:وحید شــعبانی آدرس قم -شــهید محالتی کوچه خرم پالک  .2 24سعید میرزایی فرزند اکبر آدرس مجهولالمکان خواســته:مطالبه وجه به اســتناد  1فقره چک عهده بانک ملی شــعبه میدان پلیس به مورخه  95/5/30به مبلغ  140000000ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی
از جمله خســارت تاخیر تادیه از زمان سررســید تاریخ چک لغایت اجرای حکم حق الوکاله وکیل و هزینه دادرســی گردشــکار:خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت
خواند گان فوق تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شــعبه در وقت مقرر شــورا با عنایت به جامع محتویات پرونده مفاد دادخواســت تســلیمی و مدارک پیوستی از جمله
مالحظه مصدق مستندات تقدیمی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .رای شورا با استعانت از ا ..قادر متعال نظر به دادخواست خواهان
فوق به وکالت فوق به طرفیت خواندگان فوق الذکر به استناد یک فقره چک متعلق به آقای وحید شعبانی عهده بانک ملی شعبه پلیس قم به شماره سریال  680256بتاریخ
 95/5/30وظهر نویســی خوانده ردیف دوم و گواهینامه عدم پرداخت بانک ملت شــعبه پلیس قم به مورخه  95/5/31به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله خسارت
تاخیر تادیه از زمان سررسید تاریخ چک لغایت اجرای حکم حق الوکاله وکیل هزینه علیهذا شورا مستندا به ماده  199قانون آیین دادرسی مدنی وبا عنایت به جامع محتویات
پرونده و مفاد دادخواست تسلیمی و مدارک پیوستی از جمله مالحظه مصدق مستندات مذکور و قرارداد تسهیالت بنحو اقساطی به شماره  8531767/1که به تایید طرفین
رســیده و گواهی اســتعالم صورت وضعیت تسهیالت وام گیرنده وحید شعبانی بابت دریافت اصل تسهیالت به مبلغ  100000000ریال ونرخ سود  15درصد جمعا به مبلغ
 133587600ریال طی مدت  48ماه از قرار ماهیانه مبلغ  2783000ریال از تاریخ سررســید اولین قســط بمورخه  92/8/13لغایت  96/7/13و پرداخت تعداد  9قسط
و مانده اصل بدهی به مبلغ  109430011ریال و مانده بدهی وجه التزام (خسارت تاخیر تادیه دین) بمبلغ  48903939ریال و نرخ خسارت تاخیر تادیه  6درصد محاسبه
جمعی نرخ سود و خسارت تاخیر تادیه تسهیالت  21درصد و جمع کل مانده بدهی  158333950ریال طبق آخرین صورت وضعیت بدهکاری تسهیالت وام گیرنده به تاریخ
 96/8/24و تایید رســید پرداختی تســهیالت نامبرده که توســط وکیل خواهان ارائه گردیده که جملگی داللت بر دریافت تســهیالت به مبلغ فوق الذکر توســط وام گیرنده
داشــته و چک موصوف بابت تضمین قرارداد اخذ شــده و با توجه به اینکه به گردش در نیامده و از منشــا خود جدا نشده است لذا ایرادات قرارداد پایه قابل استماع است
و چک موصوف در حدود قرارداد پایه قابل مطالبه اســت و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلســه مقرر حاضر نشــده و الیحه ای نیز ارســال نکرده و دفاعی معمول
نداشــته اند بنابراین شــورا ضمن اســتصحاب 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 استحقاق خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده اوال در خصوص اصل خواسته مستندا به مواد  198و  515و  519قانون آئین دادرسی 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 تضامنی به پرداخت مبلغ  109430011ریال بابت اصل دین و سود ناشی از قرارداد و
نظر به قاعده فقهی الضرر و تســبیب بابت هزینه دادرســی به ماخذ محکوم به مبلغ  3585751ریال 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  3نظر به اینکه پایان قرارداد تســهیالت در مورخه  96/7/13پایان یافته و ایضا اینکه
خســارت تاخیر تادیه بر مبنای قرارداد از قرار  21درصد ســاالنه توافق گردیده و از طرفی با توجه به ماده  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 اشــتراط 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) اقوی ظهورا بر ماده  15قانون عملیات بانکی بدون ربا (خاص مقدم) است
علیهذا ماده  522قانون آیین 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 است و ایضا مستندا به قاعده فقهی اکل مال بالباطل و اصل  47و  49قانون اساسی و مواد  975 . 303 . 305 . 302 . 301و 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 خسارت تاخیر تادیه حسب شاخص بانک مرکزی وارد و ثابت تشخیص داده مستندا به ماده  15قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب  1376و ماده  522قانون آیین
دادرســی مدنی مصوب ســال  1379حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اقل مبلغین از بین خســارت قابل محاسبه براساس شاخص قیمت ساالنه بانک مرکزی
و مبنای مندرج در قرارداد  21درصد خواســته در ســال از تاریخ سررســید تسهیالت  96/7/13لغایت 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 در خصوص
الباقی و مازاد خواسته مستندا به ماده  197قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت  20روز از تاریخ ابالغ
قابل واخواهی در همین شورا و پس از آن ظرف  20روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی قم می باشد .قاضی شورای حل اختالف شماره  38قم -کشاورزی
رونوشت برابربا اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و ارسال میگردد.

