اقتصاد
New Tab

بدون تیتر
ایسنا  -پس از نهایی شدن مراحل فنی تحویل
هواپیماهای  ،ATRامروز (چهارشنبه) چهار هواپیما از این
خانواده در فرودگاه مهرآباد به زمین خواهد نشست.
ایسنا  -مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرآوردههای
لبنی از احتمال افزایش هفت درصدی قیمت سه محصول
لبنی به پیشنهاد صنایع خبر داد و گفت :همه برندهایی
که قیمت خود را افزایش داده بودن���د ،آن را به حالت
سابق برگرداندند و اگر در این بین برندی دوباره قیمتش
را افزایش داده ،تخلف کرده است و مردم از آنها نخرند.
فارس  -قائم مقام مدیرعامل راهآهن از راهاندازی
خط ثابت گردشگری ریلی تهران-سوادکوه و راهاندازی
سامانه جامع مسافری راهآهن خبر داد.
مهر  -رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران
ضمن اعالم قیمت اقالم پرمصرف ماه رمضان گفت :طرح
«ضیافت» ویژه ماه مبارک رمضان از روز  ۲۶اردیبهشت تا
پایان ماه رمضان اجرا میشود.
مهر  -با ایجاد سرویسهای منظم بین خلیجفارس،
دریای مدیترانه ،اروپا و خاور دور از س���وی کشتیهای
سنگینبر شرکت حمل فله کش���تیرانی ایران ،حمل
«نگالت» سنگین تا وزن  ۵۰۰تن آغاز شد.
میزان  -براساس آمار گمرک در سال  ،95بیش
از  3هزار و  393تن پوش���اک مردانه ،زنانه ،بچهگانه و
انواع دیگر البسه از کشورهای مختلف جهان وارد ایران
شده است.
New Tab

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

قیمت فروش به ریال
11,780,000
12,141,000
6,530,000
3,710,000
1.144.980
 1,235دالر
نرخ ارز
۳۲,۴۴۷
۳۵,۶۵۱
۴۱,۸۹۲
۲۸,۵۹۶
۹,۱۵۰
۸,۹۱۰
۸,۸۳۴
۴,۷۰۸
37,580
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وام بانکی به پروژههای اولویتدار
تخصیص یابد

ی گفت :باید از وارد آمدن شوک و نقصان به تولید جلوگیری شود تا کار برای تولیدکننده دشوار نشود .با این نگاه ،بانک مرکزی در تالش
فناوران  -رییس کل بانک مرکز 
است آرامش را در بازار حفظ کند .ولی اله سیف در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان قزوین افزود :بانکها در فعالیتهای خود از بیرون نباید کمک بگیرند؛ بلکه به
واسطه مدیریت صحیح و جلب سپردههای متقاضیان میتوانند به سود منطقی برسند و امور خود را اداره کنند.

آخرین اقدامات بانک مرکزی برای حل مشکل کاسپین

مدیرکل نظارت بر بانکهای بانک مرکزی با بیان پیشینهای از دالیل
بروز مشکالت مربوط به موسسه کاسپین ،از جدیت و فشار این بانک
برای تعیین تکلیفتعاونیهای منحله و رفع مشکالت سپردهگذاران
خبر داد.
ایبِنا  -عباس کمرهای با بیان اینکه موسسه کاسپین درواقع متشکل
از  ۸تعاونی غیرمجاز بود که مجوز فعالیت از بانک مرکزی نیز نداشتهاند،
گفت :سپس بانک مرکزی مجوز فعالیت موسسه کاسپین را صادر کرد
و قرار شد آن  ۸تعاونی منحل شوند.
مدیرکل نظارت بر بانکهای بانک مرکزی گفت :این اتفاق افتاد و
داراییها و بدهیهای اینها قرار شد به موسسه کاسپین منتقل شود.
در این بین اتفاقاتی افتاد ازجمله اینک���ه هنوز روند انتقال دارایی و
بدهیها شکل نگرفت البته یک مرجعی حکم صادر کرد که تابلوهای
تمام آن تعاونیهای غیرمجاز که حدود  ۶۰۰شعبه بود ،همه به موسسه
کاسپین تبدیل شوند و دفترچهها تغییر کند.
کمرهای گفت :عمال این تعاونیها به موسسه کاسپینی تبدیل شدند
که برای خودشان فعالیت میکردند .افراد میدیدند که نام کاسپین
در شعبه است و اس���م آن نیز در بانک مرکزی تایید شده و سپس
سپردهگذاران در آن حساب باز میکردند ولی منابع به خود موسسه
کاسپینی نمیرفت که مدیرعامل و اعضای هیات مدیره داشت و منابع
در آن تعاونی وارد میشد.وی خاطرنشان کرد :بانک مرکزی زمانی که
پرونده

