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وضعیت ارتباطی مردم وزارت فاوا  -مدیرعامل شرکت زیرساخت با بیان اینکه تا پایان برنامه ششم توسعه  80درصد خانوارها باید حداقل به سرعت  20مگابیت بر ثانیه دسترسی داشته باشند گفت :این
پس از برنامه ششم هدفگذاری برای تحقق ارایه خدمات مطلوب الکترونیکی به مردم در تمامی حوزهها به ویژه در بخش سالمت ،آموزش ،دولت الکترونیکی ،بانکداری و غیره است .لذا باید تالش کنیم
شبکهای که در اختیار ماست به نحوی از نظر کیفیت و کمیت توسعه یابد که با کاهش سهم هزینههای اپراتورهای  ،ICTاستفاده از خدمات را برای مشتریان اقتصادی کند.

New Tab

موج

با شرط کسب رضایت قبلی از مشترکان

تشکیک مدیرعامل مخابرات
درباره ادغام با همراهاول

تاکید بر امکان شکایت
از پیامکهای تبلیغاتی

پیامکهای تبلیغاتی سفید در راه است

درحالیکه یکی از برنامههای پنج ساله شرکت
اول در آن است ،مدیرعامل
مخابرات ،ادغام همراه
جدید مخابرات ظاهرا نظر متفاوتی دارد.
فن��اوران  -یکی از ن���کات جالبی که فصل
مشترک سخنان مدیرعامل و اعضای هیات مدیره
شرکت مخابرات در مراس���م معارفه بود ،اصالح
برنامه  5ساله شرکت مخابرات در صورت نیاز بود
رس���د این اصالح در نخستین گام
که به نظر می
در بحث ادغام همراهاول و شرکت مخابرات ایران
صورت میگیرد.
اول در مخابرات
براساس برنامه  5س���اله همراه
شود تا امکان مدیریت و البته ارایه خدمات
ادغام می
یکپارچه ثابت و سیار فراهم شود .حتی گفته شده
های حقوقی و همچنین سرنوشت سهام
که بحث
این دو ش���رکت در بورس تا حدی پیگیری شده
است.
پیش از این قرار بود ادغام مذکور تا سال آینده
عملیاتی شود اما اکنون مجید صدری مدیرعامل
جدید مخابرات ایران درباره ادغام حقوقی این دو
شرکت میگوید روی این موضوع تامل بیشتری
گیری خواهد
صورت گرفته و هیات مدیره تصمیم
کرد.
ن درباره تکلیف
مدیرعامل شرکت مخابرات ایرا 
ادغام  ۲شرکت مخابرات و همراهاول تا پایان سال
 ۹۷به فارس گفت :در بحث ادغام یکی ش���دن
 ۲شرکت خیلی حرف بامسمایی نیست و بیشتر
همافزایی و استفاده بهینه و اشتراکی از منابع را
دنبال میکنیم.
صدری گفت :ما بیش���تر معتقدیم باید بتوانیم
مان را صحیح و بجا استفاده کنیم .با رابطه
منابع
خیلی خوبی که با همراهاول داریم ،تالشمان این
توان ،به صورت مشترک
 کارهایی را که می
است
انجام داد.
وی ادامه داد :معنی یکی شدن میتواند این باشد
که بتوانیم منابع خودمان را در جایی که امکانپذیر
های
است ،بصورت اشتراکی استفاده کنیم و در حوزه
جمله فنی ،بازاریابی و بازرگانی از پتانسیل
مختلف از
دو شرکت استفاده کنیم.
وی درباره اینکه اینطور به نظر میرسد که تاکید
ندارید دو شرکت از نظر حقوقی با هم ادغام شوند،
کنم روی این موضوع باید قدری تامل
گفت :فکر می
کنیم ،باید ببینیم تصمیم هیات مدیره چه خواهد
بود ،اما آنچه به جدیت دنبال میکنیم ،همافزایی
و استفاده بهینه از منابع است برای مثال در حوزه
توانیم
مرکز تماس ،نگهداری فنی و تجهیزات فنی می
خیلی امکانات را مشترک استفاده کنیم.

آذری جهرمی USSD :نباید قطع شود چون اینترنت همهجا نداریم

و گفت :شتاب این وابستگی در سالهای آینده به دلیل سه
های بزرگ ،اینترنت چیزها و هوش مصنوعی بیشتر
ضلعی داده
میشود تا تحوالت بزرگی در دنیا رخ دهد.

ای که به
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :با مصوبه
زودی ابالغ میشود مش���کل دریافت پیامکهای تبلیغاتی
های سیاه
ناخواسته برای مشترک حل خواهد شد و این پیامک
به پیامکهای سفید تبدیل میشود.
مهر  -محمد جواد آذری جهرمی با بیان لزوم حل ریشهای
مشکل پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی و اطالعرسانی گفت:
برای این موضوع باید یک فکر اساس���ی کرد .به همین علت
ای را مبنی بر اینکه مشترک قبل از دریافت پیامک
ما مصوبه
ایم.
خودش آن را انتخاب کند ،داشته
شود،
وی افزود :بر مبنای این مصوبه که به زودی ابالغ می
اندازی کردیم و بر
سامانه تقاضای دریافت پیامک تبلیغاتی راه
اساس آن مشترک با رضایت قبلی برای دریافت پیامکهایی که
متقاضی آن است ،اقدام کند.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه لیس���تی از موضوعات پیامکی
در اختیار مش���ترک قرار میگیرد که باید تمایل خود را به
هایی که نیاز دارد اعالم کند ،افزود :با این وجود
دریافت پیامک
پیامکهای سیاه تبلیغاتی با رضایت مشترک به پیامک سفید
تبدیل میشود و منافع مشترک در این خدمات در نظر گرفته
میشود.

اگر قرار است که این سرویس به صورت کلی حذف شود با یک
شیب آرام مردم را به سمت اس���تفاده از خدمات دیگر سوق
دهیم و نباید به یکباره این سرویس را حذف کرد.

دالیل مخالفت با قطع USSD
وزیر فاوا درباره آخرین وضعیت تصمیم برای قطع کدهای
دستوری موبایل ( )USSDگفت :برخی از اصناف میخواهند
کاسبی خود را روی س���رویس اینترنتی ببرند و با USSD
بوکارشان با این کدهای دستوری
مخالفند اما عدهای دیگر کس 
است و اخبار را به سمت این موضوع هدایت میکنند .اما بهطور
توانیم این موضوع را بر اساس سلیقه این اصناف در
کل ما نمی
نظر بگیریم بلکه باید به منافع مردم توجه کنیم.
جهرمی گفت :امروز اینترنت برای تمام مناطق روستایی و
جادهای قابل دسترسی نیست و از آنجایی که درصد باالیی
های ش���ارژ از طریق خدمات  USSDدر این
از فروش کارت
مناطق انجام میشود ،تصمیم به قطع یک شبه این خدمت
نمیتوان گرفت.
وی گفت :در صورتیکه این سرویس را قطع کنیم عدهای که
کسب و کارشان بر پایه اپلیکیشن موبایل محور پرداخت است
به یکباره شاهد سرریز بازار به سمت خدماتشان میشوند و
یدادند،
ممکن است عدهای که در حوزه  USSDخدمات م 
ورشکست شوند .البته موضوع ما مربوط به این مشکالت نخواهد
بود و باید دغدغه امنیتی را که بانک مرکزی دارد ،برطرف کنیم.
کنند دارای امنیت است و
باید مردم بدانند آنچه استفاده می