دبیر شورای حل اختالف شماره  38قم

اجرائیه

شــماره اجرائیه  9610422520900305شــماره پرونده  9609982520900251شــماره بایگانی  960251مشــخصات محکوم له شــرکت تولیدی
صنعتی تندر شــهاب نشــانی قم -شــهرک شــکوهیه -بلوار ایت ا ...خامنه ای -کوچه مینا - 10تندر شهاب مشــخصات محکوم علیه  .1معصومه پیر علی  .2حسن
بوربور فرون اباد فرزند قنبر نماینده قانونی محکوم له:مرتضی خلجی فرزند علی نشــانی قم -شــهر پردیســان -خ البرز -ک  10پ  36وکیل محکوم به :بموجب
درخواســت اجرای حکم به شــماره پرونده  9609982520900251و شــماره دادنامــه  9609972520900657محکوم علیهم محکوم انــد به پرداخت مبلغ
 46500000ریال بابت اصل دین و نیز هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ سررسید آن لغایت زمان اجرای حکم به حسب شاخص بهای
بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی هزینه اجرای احکام.

مسئول دفتر شعبه  9حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم -جعفر مرادی
اجرائیه

شــماره اجرائیه  9610422520900309شــماره پرونده  9609982520900255شــماره بایگانی  960255مشــخصات محکوم له شــرکت تولیدی
صنعتی تندر شــهاب نشــانی قم -شهرک شکوهیه -بلوار ایت ا ...خامنه ای -کوچه مینا - 10تندر شهاب مشخصات محکوم علیه  .1محمود حقیقی فرزند حیدر .2
حســن حقیقی نماینده قانونی محکوم له:مرتضی خلجی فرزند علی نشــانی قم -شــهر پردیسان -خ البرز -ک  10پ  36وکیل محکوم به :بموجب درخواست اجرای
حکم به شــماره پرونده  9609982520900255و شــماره دادنامه  9609972520900660محکوم علیهم محکوم اند به پرداخت مبلغ  109000000ریال
بابت اصل دین و نیز هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی هزینه اجرای احکام.

مسئول دفتر شعبه  9حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم -جعفر مرادی
اجرائیه

شــماره اجرائیه  9610422513200302شــماره پرونده  9609982513200500شــماره بایگانی  960613مشــخصات محکوم له علی نیکو حرفیان
فرزند حسن نشانی استان قم -شهرستان قم -شهر قم –صفاشهر -کوچه - 1/1کوچه شماره - 6ساختمان ستاره -واحد  2همراه  09121517519مشخصات
محکوم علیه امیر حســین منصوری فر فرزند نظام نشــانی مجهول المکان محکوم به :بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه
 9609972513201097محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ  400000000ریال بابت اصل وجه چک وهزینه دادرسی به ماخذ محکوم به 13736000
ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تاحین وصول بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی و حقوق اجرایی.