وقتی موسسه یا بانکی ۳۲
تا  ۳۴درصد سود پرداخت
میکند جای تعجب دارد و
مردم باید بدانند جایی این
حباب خواهد ترکید .مگر
میتوان اینگونه فکر کرد که
موسسات بسیاری در کشور
زیاندیده باشند و تنها در
بانکها سود بدهند

این اتفاق افتاد اطالعرسانی کرد و ما جلساتی برگزار کردیم و به دنبال
تسریع در نقل و انتقاالت بودیم .پس اتفاق این بود که تعاونیها تابلوی
کاسپین داشتند و دفترچه این موسسه نیز وجود داشت؛ اما هر تعاونی
برای خودش کار میکرد.
مدیرکل نظارت بر بانکهای بانک مرکزی افزود :از س���ویی نیز
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره کاسپین نیز فشار الزم برای انتقال
دارایی و بدهیهای تعاونیها انجام ندادند و در اینباره مدیران این
موسسه قصور کردند و باید میرفتند داراییها و بدهیها را شناسایی
میکردند .به گفته کمرهای ،قیمتها باید با نرخ کارشناسی روز انجامو
مشخص میشد که مثال فالن ملک چقدر میارزد و به میزان آن سپرده
میآمد .بعد از آن موسسه با کسری روبهرو شد.
وی با بیان اینکه کاسپین شعبهای نداشته و تنها یک پوسته و اداره
مرکزی بود ،گفت :شاید بعد از ایجاد تابلوهای کاسپین با حکم مرجع
قضایی و اینکه مردم رفتند سپردهگذاری کردند ،پول در حساب موسسه
نرفت.این مقام مسوول در بانک مرکزی گفت :شما اگر از کاسپین یک
ترازنامه و خالصه دفتر کل بخواهید که بگویند چقدر خود موسسه
واقعی سپرده دارد ،اگر فرایند نقل و انتقال داراییها و بدهیها تکمیل
شود و موسسهای شفاف بیرون بیاید ،بانک مرکزی حمایت میکند و
طبعا مردم را رها نخواهیم کرد.
مدیرکل نظارت بر بانکهای بانک مرکزی با بیان اینکهمردم را

آخرین وضعیت سپردهها و تسهیالت بانکی

گزارش وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیالت بانکها و موسسات اعتباری
به تفکیک استان در پایان اسفندماه سال  ۹۵اعالم شد.
فناوران  -بر اساس گزارش اداره اطالعات بانکی بانک مرکزی ،مانده کل
سپردهها در پایان سال  ۹۵بالغ بر  ۱۲۷۲۸.۴هزار میلیارد ریال است که در
مقایسه با پایان سال قبل از آن معادل  ۲۱۰۹.۳هزار میلیارد ریال (۱۹.۹درصد)
افزاش نشان میدهد.بیشترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با ۷۴۹۲.۹

هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهکیلویه و بویر احمد با
 ۲۸.۶هزار میلیاردریال است .مانده کل تسهیالت بالغ بر  ۹۸۶۶.۶هزار میلیارد
ریال است که نسبت به پایان سال قبل از آن  ۱۹۵۰.۵هزار میلیارد ریال (۶/۲۴
درصد) افزایش نشان میدهد .بیشترین مبلغ تسهیالت مربوط به استان تهران
با مانده  ۶۰۲۵.۲هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهکیلویه و
بویر احمد معادل  ۳۵.۷هزار میلیارد ریال است .نسبت تسهیالت به سپردهها بعد

نام شرکت
ایران ارقام

6,604

خدمات انفورماتیک

26,634

+0.23

داده پردازی ایران

3,758

+3.19

تجارت الکترونیک پارسیان

3,896

+0.67

کارت اعتباری ایران کیش

4,775

افرانت

-0.04

3,888

همکاران سیستم

0

4,979

توسعه فناوری اطالعات خوارزمی

0

4,491

+0.74

3,250

0

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ســید احمد قانع وکیل وراث اقای ســید حســین قانه با تســلیم درخواست به شماره
 95/11/5-15733اعالم داشته که اسناد مالکیت مشاعی یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
 766340متر مربع پالک  11/228اصلی واقع در بخش  2سیستان ملکی  -1سید محمود قانع
به میزان  111468متر مربع به شماره چاپی  448852ذیل ثبت  4038دفتر  27صفحه 88
 -2عفت قانع به میزان  17416متر مربع به شماره چاپی  448856ذیل ثبت  4042دفتر
 27صفحه 100
 -3افســانه قانع به میزان  17416متر مربع به شــماره چاپــی  448859ذیل ثبت 4045
دفتر  27صفحه 109
 -4بهجــت قانــع به میزان  17416متر مربع به شــماره چاپــی  448860ذیل ثبت 4046
دفتر  27صفحه 112
 -5پروانــه قانع به میزان  17416متر مربع به شــماره چاپــی  448861ذیل ثبت 4047
دفتر  27صفحه 115
 -6شمســی قانع به میزان  17416متر مربع به شــماره چاپی  448862ذیل ثبت 4048
دفتر  27صفحه 118
 -7سید مهدی قانع به میزان  34834متر مربع به شماره چاپی  448863ذیل ثبت 4049
دفتر  27صفحه 121
 -8سید مجید قانع به میزان  34834متر مربع به شماره چاپی  448865ذیل ثبت 4051
دفتر  27صفحه 127
 -9سید احمد قانع به میزان  34834متر مربع به شماره چاپی  448866ذیل ثبت 4052
دفتر  27صفحه 130
 -10ســید هــادی قانع بــه میزان  34834متر مربع به شــماره چاپــی  448867ذیل ثبت
 4053دفتر  27صفحه 133
 -11ســید غالمرضا قانع به میزان  34834متر مربع به شــماره چاپی  448868ذیل ثبت
 4054دفتر  27صفحه 136
صادر و تســلیم گردیده و اعالم داشــته که بر اثــر جابجایی مفقود گردیده لــذا باعنایت به
تبصــره  5مــاده  120ایین نامــه اصالحی قانون ثبــت امالک مصوب  80/11/8مراتب باســتناد
بند یک ماده مذکور در یک نوبت آگهی میشــود تا هر کس مدعی انجام معامله میباشــد از تاریخ
انتشــار این اگهی ظرف مدت ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند
مالکیت و یا ســند معامله تســلیم نماید و رســید دریافت نمایدچنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض
نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل المثنی سند
مالیکت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تســلیم خواهد کرد  ..م الف  368تاریخ انتشــار روز
چهارشنبه 96/2/27
رئیس ثبت اسناد و امالک زابل
وقت رسیدگی ( مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست)
بــه موجــب کیفرخواســت شــماره  99610435488200011در پرونــده کالســه
 9209985489400409برای  -1ناصر ســارانی به اتهام مشــارکت در نزاع دســته جمعی به
قتل عمدی مســلمان مربوطه وقت رســیدگی به تاریخ  96/8/2ســاعت  9در این پرونده صادر