نکته بسیار مهمی که
باید به آن توجه کرد،
ق کاربران
حفظ حقو 
است که باید در قالب
شرایط ضمن عقد ،حقوق
مشترک تحت عنوان
قوانین حقوقی مستند و
در زمان ارایه سرویس به
مشترک ارایه شود

دانستند
زمانی اینترنت  128کیلوبیت را کافی می
آذری جهرمی گفت :خیلی از آن نگذشته که سه میلیون
مشترک  ADSLو  ۳۰۰هزار مشترک اینترنت موبایل داشتیم
و هنوز مفهوم پهنای باند سریع جا نیفتاده بود وفاصله دیجیتال
زیادی میان ایرانو کشورهای منطقه وجود داشت.
وی با بیان نگاه لوکس���ی که در گذشته نسبت به فناوری
اطالعات بود و اشتراک  ۱۲۸کیلوبیت کافی دانسته میشد،
افزود :به دلیل عزمی که در بدنه دولت وحاکمیت بر توسعه
فناوری اطالعات وجود داشت بیش از  ۲۰هزار میلیارد تومان
در پنج سال گذشته برای توسعه فناوری اطالعات هزینه شد
تا از  ۱۰۰میلیون گوشی موجود  ۶۰میلیون گوشی هوشمند
در کشور فعال است.
آذری جهرمی گفت :اگرچه در بخش اینترنت ثابت نتوانستیم
آنطور که باید توسعه پیدا کنیم و فناوری  ADSLدر دنیا رو
به انقراض است و  ADSLو  FTTHرو به گسترش هستند.
انحصار مخابرات قانونی نیست
وزیر فاوا گفت :انحصار ذاتی شرکت مخابرات اگرچه قانونی
نیست اما بهدلیل سرمایهگذاریهای زیادی که در زمان دولتی
بودن ،وجود دارد برآوردها حاکی است که ظرفیت رشد ۱۰
برابری را در حوزه زیرساخت بخش ثابت داریم.
وی زندگی امروزه بشر را وابسته به فناوری اطالعات دانست

ایم
در سالمت الکترونیکی رشد خوبی نداشته
ها توسعه الزم
وزیر فاوا با بیان اینکه با وجود رشد شاخص
متناسب با برنامههای خود در بخش فناوری اطالعات انجام
ها خوب رشد کرده
نشده است ،افزود :البته در برخی از بخش
ودر برخی دیگر خیر اما مطابق نتایج اولیه کالبدشکافی که
ها چون سالمت که اقتصاد
صورت گرفته ،در برخی از حوزه
بزرگی داردو در بهبود زندگی مردم اثرگذار است ،نتوانستیم
لونقل رشد
رشد کنیم هرچند در حوزههای گردشگریو حم 
خوبی داشتیم.
آذری با اعالم اینکه در دنیا کیفیت شبکه زیرساخت بر پایه
شود ،گفت :البته بخشی از کیفیت به
خدمات آن تامین می
دلیل جبر فناوری از میان میرود مثل صنعت بازیهای رایانهای
که به دلیل دوری مس���یر میزان تاخیر در ارسال و دریافت
شود که در این صورت برای
اطالعات  ۴۰تا  ۶۰میلی ثانیه می
بهبود کیفیت باید محتوا را به مشترک نزدیک کرد هرچند
که با تکنولوژیهای نسل سوم ،چهارمو پنجم این زمان تاخیر
کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه در کشور بعد از ایجاد هفت  IXPنیاز به
CDNها و کلودها داریم ،گفت :اگر هماکنون ترافیک IXPها
را در کشور مقایسه کنیم ،متوجه میشویم که مثال ترافیک در
تهران  ۲۰برابر مشهد است چراکه کلود و  CDNرا در مشهد
کمتر داریم چون اقتصادی نیست و باید فعاالن این حوزه را
تشویق به فعالیت در این حوزهها کنیم.
توصیه به استارتآپها
وزیر فاوا با بیان اهمی���ت حفظ اطالع���ات کاربران در
ارایهکنندگان خدمات گفت :نکته بسیار مهمی که باید به آن
ق کاربران است که باید در قالب شرایط
توجه کرد ،حفظ حقو 
ضمن عقد ،حقوقمشترک تحت عنوان قوانین حقوقی مستند
و در زمان ارایه سرویس به مشترک ارایه شود.
توصیه به فعاالن عرصه فناوری اطالعات
آذری همچنین دو
کسب و کارهای نوپا کرد و گفت :تمام کسب و کارهای نوپا
و
کارگیری مشاوره و کارشناس شبکه
نخست نیاز به استخدام و به
دارند؛ چراکه کارشناس شبکه باعث میشود از کیفیت شبکه
برای ارایه سرویس مطلع ش���وید و دوم الزام در وجود مشاور
حقوقی است.

رییس س���ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی گفت :ایجاد مزاحمت تبلیغاتی به صورت
پیامکی و تلفنی خالف مقررات و حقوق مشترکان
است.
فناوران -حسین فالح جوشقانی در اینستاگرام
های دریافتی و
خود نوشت :بر اس���اس گزارش
های انجام شده در سازمان تنظیم مقررات
بررسی
و ارتباطات رادیویی مبنی بر ش���کایات رسیده
از طرف مش���ترکان اپراتورها در خصوص ایجاد
های تبلیغاتی تلفنی ،به اپراتورها تذکر
مزاحمت
داده شد.
وی افزود :ایجاد مزاحم���ت تبلیغاتی بصورت
پیامکی و تلفن���ی خالف مق���ررات و حقوق
مشترکین است و اپراتورها موظف هستند اینگونه
تبلیغات را متوقف کرده و با متخلفان هم برخورد
کنند.
به گفته جوشقانی هموطنان در صورت مواجه
شدن با تبلیغات تلفنی از طرف اپراتورها موضوع
را از طریق س���امانه 195یا با مراجعه به پایگاه
اینترنتی  ir.195به سازمان اعالم کنند.