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه  12دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان قم -ابوالقاسم پاینده
اجرائیه

شــماره اجرائیه  9610422520900306شــماره پرونده  9609982520900249شــماره بایگانی  960249مشــخصات محکوم له شــرکت تولیدی
صنعتی تندر شــهاب نشــانی قم -شــهرک شکوهیه -بلوار ایت ا ...خامنه ای -کوچه مینا - 10تندر شهاب مشــخصات محکوم علیه فردین مومنی فرزند اسفندیار
نماینده قانونی محکوم له:مرتضی خلجی فرزند علی نشانی قم -شهر پردیسان -خ البرز -ک  10پ  36وکیل محکوم به :بموجب درخواست اجرای حکم به شماره
پرونده  9609982520900246و شــماره دادنامه  9609972520900673محکوم علیهم محکوم اند به پرداخت مبلغ  56000000ریال بابت اصل دین و
نیز هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ سررســید آن لغایت زمان اجرای حکم به حسب شاخص بهای بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل در
حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی هزینه اجرای احکام.

مسئول دفتر شعبه  9حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم -جعفر مرادی
اجرائیه

شــماره اجرائیه  9610422520900302شــماره پرونده  9609982520900247شــماره بایگانی  960247مشــخصات محکوم له شــرکت تولیدی
صنعتی تندر شــهاب نشــانی قم -شهرک شــکوهیه -بلوار ایت ا ...خامنه ای -کوچه مینا - 10تندر شهاب مشخصات محکوم علیه امیر سلطانی زرندی فرزند اکبر
نماینده قانونی محکوم له :مرتضی خلجی فرزند علی نشانی قم -شهر پردیسان -خ البرز -ک  10پ  36وکیل محکوم به :بموجب درخواست اجرای حکم به شماره
پرونده  9609982520900247و شــماره دادنامه  9609972520900668محکوم علیهم محکوم اند به پرداخت مبلغ ســه میلیون و ششــصد هزار تومان
بابت اصل دین و نیز هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ سررسید آن لغایت زمان اجرای حکم به حسب شاخص بهای بانک مرکزی در حق
محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی هزینه اجرای احکام.

مسئول دفتر شعبه  9حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم -جعفر مرادی
اجرائیه

شــماره اجرائیه  9610422520900307شــماره پرونده  9609982520900254شــماره بایگانی  960254مشــخصات محکوم له شــرکت تولیدی
صنعتی تندر شــهاب نشــانی قم -شهرک شــکوهیه -بلوار ایت ا ...خامنه ای -کوچه مینا - 10تندر شهاب مشخصات محکوم علیه حسین باغبانی فرزند عبداللـــه
نماینده قانونی محکوم له :مرتضی خلجی فرزند علی نشانی قم -شهر پردیسان -خ البرز -ک  10پ  36وکیل محکوم به :بموجب درخواست اجرای حکم به شماره
پرونده  9609982520900254و شــماره دادنامه  9609972520900671محکوم علیهم محکوم اند به پرداخت مبلغ  43150000ریال بابت اصل دین و
نیز مبلغ  2263750ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ سررسید آن لغایت زمان اجرای حکم به حسب شاخص بهای بانک مرکزی و
حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی هزینه اجرای احکام.

مسئول دفتر شعبه  9حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم -جعفر مرادی
اجرائیه

شــماره اجرائیه  9610422520900313شماره پرونده  9509982520900544شــماره بایگانی  950546مشخصات محکوم له بانک مهر اقتصاد با
مدیریت بهروز درخشــان نشــانی قم -خ ارم -جنب داروخانه نصر -بانک مهر اقتصاد شعبه ارم مشــخصات محکوم علیهم .1محمد حسین امینی فرزند محمد تقی
نشــانی مجهول المکان .2معصومه قمی فرزند حســین نشــانی مجهول المکان .3مهدی اکبری نیا فرزند رضا نشانی مجهول المکان نماینده قانونی محکوم له:حسین
پناهی فر فرزند صفر علی نشــانی قم -خ توحید -نبش کوی  -10پ - 6ط دوم -نماینده حقوقی بانک مهر اقتصاد با مدیریت بهروز درخشــان محکوم به :بموجب
درخواســت اجرای حکم به شــماره پرونده  9509982520900544و شــماره دادنامــه  9509972520900911محکوم علیهم محکوم انــد به پرداخت مبلغ
 80000000ریال بابت اصل دین و نیزهزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی هزینه اجرای احکام.