اعالم برگزیدگان چهارمین
رویداد همآفرینی همراهاول

اول
آفرینی همراه
اختتامیه چهارمین رویداد هم
با مشارکت ش���رکت «پردیس اول کیش»۲۵ ،
بهمن ماه برگزار شد.
آفرینی
ارتباطات سیار  -در چهارمین رویداد هم
های «دیرین دخت»« ،سلحشوران»
اول بازی
همراه
های اول تا س���وم
و «یگان ویژه» به ترتیب رتبه
آفرینی و
را کسب و لوح تقدیر ،تندیس ویژه هم
جایزه نقدی خود شامل  ۱۵میلیون تومان برای
تیم اول ۱۰ ،میلیون توم���ان برای تیم دوم و ۵
میلیون تومان برای تیم سوم را دریافت کردند.
در ای���ن مراس���م بازیهای «مش���اجره»،
«« ،»Drag Racingغار اژدها»« ،اس���تراتژی
« ،»AMAZIAمزرعه شمالی»« ،پسرخوانده»
و «پرسیتی» نیز لوح تقدیر و هدیه ویژه هیات
داوران را دریافت کردند.
در این دوره از مجموعه رویدادهای همآفرینی
که ثبت نام آن از  ۱۵آبان ماه آغاز ش���ده و تا
 ۲۰آذر ماه ادامه داش���ت ۱۶۸ ،بازی در سامانه
همآفرینی ثبت ش���د که از این بین  ۴۰بازی به
نهایت در تاریخ ۱۵و ۱۶
مرحله داوری رسید و در
بهمن ماه داوری برگزار و سه بازی برتر انتخاب
شدند.

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی
در اجرای ماده  208قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه  1366بدینوسیله آراء هیات حل اختالف مالیات با مشخصات زیر به مودیان ذیربط ابالغ میگردد تا ظرف مهلت مقرر ( بیست روز)در قانون مالیاتهای مستقیم مودیان
از تاریخ درج این اگهی به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه و اقدامات قانونی بعدی را در جهت تسویه حساب مالیاتی به عمل اورند بدیهی است در صورت عدم مراجعه طبق موازین قانونی اقدام خواهد شد.
ردیف شماره
پرونده

نام مودی

شماره ثبت

شماره و تاریخ رای مرجع صدور رای عملکرد
سال

1

3097

طنین مهر مازندران

4734

-7464
1396/11/17

هئیت حل
اختالف بدوی

1395

2

3097

طنین مهر مازندران

4734

-7465
1396/11/17

هئیت حل
اختالف بدوی

1395

1

 4009بازرگانی تالر گستر مهتاب خزر

5621

-7466
1396/11/17

هئیت حل
اختالف بدوی

1395

2

 4009بازرگانی تالر گستر مهتاب خزر

5621

-7467
1396/11/17

هئیت حل
اختالف بدوی

1395

1

2995

طنین مهر خزر

4641

-7462
1396/11/17

هئیت حل
اختالف بدوی

1395

2

2995

طنین مهر خزر

4641

-7463
1396/11/17

هئیت حل
اختالف بدوی

1395

منبع مالیاتی

درامد ماخذ مشمول
مالیات

مالیات به ریال

جرائم

شماره واحد
مالیاتی

نشانی اداره امور مالیاتی

عملکرد

204/135/428

51/033/857

-

123113

قائمشهر  -میدان طالقانی ساختمان شماره  1اداره
امور مالیاتی

-

38/716/488

123113

قائمشهر  -میدان طالقانی ساختمان شماره  1اداره
امور مالیاتی

-

123113

قائمشهر  -میدان طالقانی ساختمان شماره  1اداره
امور مالیاتی

-

311/655/896

123113

قائمشهر  -میدان طالقانی ساختمان شماره  1اداره
امور مالیاتی

339/003/700

-

123113

قائمشهر  -میدان طالقانی ساختمان شماره  1اداره
امور مالیاتی

-

325/443/552

123113

قائمشهر  -میدان طالقانی ساختمان شماره  1اداره
امور مالیاتی

جرائم موضوع ماده 3/871/648/841 169
ق.م.م
عملکرد

1/547/682/364 6/190/729/459

جرائم موضوع ماده 21/861/430/962 169
ق.م.م
عملکرد

1/356/014/802

جرائم موضوع ماده 32/544/355/240 169
ق.م.م

ناصر حسینی – رئیس امور حسابرسی مالیاتی شهرستان قائم شهر
اجرائیه

شــماره اجرائیه  9610422520400131شــماره پرونده  9609982520200154شماره بایگانی  960154مشخصات محکوم له افضل محمدی
فرزند حســین نشــانی قم -شیخ آباد  20متری حکمت نبش ک  1پالک  47مشــخصات محکوم علیه مهدی رسولی فرزند محمد نبی نماینده قانونی محکوم له:
نصیبه رنجی فرزند جلیل نشــانی میدان مطهری نرســیده به فروشــگاه رفاه خ شــهیدان پورزند بین ک 4و 6وکیل محکوم به :بموجب درخواست اجرای حکم
مربوطه به شــماره  9610092520200262و شماره دادنامه مربوطه  9609972520200377محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 50000000
ریال بابت دین بعالوه هزینه دادرسی  1310000ریال و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ سررسید آن لغایت زمان اجرای حکم
به حسب شاخص بهای بانک مرکزی ایران در حق محکوم له و نیم عشر دولتی هزینه اجرای احکام.

مسئول دفتر شعبه  2حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم -ابوالفضل امیری فردوئی
اجرائیه

شــماره اجرائیه  9610422521300311شــماره پرونده  9509982521300850شــماره بایگانی  950853مشخصات محکوم له هاشم دلشاد
رضائی فرزند ایرج نشــانی قم -خ امام  45-م مدرس  14-م آزادی -ک - 12پ  102مشــخصات محکوم علیه .1محمد نیازی  .2حمید رمضانی محکوم به:
بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه مربوطه  9609972521300694محکوم علیه ردیف اول (محمد نیازی) محکوم است به
پرداخت مبلغ سه میلیون تومان بابت اصل خواسته و بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت زمان حکم و پرداخت مبلغ  106700تومان بابت
هزینه دادرسی و محکوم علیه ردیف دوم (حمید رمضانی) محکوم است به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان بابت اصل خواسته و بانضمام خسارت تاخیر تادیه
از تاریخ سررسید لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ  285770بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی هزینه اجرای احکام.

مسئول دفتر شعبه  13حقوقی شورای حل اختالف قم -داود فتوتی
اجرائیه

شــماره اجرائیه  9610422522100260شــماره پرونده  9609982522100241شــماره بایگانی  960241مشــخصات محکــوم له محمدرضا
صمدیان المشیری فرزند عباس نشانی قم -آذر -ک  25ک  13ک  2پ  69مشخصات محکوم علیه محمد رسولی فرزند قاسم نشانی مجهول المکان محکوم
به :بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره  9610092522100654و شــماره دادنامه مربوطه  9609972522100622محکوم علیه محکوم
اســت به پرداخت مبلغ  20000000ریال بابت اصل خواســته بانضمام  1610000ریال هزینه دادرســی و تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک لغایت اجرا
حکم در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی هزینه اجرای احکام.

متصدی امور دفتری شعبه  21حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم -فریبا صفری
اجرائیه

شــماره اجرائیه  9610422520200095شــماره پرونده  9609982520200204شماره بایگانی  960204مشخصات محکوم له رضا سبزآبادی
فرزند حســن نشــانی قم -خ جواداالئمه نرســیده به پل جمهوری ک  20پ  138مشــخصات محکوم علیه منوچهر خیری پور نماینده قانونی محکوم له :غالم
عباس ملکشاهی فرزند ولی اله نشانی قم -نیروگاه ک  12پ  2ط اول واحد سمت راست وکیل محکوم به :بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره
9610092520200217و شــماره دادنامــه مربوطه  9609972520200334محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلــغ  53000000ریال بابت دین
بعالوه هزینه دادرسی  240000ریال و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ سررسید آن لغایت زمان اجرای حکم به حسب شاخص
بهای بانک مرکزی ایران در حق محکوم له و نیم عشر دولتی هزینه اجرای احکام.

مسئول دفتر شعبه  2حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم -ابوالفضل امیری فردوئی
دادنامه

شماره دادنامه 9609972523001386:شماره پرونده 9609982523000531:شماره بایگانی 960536:خواهان:خانم مریم آرانی زاده فرزند مهدی به
نشــانی قم -خ آذر انتهای ک - 54پ  231وکیل خواهان:آقای حامد منفرد فرزند جواد به نشــانی قم -میدان ســعیدی -ابتدای بلوار نیروی هوایی -جنب بانک ســینا
پ  5طبقه  3خوانده:آقای محمد حسین مسعودی فرزند علیرضا به نشانی مجهول المکان خواسته:مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ  170000000ریال بانضمام کلیهخسارات و هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه رای شورا در خصوص دادخواست خواهان فوق با وکالت فوق به طرفیت خوانده فوق به خواسته فوق به استناد
یک فقره چک عهده بانک حکمت ایرانیان شــعبه صیاد شــیرازی قم به شــماره چک  306139به تاریخ  95/5/5از شــماره حســاب جاری  1113-10-15755711و
گواهینامه عدم پرداخت بانک حکمت ایرانیان شعبه شهید صیاد شیرازی قم به شماره  245مورخ  95/6/4به 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 داشــته و اینکه خوانده با وصف ابالغ وفق ماده  73از طریق نشــرآگهی در جلســه رسیدگی حاضر نشده و الیحه ای نیز تقدیم شعبه 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 استفســاریه تبصره مذکور مصوب  1377مجمع تشــخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  170000000ریال بابت اصل
دین بعالوه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ سر رسید آن لغایت زمان اجرای حکم به حسب شاخص بهای بانک مرکزی ایران در حق خواهان
صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف مهلت20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و  20روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه عمومی
حقوقی قم می باشد.قاضی شورای حل اختالف شماره  30قم -خدابخشی رونوشت برابر اصل اداریست و جهت ابالغ به خوانده فوق الذکر تهیه و تنظیم میگردد.

دبیر شورای حل اختالف شعبه  30قم

دادنامه

شــماره دادنامه 9609972520400302:شماره پرونده 9609982520400217:شــماره بایگانی 960217:خواهان:خانم ام البنین شوندی فرزند محمد
قاسم به نشانی قم -خ سوم خرداد ک  34پ  52خوانده:آقای مجتبی فاتح مجهول المکان خواسته:مطالبه وجه دو فقره سفته به مبلغ  100000000ریال بانضمام کلیه
خســارت تاخیر تادیه و خســارت دادرسی رای شورا در خصوص دادخواســت تقدیمی خواهان فوق به طرفیت خوانده فوق مبنی بر مطالبه مبلغ  100000000ریال به
استناد  2فقره سفته به شماره خزانه داری کل ( 971599سری/الف) و ( 571598سری/الف) شورا با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اظهارات خواهان
و ارائه مدارک از جمله مصدق ســفته موصوف در پرونده از ســوی وی به شــعبه وبا توجه به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلســه مقرر حاضر نشده و نسبت به
دعوا و مســتندات آن ایرادی ننموده و ادله و مدرک محکمه پســند به شــورا ارائه نداده و نظر به اینکه مســتندات مذکور در پرونده بر اشتغال ذمه خوانده به میزان
خواسته داللت داشته لذا شورا دعوی خواهان علیه خوانده را ثابت و موجه تشخیص داده و مستندا به مواد  519-198قانون آ.د.م و مواد  307و  309قانون تجارت
و مواد  1301-1258-1257قانون مدنی رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  100000000ریال به انضمام هزینه دادرســی در حق خواهان صادر می نماید
و نســبت به مطالبه خســارت تاخیر تادیه با توجه به عدم احراز شــرایط مندرج در ماده  522قانون 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  197همان قانون رای به بی حقی خواهان صادر می نماید رای صادره غیابی و ظرف
 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از آن ظرف  20روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی قم می باشــد قاضی شــورای حل
اختالف شماره  4قم -قاسمی سوته رونوشت برابر اصل اداریست و جهت ابالغ به خوانده فوق الذکر تهیه و تنظیم میگردد.