مسئول دفتر شعبه  9حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم -جعفر مرادی

علی شمیرانی
@Shemirani

وزارت ارتباطات و فن���اوری اطالعات به نمایندگی از
دولت ظاهرا کار تدوین  5الیحه حکمرانی الکترونیکی،
الیحه تراکنشهای الکترونیکی ،الیحه شناس���ههای
الکترونیکی ،الیحه مس���وولیت ارایهدهندگان خدمات
فناوری اطالعات و الیحه حمایت از دادهها و حفاظت
از حریم اطالعات شخصی در فضای مجازی را پس از
دریافت نظرات صاحبنظران ،برای تصویب و تبدیل شدن
به قانون به مجلس ارایه کند .فارغ از این که محتوای
این لوایح چیست ،آنچه مسلم است وضع قوانین یکی از
راههای حذف بالتکلیفیها ،تسهیل امور ،جهتدهی به
بخش ،رفع برداشتهای سلیقهای و مواردی از این دست
است .پس به قول معروف " قانون اگر بد هم باشد ،بهتر از
بیقانونی است ".اما به این قول معروف میتوان افزونهای
زد که مبنی بر این که "قانوناگربهترینوکاملترینهمکه
باشد ،در صورت نداشتن ضمانت اجرایی به کاری نمیآید".
اما دو شرط و نکتهای که باید در خصوص لوایح  5گانه
جدید به جد مد نظر متولیان امر باشد:
 -1نخستین نکته در خصوص لوایح مذکور که قرار
است قانون و مهمتر از آن "اجرایی" شود( ،فارغ از هر
ضعف و قوتی) تمرکز سنگین روی الزامات اجرایی آن
است .ما در سالهای گذشته تا دلتان بخواهد انبوهی از
قوانین و مصوبات در حوزه  ICTداریم که به دلیل ضعف
پیشبینی ضمانتهای اجرایی یا به شکل کامل اجرایی
نشدهاند یا تنها بخشی از آن قوانین از سوی دستگاههای
مسوول اجرایی شده است.
 -2اما دومین نکته و شرط برای توفیق لوایح  5گانه،
(باز هم فارغ از هر ضعف و قوتی) س���رعت در تصویب
آنهاس���ت .همه میدانیم که قوانین در حوزه فناوری
اطالعات و ارتباطات به علت ماهیت این فضا و ظهور و
بروز سریع تحوالت و چالشها ،اگر قرار باشد در بایگانی و
صفهای طوالنی تصویب و ابالغ قرار گیرد ،احتمال آنکه
از انتفاع خارج شود بسیار باالست .لذا اگر بنا بر این نیست
که یکسری قوانین صرفا برای درج در کارنامههای کلیشهای
عملکرد دولتها و مسووالن مصوب شود و نیت از وضع
قوانین مذکور واقعا اجرای آنها باش���د ،توجه به این دو
شرط اکیدا ضرورت دارد.در نظر نگرفتن همین دو شرط
از سالهای گذشته تا کنون در حوزه فناوری اطالعات
و ارتباطات اس���ت که موجب شده قانون دسترسی آزاد
به اطالعات ،قانون تجارت الکترونیکی ،قانون کپی رایت،
مصوبات متعدد پیرامون اجرای دولت الکترونیکی ،شبکه
ملی اطالعات ،بازیهای رایانهای ،شبکههای اجتماعی و
انبوهی گسترده از قوانین و مصوبات دیگر ،یا به شکل
کامل یا به شکل جزیی شکل اجرایی به خود نگیرد.
اجرائیه

شــماره اجرائیه  9610422524100472شماره پرونده  9609982524100449شماره بایگانی  960453مشخصات محکوم له .1سعید گمار
فرزند محمد رســول نشــانی قم -خاکفرج -ک - 72ک - 6پ  .2 183غالم عباس ملکشــاهی فرزند ولی اله خ نیروگاه ک  12پ  2ط اول واحد سمت راست
مشــخصات محکوم علیه محمد باقر دریادل نماینده قانونی محکوم له :غالم عباس ملکشــاهی فرزند ولی اله خ نیروگاه ک  12پ  2ط اول واحد ســمت راست
محکوم به :بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره  1396002000501875و شماره دادنامه مربوطه  9609972524101110محکوم علیه
محکــوم اســت بــه پرداخت مبلغ  68570000ریــال بابت دین بعالوه پرداخت خســارت تاخیر تادیه چــک از تاریخ سررســید  96/5/2لغایت زمان اجرای
حکــم بعالوه پرداخت هزینه دادرســی بمبلــغ  288500تومان بانضمام پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له و پرداخت نیم عشــر دولتی
هزینه اجرای احکام .

مسئول دفتر شعبه  41حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم -انسیه مهربان
اجرائیه

شــماره اجرائیه  9610422524100470شماره پرونده  9609982524100451شماره بایگانی  960455مشخصات محکوم له  .1غالم عباس
ملکشــاهی فرزند ولی اله خ نیروگاه ک  12پ  2ط اول واحد ســمت راســت  .2سعید گمار فرزند محمد رسول نشانی قم -خاکفرج -ک - 72ک - 6پ 183
مشخصات محکوم علیه تقی دریادل نماینده قانونی محکوم له :غالم عباس ملکشاهی فرزند ولی اله خ نیروگاه ک  12پ  2ط اول واحد سمت راست محکوم
به :بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره  1396002000501905و شماره دادنامه مربوطه  9609972524101108محکوم علیه محکوم
اســت به پرداخت مبلغ  59000000ریال بابت دین بعالوه پرداخت خســارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید  95/9/22لغایت زمان اجرای حکم بعالوه
پرداخت هزینه دادرسی بمبلغ  264500تومان و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی هزینه اجرای احکام .

مسئول دفتر شعبه  41حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم -انسیه مهربان
اجرائیه

شــماره اجرائیــه  9610422524100469شــماره پرونــده  9609982524100450شــماره بایگانی  960454مشــخصات محکوم له ســعید
گمــار فرزند محمد رســول نشــانی قــم -خاکفرج -ک - 72ک - 6پ  183مشــخصات محکــوم علیه .1تقی دریا دل  .2ایمان ســرگزی نماینــده محکوم له:
غــالم عبــاس ملکشــاهی فرزند ولــی اله خ نیروگاه ک  12پ  2ط اول واحد ســمت راســت محکــوم به :بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره
 13960022000501895و شــماره دادنامــه مربوطه  9609972524101136محکوم علیهما تضامنا محکومند بــه پرداخت مبلغ  200000000ریال
بابت دین بعالوه پرداخت خســارت تاخیر تادیه چکها بشــماره های  743412مورخ  96/5/31و  743413مورخ  96/4/31از تاریخ سررســید لغایت زمان
اجرای حکم بعالوه پرداخت هزینه دادرسی بمبلغ  621500تومان در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی هزینه اجرای احکام .

مسئول دفتر شعبه  41حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم -انسیه مهربان
اجرائیه

شــماره اجرائیه  9610422524100471شــماره پرونــده  9609982524100196شــماره بایگانی  960196مشــخصات محکوم له معصومه
گائینی فرزند مســیب نشــانی قم -خیابان هندیان -حریم راه آهن -ک - 24پ  18مشــخصات محکوم علیه معصومه موسوی محکوم به :بموجب درخواست
اجرای حکم مربوطه به شــماره  1396002000502106و شــماره دادنامه مربوطه  9609972524100963محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ
 20000000ریال به انضمام پرداخت هزینه دادرسی بمبلغ  62000هزار تومان در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی هزینه اجرای احکام .

مسئول دفتر شعبه  41حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم -انسیه مهربان
اجرائیه

شــماره اجرائیه  9610422522600238شــماره پرونده  9609982522600073شــماره بایگانی  960073مشــخصات محکــوم له ایمانعلی
یوســفی چهرقانی فرزند محرمعلی نشــانی قم -پردیســان -میدان شــهرداری -ک اول -مجتمع پرندیس- 2واحد  3مشخصات محکوم علیه .1عزیز رضایی
صفار فرزند رضاعلی  .2علی رضائی صفار فرزند عزیز محکوم به :بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره  9610092522600668و شــماره
دادنامه مربوطه  9609972522600238محکوم علیهما بصورت تضامنی محکومند به پرداخت مبلغ  46000000ریال بابت حواله های شماره 314370
 314371 .عهده موسســه مالی و اعتباری مهر به انضمام هزینه دادرســی به مبلغ  1575000ریال در حق خواهان صادر و نســبت به خسارت تاخیر تادیه
به علت عدم احراز شــرائط مندرج در ماده  522ق.آ.د.م به اســتناد ماده  197همین قانون حکم بر بی حقی خواهان می نماید و همچنین حکم بر محکومیت
خوانــده ردیــف دوم آقای علی رضایی صفار به پرداخت مبلغ  20000000ریال بابت چک های شــماره  903353و  372759عهده بانک تجارت به انضمام
هزینه دادرسی به مبلغ  925000ریال و خسارت تاخیر تادیه چک های موصوف از تاریخ سررسید آن لغایت اجرای حکم به حسب شاخص بهای بانک مرکزی
ایران در حق خواهان بانضمام نیم عشر دولتی هزینه اجرای احکام.