دبیر شورای حل اختالف شعبه  4قم

دادنامه

کالســه پرونده 1517/38/96:شــماره دادنامه 1568-96/10/23:خواهان:بانک مهر اقتصاد به وکالت مهدی شــعبانی فرزند عباس آدرس قم -میدان سعیدی
بلــوار نیــروی هوایی -کوچه  3پالک  446طبقه ســوم خواندگان.1:معصومه نبی گل فرزند محمد آدرس مجهول المکان  .2موســی ابوالحســنی معین آبادی فرزند عبدعلیآدرس مجهول المکان خواســته:مطالبه وجه به اســتناد  1فقره چک عهده بانک کشــاورزی به مورخه  95/5/30به مبلغ  185000000ریال 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
خوانده گان فوق تقدیم داشــته 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 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 اســتناد یک فقره چک متعلق به آقای موســی ابوالحســنی معین آبادی عهده بانک صادرات به شــماره سریال 01428
بتاریخ  95/5/30وظهر نویسی خوانده ردیف اول و گواهینامه عدم پرداخت بانک ملت به مورخه  95/5/30به 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 دادخواســت تســلیمی و استماع اظهارات وکیل خواهان و مدارک پیوســتی از جمله مالحظه مصدق مستندات مذکور و قرارداد تسهیالت بنحو فروش اقساطی به شماره
 7516/121/1301/2995/1که به تایید طرفین رســیده و گواهی اســتعالم صورت وضعیت تســهیالت وام گیرنده معصومه نبی گل بابت دریافت اصل تسهیالت به مبلغ
 150000000ریال ونرخ سود  26درصد جمعا به مبلغ  269460000ریال طی مدت  60ماه از قرار ماهیانه مبلغ  4491000ریال از تاریخ سررسید اولین قسط بمورخه
 93/11/30لغایت  98/10/30و پرداخت تعداد  20قســط و مانده اصل بدهی به مبلغ  175561790ریال و مانده بدهی وجه التزام (خســارت تاخیر تادیه دین) بمبلغ
 6079014ریال و نرخ خســارت تاخیر تادیه  6درصد محاســبه جمعی نرخ ســود و خسارت تاخیر تادیه تسهیالت  32درصد و جمع کل مانده بدهی  195795004ریال طبق
آخرین صورت وضعیت بدهکاری تسهیالت وام گیرنده به تاریخ  96/10/13و تایید رسید پرداختی تسهیالت نامبرده که توسط 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 در نیامده و از منشا خود جدا
نشده است لذا ایرادات قرارداد پایه قابل استماع است و چک موصوف در حدود قرارداد پایه قابل مطالبه است و اینکه با مالحظه قرارداد فیمابین طرفیت پایان قرارداد
تسهیالت در مورخه  98/10/30می باشد که قرارداد مهلت داشته و این در قرارداد قید گردیده و در صورت تخلف وام گیرنده نسبت به مفاد و شرائط قرارداد قرارداد
که تشخیص بانک معتبر بوده که در این صورت بانک مربوطه می تواند قرارداد را به صورت یکطرفه فسخ نماید و در صورت فسخ کلیه مطالبات ناشی از قرارداد تبدیل به
دین می شــود 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 تسویه نهایی آن مبلغی معادل نرخ سود تسهیالت بعالوه  6درصد در سال را نسبت به اصل تسهیالت که به عنوان وجه التزام به ذمه ی تعلق می گیرد به بانک بپردازد
و در قرارداد قید گردیده در صورتی که بانک بر اســاس این ماده قرارداد فســخ نماید مراتب را به اطالع خوانده خواهد رســاند و با توجه به اینکه مدت زمان قرارداد به
اتمام نرسیده و در صورت تخلف دریافت کنندگان تسهیالت بانک (خواهان) بایستی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و نظر به اینکه این نوع قرارداد از مقود خارج الزم
می باشــد نســبت به مراجعه به محاکم جهت تنفیذ فســخ قرارداد نیز اقدام نماید و متعاقب این امور جهت وصول مطالبات اقدام صورت گیرد در حالی که به وصف صراحت
قــرارداد موصــوف خواهان اقدامی جهت این امور بعمل نیاورده اســت و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلســه مقرر حاضر نشــده و الیحــه ای نیز ارائه نداده 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 باشد ارائه ننموده
اند لذا خواسته خواهان را اوال در خصوص اصل خواسته در حدود اقساط سر رسید شده تا تاریخ  96/10/30به تعداد  16قسط وارد وارد تشخیص داده 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 1301
ق.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 سال  1376و قانون الحاق دو تبصره به ماده  15اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ
 71856000ریال بابت اصل دین و ســود ناشــی از قرارداد صادر و ثانیا در خصوص خســارت تاخیر تادیه اقساط سررسید شده 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 تنظیمی فی مابین خواهان و وام گیرنده که بر اســاس 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 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
آیین دادرســی مدنی (موخرالتصویب) اقوی ظهورا بر ماده  15قانون عملیات بانکی بدون ربا (خاص مقدم) اســت 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 خســارت 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 آیین دادرســی مدنی خالف شــرع و
اخالق حســنه مخل نظم عمومی اســت و در نتیجه باطل اســت لذا شورا بلحاظ مطالبه خواهان و امتناع خواندگان در باب مطالبه خسارت تاخیر تادیه حسب شاخص بانک مرکزی
وارد و ثابت تشــخیص داده مســتندا به ماده  15قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب  1376و ماده  522قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال  1379حکم بر محکومیت
تضامنی خواندگان به پرداخت اقل مبلغین از بین خســارت قابل محاســبه براساس شاخص قیمت ساالنه بانک مرکزی و مبنای مندرج در قرارداد  32درصد خواسته در سال
از تاریخ تقدیم دادخواست  96/7/12لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر که در زمان اجرا توسط واحد اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد و نیز مابه التفاوت تمبر
دادرســی خســارت تاخیر تادیه در واحد اجرا وصول و ایصال به صندوق دولت خواهد گردید و نظر به قاعده فقهی الضرر و تســبیب بابت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به
به مبلغ  1796400ریال 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 حل گردیده ناشــی از قرارداد فیمابین مســتندا به ماده  2ق.آ.د.م قرار عدم استماع
و نســبت به الباقی خواســته مســتندا به ماده  197قانون آیین دادرسی مدنی و ماده  1257قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و
ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و  20روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه 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.

دادنامه

دبیر شورای حل اختالف شماره  38قم

شــماره دادنامه 9609972522200713 :شــماره پرونده 9609982522200373 :شــماره بایگانی  960373خواهان:ســازمان نظام مهندسی ساختمان قم با
مدیریت عاملی امین مقومی به نشــانی قم بلوار امین نبش ک  20طبقه فوقانی بانک ملت وکیل خواهان:محمد نجفی به نشــانی قم -میدان معلم -ســاختمان عمرانیه طبقه
چهارم واحد  315خواندگان.1:شرکت تعاونی مسکن مهر 50مجهول المکان .2آقای اسالم احمدلو گرزعلی مجهول المکان .3آقای اباصلت احمدلو مجهول المکان .4آقای محمد
عسگری مجهول المکان خواسته:محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت یک فقره چک به مبلغ  6626250ریال به انضمام هزینه دادرسی وتاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل
رای شورا در خصوص دادخواست خواهان فوق با وکالت فوق به طرفیت خواندگان فوق به خواسته مطالبه مبلغ  6626250ریال به استناد یک فقره چک عهده بانک مسکن
شــعبه مرکزی قم به شــماره چک  705/168568به تاریخ  89/9/20از شماره حساب جاری  14002119155و گواهینامه عدم پرداخت بانک مسکن شعبه مرکزی قم به
شــماره  6611مورخ  89/12/21به انضمام خســارات دادرســی و حق الوکاله وکیل و خســارات تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک پیوستی من جمله
کپی مصدق مســتندات ذکر شــده و بقاء اصول آنها در ید خواهان که داللت بر بقاء دین بر ذمه خوانده داشــته و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر
نشــده و الیحه ای مبنی بر برائت ذمه خویش به شــعبه ارائه ننموده اســت لذا شــورا ضمن استصحاب بقاء دین خوانده اســتحقاق خواهان را نسبت به خواسته محرز و ثابت
تشــخیص داده و مســتندا 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 الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب  1377مجمع تشــخیص مصلحت نظام
حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ  6626250ریال بابت دین بعالوه هزینه دادرسی  2040157ریال و خسارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ سر رسید آن
لغایت زمان اجرای حکم به حسب شاخص بهای بانک مرکزی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی است و ظرف20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی
در همین شــعبه شــورا و پس از آن  20روز قابل تجدید نظر در دادگاه های عمومی و حقوقی شهرســتان قم می باشــد.قاضی شــورای حل اختالف شماره  22قم -خدابخشی
دبیر شورای حل اختالف شعبه  22قم
رونوشت برابر اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و تنظیم میگردد.