مسئول دفتر شعبه  26حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم
اجرائیه

شــماره اجرائیه  9610422522500250شــماره پرونده  9609982522500144شــماره بایگانی  960148مشخصات محکوم له ثریا سعادت
اکبری فرزند عین اله نشــانی اســتان قم -شهرســتان قم -شــهر قم -نیروگاه -شاهد شــرقی  20-متری باهنر -کوچه - 1فرعی اول پالک  17مشخصات
محکوم علیه ولی ســاالروند فرزند علی محکوم به :بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره  9609982522500144و شــماره دادنامه مربوطه
 9609972522500406محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ  62000000ریال بابت دین به انضمام هزینه دادرســی به مبلغ  2500000ریال
و پرداخت خســارت تاخیر تادیه به چک موصوف از تاریخ سررســید آن لغایت زمان اجرای حکم به حسب شاخص بهای بانک مرکزی ایران در حق محکوم له و
همچنین پرداخت نیم عشر دولتی هزینه اجرای احکام.قاضی شورای حل اختالف شماره  25قم  -خدابخشی

مسئول دفتر شعبه  25حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم -لطفی
اجرائیه

شــماره اجرائیه  9610422521100276شماره پرونده  9609982521100336شماره بایگانی  960336مشخصات محکوم له حسین کنعانی
فرزند ابراهیم نشــانی قم -خیابان امام زاده ابراهیم -کوچه - 66پالک  39مشــخصات محکوم علیه حسن مهری فرزند علی محکوم به :بموجب درخواست
اجرای حکم و شــماره دادنامه  9609972521101069محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ  140000000ریال بعالوه هزینه دادرسی و خسارت
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له بانضمام نیم عشر دولتی هزینه اجرای احکام .

دبیر شعبه  11حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم -محسن کریمی
اجرائیه

شــماره اجرائیه  9610422521100275شماره پرونده  9609982521100337شماره بایگانی  960337مشخصات محکوم له حسین کنعانی
فرزند ابراهیم نشــانی قم -خیابان امام زاده ابراهیم -کوچه - 66پالک  39مشــخصات محکوم علیه حسن مهری فرزند علی محکوم به :بموجب درخواست
اجرای حکم و شــماره دادنامه  9609972521101068محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ  95000000ریال بعالوه هزینه دادرســی و خسارت
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له بانضمام نیم عشر دولتی هزینه اجرای احکام .

دبیر شعبه  11حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم -محسن کریمی
اجرائیه

شــماره اجرائیــه  9610422520400070شــماره پرونده  9609982520400263شــماره بایگانی  960263مشــخصات محکوم له بیرامعلی
قاســمی فرزند فتحعلی نشــانی قم -نیروگاه توحید  44ک  3پ  65مشــخصات محکوم علیه غالم رضا محمدی یزدی محکوم به :بموجب درخواســت اجرای
حکم مربوطه به شــماره  9610092520400233و شــماره دادنامه مربوطه  9609972520400348محکوم علیه محکوم است به محکومیت خوانده به
پرداخت مبلغ  9000000ریال به انضمام خســارت قانونی شــامل هزینه دادرسی  365000ریال در حق خواهان صادر و در خصوص مطالبه خسارت تاخیر
تادیه با توجه به عدم احراز شــرایط مندرج در ماده  522ق.آ.د.م به اســتناد ماده  197همان قانون رای به بی حقی خواهان صادر و ضمنا نیم عشــر دولتی
هزینه اجرای احکام در حق محکوم له.

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه  4حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم -ابوذر شکری
دادنامه

پرونده کالســه  9609982522200376شــعبه  22حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان قم تصمیم نهایی شــماره  9609972522200711شماره بایگانی
 960376خواهان:سازمان نظام مهندسی ساختمان قم با مدیریت عاملی امین مقومی به نشانی قم بلوار امین نبش ک  20طبقه فوقانی بانک ملت وکیل خواهان:محمد نجفی
به نشانی قم -میدان معلم -ساختمان عمرانیه طبقه چهارم واحد  315خواندگان.1:شرکت تعاونی مسکن درب پنجره سازان قم مجهول المکان .2آقای جهان بخش فدائیان
مجهول المکان .3محمد فیروز علیزاده مجهول المکان .4احمد شجری پور مجهول المکان خواسته:محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت یک فقره چک به مبلغ 33372261
ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل رای شورا در خصوص دادخواست خواهان فوق با وکالت فوق به طرفیت خواندگان فوق به خواسته
مطالبه مبلغ  33372261ریال به استناد یک فقره چک عهده بانک مسکن به شماره چک  53425به تاریخ  89/12/5از شماره حساب جاری  14002168376و گواهینامه
عدم پرداخت بانک مســکن شــعبه مرکزی قم به شــماره  2187مورخ  89/12/5به انضمام خسارات 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 خوانده داشته و اینکه خوانده با
وصف ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حاضر نشــده و الیحه ای مبنی بر برائت ذمه خویش به شعبه 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  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 پرداخت مبلغ  3337221ریال بابت دین بعالوه هزینه دادرسی به مبلغ  1229260ریال و حق الوکاله
وکیل و خسارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ سر رسید آن لغایت زمان اجرای حکم حسب شاخص بانک مرکزی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره
غیابی است و ظرف20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه شورا و پس از آن  20روز قابل تجدید نظر در دادگاه های عمومی و حقوقی شهرستان قم می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شماره  22قم -خدابخشی رونوشت برابربا اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و ارسال میگردد.

دبیر شورای حل اختالف شماره  22قم

دادنامه

پرونده کالسه  9609982522200375شعبه  22حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شماره  9609972522200712شماره بایگانی
 960375خواهان:سازمان نظام مهندسی ساختمان قم با مدیریت عاملی امین مقومی به نشانی قم بلوار امین نبش ک  20طبقه فوقانی بانک ملت خواندگان.1:شرکت
تعاونی مســکن مهر مجهول المکان .2آقای روح اله حســین پور مجهول المکان .3آقای حســن نژاد فرزند باقر مجهول المکان خواســته:محکومیت تضامنی خواندگان به
پرداخت یک فقره چک به مبلغ  37294000ریال و خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی رای شورا در خصوص دادخواست خواهان فوق با وکالت محمد نجفی به
طرفیت خواندگان فوق به خواســته مطالبه مبلغ  37294000ریال به اســتناد یک فقره چک عهده بانک مسکن به شماره چک  802/081561به تاریخ  90/9/28از
شماره حساب جاری  14002919125و گواهینامه عدم پرداخت بانک مسکن شعبه مرکزی قم به شماره  0849مورخ  89/10/21به 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 خوانده داشته و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه ای مبنی بر برائت ذمه خویش به شعبه ارائه
ننموده اســت لذا شــورا ضمن اســتصحاب بقاء دین خوانده استحقاق خواهان را نسبت به خواسته محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد  198و522و  515و
 519قانون آئین دادرســی مدنی و مواد  313و  314و  310قانون تجارت ناظر به ماده  249قانون تجارت و مواد  271و  1284و  1301ق.م و مســتندا به تبصره
الحاقــی بــه ماده  2قانون صدور چک و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب  1377مجمع تشــخیص مصلحت نظام حکم بــر محکومیت خواندگان به پرداخت
مبلغ  37294000ریال بابت اصل دین بعالوه هزینه دادرسی  1327350ریال و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ سر رسید آن لغایت
زمان اجرای حکم حســب شــاخص بانک مرکزی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی اســت و ظرف مدت20روز پس از ابالغ قابل واخواهی
در همین شعبه و ظرف مدت  20روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های عمومی و حقوقی قم می باشد.قاضی شورای حل اختالف شماره  22قم -خدابخشی
دبیر شورای حل اختالف شماره  22قم
رونوشت برابربا اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و ارسال میگردد.