دادنامه

پرونده کالســه  9609982516400027شــعبه  28دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم تصمیم نهایی شــماره  9609972516400936شماره بایگانی 960033
خواهان:آقای حسین مرادی فرزند صادق با وکالت آقای محمود وصالی شعاع فرزند حسین به نشانی قم  45-متری صدوقی -نبش  30متری قائم -پالک  6و آقای علی زرندی
فرزند اکبر به نشانی قم -بلوار امام موسی صدر (خاکفرج) نبش ک - 51ساختمان طلوع طبقه اول خواندگان.1:آقای مرتضی رضایی فرزند حسن با وکالت آقای مهدی معتمدی
فرزنــد علی به نشــانی قم  45-متری صدوق -بلوار فردوس -تقاطع مفتح -ســاختمان شــفق -واحد .2 3خانم صغــری موحدی فرزند محمدرضا با وکالت خانم فاطمه بســتان
منش جوان فرزند ســید شــجاع به نشــانی قم -شهرک قدس -بلوار ولیعصر شرقی -کوچه - 45پالک  10واحد 4طبقه .3 4آقای مجید میرزایی فرزند ابوالفضل به نشانی قم
 45متری صدوقی  20-متری شــهید شــهبازی -پالک .4 50خانم زهرا شــیری فرزند نورمحمد به نشــانی قم -خیابان جمهوری -نبش کوچه - 15امالک مرتضی .5آقای ســید
ســعید انواری فرزند ســید مصطفی .6خانم ســوگند سادات ابریشــم فرزند غالمرضا .7آقای احمد صفا فرزند حسن همگی به نشــانی مجهول المکان .8شهرداری قم به نشانی
قم -بلوار امام موســی صدر -نرســیده به میدان نواب -شهرداری قم  .9آقای قوچعلی خیری زاده فرزندنورعلی با وکالت آقای حسین فشانجردی فرزند رضاعلی به نشانی قم
 45متری صدوق -نبش  30متری قائم (عج) -دفتر وکالت جناب آقای وصالی خواســته ها.1:ابطال ســند(موضوع ســند مالی نیســت).2ابطال سند رسمی(موضوع سند ملکاست).3ابطال سند رسمی(موضوع سند ملک است).4ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است).5ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است) .6ابطال سند رسمی(موضوع
ســند ملک اســت) .7ابطال سند رسمی(موضوع سند ملک است) .8ابطال سند رسمی(موضوع ســند ملک است) .9ابطال سند رسمی(موضوع سند ملک است) .10ابطال سند
رســمی(موضوع ســند ملک است) .11ابطال سند (موضوع سند مالی نیست).12دستور موقت .13تایید فســخ قرارداد(مالی)  .14ابطال سند (موضوع سند مالی نیست).15
ابطال ســند رســمی(موضوع سند ملک اســت) .16ابطال سند رسمی(موضوع سند ملک اســت) .17ابطال سند رسمی(موضوع سند ملک اســت) .18ابطال سند(موضوع سند
مالی نیســت) .19ابطال ســند(موضوع ســند مالی نیســت) رای دادگاه در مورد دادخواســت خواهان فوق با وکالت فوق به طرفیت خواندگان فوق بخواســته  -1تایید فســخ
قرارداد جعاله مورخ  -2 88/11/17ابطال ســند رســمی شــماره  95/9/11-14537دفتر اســناد رسمی شــماره  62قم و اعالن بطالن عقدآن  -3ابطال وکالت نامه رسمی
شــماره  -4 95/5/10- 1395335264010000410ابطال وکالت نامه رســمی شــماره  -5 95/4/12- 1395321564/7000119ابطال وکالت نامه رســمی شــماره
-6 95/5/10- 13953326401000039ابطال وکالت نامه رســمی شــماره  -7 95/5/10- 139533256401000042ابطال سند رسمی شماره 95/6/9- 14989
دفتر اسناد رسمی شماره  62قم و اعالن بطالن عقد آن -8ابطال سند رسمی شماره  95/6/9- 14542دفتر اسناد رسمی شماره  62قم و اعالن بطالن عقدآن -9ابطال سند
رســمی شــماره  95/8/11 -14904دفتر اسناد رســمی شماره  62قم و اعالن بطالن عقد آن  -10ابطال سند رسمی شــماره  95/8/11-14906دفتر اسناد رسمی شماره
 62قم و اعالن بطالن عقد آن  -11ابطال ســند رســمی شــماره  95/8/26-11980دفتر اســناد رســمی شــماره  62قم و اعالن بطالن عقد آن  -12ابطال سند رسمی شماره
 95/8/26-14990دفتر اســناد رســمی شماره  62قم و اعالن بطالن عقد آن  -14ابطال سند رسمی شــماره  95/10/9-10208دفتر اسناد رسمی شماره  62قم و اعالن
بطالن عقد آن  -15ابطال سند رسمی شماره  95/10/9-15207دفتر اسناد رسمی شماره  62قم و اعالن بطالن عقد آن  -16ابطال سند رسمی شماره 95/10/9- 15209
دفتر اســناد رســمی شــماره  62قم و اعالن بطالن عقد آن  -17دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال سهم همه خواندگان از پالک ثبتی  10875اصلی بخش یک قم
-18ابطال وکالت نامه رسمی شماره  88/11/17- 1070دفتر اسناد رسمی شماره  20قرچک ورامین  -19ابطال سند رسمی  89/1/30- 1499دفتر اسناد رسمی شماره
 20قرچک ورامین و اعالن بطالن عقدآن نظر به اینکه خواهان بعد از جلســه رســیدگی و قبل از اعالم ختم آن بواســطه آقای غالمرضا دارابی آقای علی زرندی وکیل دادگستری
را جهت اســترداد دادخواســت به دادگاه معرفی کرده و وکیل مذکور برابر الیحه ثبت شــده در دفتر دادگاه به شــماره  96/10/17-648429دادخواست را مسترد کرده به
استناد بند ب ماده  107قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر میشود این قرار ظرف  20روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان قم
است.رئیس شعبه  28دادگاه عمومی حقوقی قم -محمد حسن فقیهی رونوشت برابر با اصل اداریست و جهت هر گونه ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه وارسال می گردد.

مدیر دفتر شعبه  28دادگاه عمومی حقوقی قم -بابایی
دادنامه

شــماره دادنامه 9609972523001396:شــماره پرونده 9609982523000529:شــماره بایگانــی 960534:خواهان:خانم مریم آرانــی زاده فرزند مهدی به
نشــانی قم -خ آذر انتهای ک - 54پ  231وکیل خواهان:آقای حامد منفرد فرزند جواد به نشــانی قم -میدان ســعیدی -ابتدای بلوار نیروی هوایی -جنب بانک سینا -پ 5
طبقه  3خواندگان.1:آقای محمد حســین مســعودی فرزند علیرضا  .2سید احمد حســینی به نشانی مجهول المکان خواسته:مطالبه وجه چک رای شورا در خصوص دادخواست
خواهان فوق با وکالت فوق به طرفیت خواندگان فوق به خواســته مطالبه مبلغ  130000000ریال به اســتناد  1فقره چک عهده بانک حکمت ایرانیان شــعبه صیاد شــیرازی
قم به شــماره چک  306117به تاریخ  95/3/12از شــماره حســاب جاری  1113- 10- 157571 -1و گواهینامه عدم پرداخت بانک حکمت ایرانیان شــعبه شــهید صیاد
شــیرازی قم به شــماره  206مورخ  95/5/4به انضمام کلیه خســارات و هزینه های دادرسی و خســارات تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک پیوستی
من جمله کپی مصدق مســتندات ذکر شــده و بقاء اصول آنها در ید خواهان که داللت بر بقاء دین بر ذمه خوانده ردیف اول داشــته و اینکه خواندگان با وصف ابالغ وفق ماده
 73ق.آ.د.م در جلسه رسیدگی حاضر نشدند و الیحه ای از آنها(صادر کننده چک) واصل نگردیده است لذا شورا ضمن استصحاب بقاء دین خوانده ردیف اول (صادر کننده
چک) 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 310
قانون تجارت ناظر به ماده  249قانون تجارت و مواد  271و  1284و  1301ق.م و مســتندا به تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و ماده واحده استفســاریه تبصره
مذکور مصوب  1377مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول (صادر کننده چک) به پرداخت مبلغ  130000000ریال بابت اصل دین بعالوه کلیه
خسارات وهزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ سر رسید آن لغایت زمان اجرای حکم به حسب شاخص بهای بانک مرکزی ایران در حق خواهان صادر
و اعالم می نماید و نســبت به خوانده ردیف دوم (ظهرنویس) با اســتناد به ماده  315قانون تجارت حکم بر برائت خوانده و عدم مســئولیت خوانده ردیف دوم (ظهرنویس)
به جهت عدم رعایت مهلت مقرر قانونی صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی می باشــد و مســتندا به م  306ق.آ.د.م ظرف مهلت20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در
همین شــعبه و ســپس مســتندا به م  336ق.آ.د.م ظرف مدت 20روز از تاریخ انقضای مدت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی قم می باشــد.قاضی
شورای حل اختالف شماره  30قم -خدابخشی رونوشت برابر اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و تنظیم میگردد.

دبیر شورای حل اختالف شعبه  30قم

دادنامه

شــماره دادنامه 9609972523001363:شــماره پرونده 9609982523000530:شــماره بایگانــی 960535:خواهان:خانم مریم آرانــی زاده فرزند مهدی به
نشــانی قم -خ آذر انتهای ک - 54پ  231وکیل خواهان:آقای حامد منفرد فرزند جواد به نشــانی قم -میدان ســعیدی -ابتدای بلوار نیروی هوایی -جنب بانک سینا -پ 5
طبقه  3خواندگان.1:آقای هادی نجفی زاده جمکران فرزند محمد به نشانی مجهول المکان  .2آقای سید احمد حسینی به نشانی قم -بلوار  15خرداد -نوبهار -نبش کوچه 13
پالک  283خواسته:مطالبه وجه چک رای شورا در خصوص دادخواست خواهان فوق با وکالت فوق به طرفیت خواندگان فوق به خواسته مطالبه مبلغ  145000000ریال بهاســتناد  1فقره چک عهده بانک ملت شــعبه جمکران به شــماره چک  76923343-1465به تاریخ  94/3/2از شماره حساب جاری  79730354و گواهینامه عدم پرداخت
بانک ملت شــعبه امام حســین (ع) به شــماره  95/1158872مورخ  95/5/4به انضمام کلیه خســارات و هزینه های دادرســی و خســارات تاخیر تادیه با توجه به محتویات
پرونده و اسناد و مدارک پیوستی من جمله کپی مصدق مستندات ذکر شده و بقاء اصول آنها در ید خواهان که داللت بر بقاء دین بر ذمه خواندگان داشته و اینکه خواندگان
با وصف ابالغ خوانده ردیف اول وفق ماده  73ق.آ.د.م و خوانده ردیف دوم وفق م  70ق.آ.د.م در جلسه رسیدگی حاضر نشدند و الیحه ای از آنها واصل نگردیده 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 نحو تضامنی به پرداخت مبلغ  145000000ریال بابت
اصل دین بعالوه کلیه خسارات وهزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ سر رسید آن لغایت زمان اجرای حکم به حسب شاخص بهای بانک مرکزی ایران
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی می باشــد و مســتندا به م  306ق.آ.د.م ظرف مهلت20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و ســپس
مستندا به م  336ق.آ.د.م ظرف مهلت 20روز از تاریخ انقضای مدت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی قم می باشد.قاضی شورای حل اختالف شماره
 30قم -اسماعیلی رونوشت برابر اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و تنظیم میگردد.دبیر شورای حل اختالف شعبه  30قم

دادنامه

شــماره دادنامه 9609972523201342:شماره پرونده 9609982523200486:شــماره بایگانی 960496:خواهان:آقای علیرضا دلدار مزارکی فرزند
ابوالفضل به نشانی قم -خ آذر ک  21پ  49خواندگان.1:آقای علیرضا مرادی کاشف فرزند اورجعلی به نشانی مجهول المکان  .2خانم فاطمه نراقی به نشانی قم -خ
زاویه ک  20پ  49ط پایین خواســته:مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ  21000000ریال بانضمام کلیه خســارات تاخیر تادیه از تاریخ سررســید لغایت اجرای حکم
قطعی رای شــورا در خصوص دادخواســت خواهان فوق به طرفیت خواندگان فوق به خواســته فوق به اســتناد یک فقره چک عهده بانک صادرات شعبه محال علیه به
شماره چک  051459به تاریخ  95/11/15به انضمام خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک پیوستی من جمله کپی
مستندات ذکر شده و بقاء اصول آنها در ید خواهان که داللت بر بقاء دین بر ذمه خوانده داشته و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده
و الیحه ای نیز به شــعبه ارائه نکرده اند 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 دادرسی مدنی و مواد  313و  314و  310قانون تجارت ناظر به ماده  249قانون تجارت و مواد  271و  1284و 1301
ق.م و مســتندا به تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب  1377مجمع تشــخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت
خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ  21000000ریال بابت دین بعالوه هزینه و خسارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ سر رسید آن لغایت زمان اجرای
حکم به حسب شاخص بهای بانک مرکزی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین
شــعبه و پس از آن ظرف مدت  20روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی قم می باشــد.قاضی شــورای حل اختالف شــماره  32قم -رضوانی زاده رونوشت برابر
اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و تنظیم میگردد.

دبیر شورای حل اختالف شعبه  32قم

دادنامه

پرونده کالســه  9609980000500631شــعبه  110دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران تصمیم نهایی شــماره 9609970000501546
شــماره بایگانی 960637:خواهان:خانم ژینوس حســینعلی میرزا فرزند محمد حسین با وکالت آقای سعید خلیلی فرزند حسین به نشانی قم -تقاطع  15خرداد و 75
متری عمار یاســر -ســاختمان میالد نور -طبقه  5واحد  23خواندگان.1:آقای امیر جعفرکارآمد فرزند ابراهیم .2آقای شــرکت ســیب تاک (سهامی خاص) .3آقای رضا
کارآمد فرزند ابراهیم همگی به نشــانی مجهول المکان خواســته ها.1:مطالبه وجه چک .2مطالبه خســارت دادرسی .3مطالبه خســارت تاخیر تادیه گردش کار:خواهان
دادخواســتی به طرفیت خوانده تقدیم نموده که جهت رســیدگی به این شــعبه ارجاع که پس از ثبت و انجام تشریفات قانونی در وقت مقرر تحت نظر قرارداد دادگاه
با عنایت به محتویات اوراق پرونده پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .رای دادگاه دادخواست خواهان فوق با وکالت فوق
به طرفیت خواندگان فوق به خواسته مطالبه وجه چک به شماره های  1641/842943/31و  1641/842892/26و  1641/842891/40و خسارات دادرسی و
تاخیر تادیه به مبلغ  588950000ریال دادگاه پس از بررسی ضمائم و متن دادخواست با مالحظه مستندات ابرازی خواهان از جمله اصل سند چک گواهینامه عدم
پرداخت بانک محال علیه به لحاظ اعتبار اسناد تجاری از منظر قانونگذار که ید دارنده سند مزبور را اماره ی بر طلب وجه آن و متقابال بر مدیونیت صادر کننده چک و
از استقرار دین بر ذمه ایشان حکایت داشته توجها بر اظهارات خواهان و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ اخطاریه در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه دفاعی نیز در
مقام انکار یا تردید خواســته مطروح اقامه نکرده نظر به مراتب به لحاظ اینکه خوانده ســند یا مدرکی دال بر تادیه و یا برائت ذمه خویش اقامه نکرده اســت با احراز
استغال ذمه نامبرده یا استصحاب بقای دین جاری بنابراین خواسته مطروح موجه و ثابت تشخیص مستندا به مواد  313.310قانون تجارت و ماده  3قانون صدور چک
و مواد  198.515.519.522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به الزام خواندگان موصوف متضامنا به پرداخت مبلغ 588950000
ریال بابت اصل خواســته و  19713250ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و همچنین پرداخت خســارت تاخیر تادیه براســاس تغییر شاخص
ســاالنه اعالمی بانک از تاریخ سررســید تا اجرای حکم پس از محاســبه و پرداخت هزینه دادرسی آن در اجرای احکام مدنی در حق خواهان صادر می گردد رای صادره
غیابــی اســت ظــرف مدت  20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ســپس ظرف مدت  20روز پس از انقضاء مدت واخواهــی قابل تجدید نظر خواهی در
محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.تهران -میدان تجریش -خیابان فناخسرو -پالک - 73مجتمع قضایی عدالت

رئیس شعبه  110دادگاه عمومی حقوقی تهران -هادی یگانه
دادنامه

شــماره دادنامه 9609972516001251:شــماره پرونده 9609982516000530:شــماره بایگانی 960617:خواهان:آقای محمد شیدائی فرزند علی با
وکالت آقای ابوالفضل افشــاری فرزند حســن به نشانی بلوار عمار یاسر -بین کوی  16و - 18ســاختمان پارس -واحد  202خواندگان.1:آقای مهدی عبدالحی فرزند
احمد علی به نشــانی مجهول المکان .2آقای شــرکت شــهرک های صنعتی استان قم به نشــانی قم -خیابان عطاران -نبش کوچه - 4شرکت شهرک های صنعتی استان
قــم خواســته ها.1:الــزام به ایفای تعهد (غیر مالی) مبنــی بر  .2اثبات مالکیت (مالی غیر منقول) رای دادگاه در خصوص دعــوی خواهان فوق با وکالت فوق به طرفیت
خوانــدگان فوق به خواســته  -1اثبات مالکیت خواهان دعوا نســبت به یک باب مغازه تجاری واقع در شــهرک شــکوهیه قم -مجتمع خدماتــی رفاهی (قطعه  )m15به
مساحت تقریبی  32متر مربع (موضوع قرارداد فروش به شماره  419 -3041با شرکت شهرکهای صنعتی استان قم) مقوم به  20100000ریال  .2الزام به ایفای
تعهــد قــراردادی مبنی بر الزام خوانده ردیف اول (آقای عبدالحی) مبنی بر انتقال کلیه حقوق و منافع قراردادی شــماره  419-3041در شــرکت شــهرکهای صنعتی
اســتان قم به نام خواهان  .3مطالبه خســارات ناشــی از دادرســی دادگاه با عنایت به محتوای پرونده و نظر به اینکه اوال با توجه به مبایعه نامه عادی مورخ 91/9/12
(شــماره ســریال )31رابطه حقوقی خواهان به عنوان خریدار و خوانده ردیف دوم (آقای عبدالحی) به عنوان خریدار محرز اســت ثانیا مطابق بند  6 -2قرارداد عادی
یاد شده خوانده ردیف اول ملزم به تنظیم سند در کلیه مراجع و اخذ پاسخ استعالمات و اخذ مدارک و اسناد مربوط گردیده است ثالثا خواهان به خوانده ردیف اول
اظهارنامه طی شماره  23920مورخ  93/2/10ارسال نموده که در مورخ  93/2/13مطابق ماده  70از قانون آیین دادرسی مدنی ابالغ گردیده است رابعا خواندگان
با وصف ابالغ قانونی در جلســه مورخ  96/10/20حاضر نشــده و در قبال ادعای خواهان به دفاع از خود قیام و اقدام ننموده و شــرکت شــهرکهای صنعتی طی نامه
شماره  31370مورخ  96/10/23اعالم نموده هر چند قبال باید موافقت آن شرکت را برای انتقال اخذ نمایند اما رویه این است که اشخاص پس از انجام معامله به
شــرکت مراجعه و با احراز شــرایط قراردادی مشخص منتقل الیه اقدام به تنفیذ می نماید بنابراین دادگاه ادعای خواهان را مورد پذیرش قرارداده و به استناد مواد
 519-515-198-194-2-1از قانون آیین دادرســی مدنی و مواد  1258-1257-225-220-190-140-10ضمن اثبات و احراز مالکیت نسبت به مغازه یاد
شــده حکم به الزام آقای عبدالحی به حضور در شــرکت شهرکهای صنعتی اســتان قم جهت انتقال کلیه حقوق ومنافع قراردادی شماره  419-3041در شرکت به نام
خواهــان و محکومیــت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ  1607468ریال بابت هزینه دادرســی و مبلــغ  723600ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان دعوا
صادر و اعالم می دارد رای صادر شده غیابی و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.رئیس شعبه  24دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم
-علیرضا توفیق رونوشت برابر با اصل و اداریست و جهت هر گونه ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و ارسال می گردد.

مدیر دفتر شعبه  24دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم -قاسمی
آگهی حصر وراثت

احتراما آقای قدرت اله روزبهانی دارای شماره شناسنامه  4به شرح دادخواست به کالسه  1217این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چَنین توضیح داده که شــادروان علی روزبهانی به شــماره شناســنامه  85در تاریخ  1383/10/2در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین
الفوت منحصر است به  -1:فاطمه روزبهانی به شماره شناسنامه ( 74همسر متوفی)-2زهرا روزبهانی به شماره شناسنامه ( 179فرزند متوفی)-3قدرت
اله روزبهانی به شماره شناسنامه ( 4فرزند متوفی)-4آیت اله روزبهانی به شماره شناسنامه ( 5فرزند متوفی)-5منیر روزبهانی به شماره شناسنامه 178
(فرزند متوفی)-6عزت روزبهانی به شماره شناسنامه ( 663فرزند متوفی)-7منظر روزبهانی به شماره شناسنامه ( 9فرزند متوفی)ضمن انجام تشریفات
قانونی درخواست 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