گردیده که با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهمین مراتب یک نوبت منتشر
تا متهمین جهت دفاع از اتهام انتســابی در وقت مقرر فوق پس از نشــرآگهی در این شعبه حاضر
شود 22 .
شعبه  5دادگاه کیفری یک استان سیستان و بلوچستان مستقر در زابل
وقت رسیدگی ( مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست)
به موجــب کیفرخواســت شــماره  9410435440201974در پرونده کالســه 940065
برای متهم احمد ســنچولی فرزند رســتم به اتهام قتل عمدی مرحوم خمر وقت رسیدگی به تاریخ
 96/9/7ســاعت  9در ایــن پرونده صادر گردیــده که با عنایت به مجهول المــکان بودن و عدم
دسترســی به متهمین مراتب یک نوبت منتشــر تا متهمین جهت دفاع از اتهام انتســابی در وقت
مقرر فوق پس از نشرآگهی در این شعبه حاضر شود 23 .
شعبه  5دادگاه کیفری یک استان سیستان و بلوچستان مستقر در زابل
آگهی ابالغ وقت
تاربخ حضور  1396/4/4ســاعت حضور  11/30در خصوص شکایت حسنیه کیخایی مقدم
و مجتبی دهمرده علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید 25.
(شعبه  103دادگاه کیفری دو شهر زابل(  103جزایی سابق
دادنامه
به تاریخ  1396/2/13در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی زابل به
تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه  950251تحت نظر و بررسی است دادگاه پس
از بررســی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال
بشــرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید  .رای دادگاه در خصوص اتهام اقای مصطفی مســعودی
زاده فرزند محمد ابراهیم  32ســاله و ســاکن مشــهد دایر بر حمل شــانزده کیلو و ششصد گرم
ماده مخدر از نوع تریاک از طریق جاســازی در زیر صندلی قســمت شاگرد خودروی مینی بوس به
شــماره انتظامی  22ع  928ایران  46با توجه به گزارش ضابطین قضایی مبنی بر کشــف تریاک
در خودروی موصوف کپی قولنامه ارائه شــده که حکایــت از انتقال مینی بوس از محمد امام پور
خوشــدل به مصطفی مســعودی زاده دارد صورتجلســه توزین ماده مخدر کشف شده عدم حضور
متهم در هیچ یک از مراحل رسیدگی و عدم ارائه دفاع موجه از ناحیه خود و کیفرخواست صادره
از دادســرای عمومی و انقالب زابل دادگاه بزهکاری متهم را محرز و مســلم دانسته و مستندا به
بنــد  4ماده  5قانــون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم بــه محکومیت متهم به تحمل صد و
دو ماه حبس تعزیری و  62ضربه شــالق تعزیری و پرداخت مبلغ صد و چهل میلیون ریال جزای
نقــدی در حق دولت صــادر و اعالم مینماید در اجرای مقررات ماده  215قانون مجازات اســالمی
ماده مخدر کشف شده از متهم جهت مصارف دارویی به نفع دولت ضبط و در صورت عدم قابلیت
مصرف دارویی معدوم و امحا خواهد شد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل
واخواهــی در این مرجع و پس از آن ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید
نظر استان سیستان و بلوچستان است24 .
رئیس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان زابل
ابالغ رای غیابی
بدینوسیله به آقایان جالل شهلی بر فرزند خدابخش و جهانگیر شهنوازی فرزند علم دایر بر
مشارکت در فروش میزان بیست کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک فاقد مشخصات بیشتر متواری
ابالغ میگردد در پرونده کالســه  950719به موجب دادنامه شــماره 9609975412100047
مورخ  96/2/12صادره از شــعبه اول دادگاه انقالب اسالمی زاهدان تبرئه شده اید لذا چنانچه
بــه رای صــادره اعتراض دارید ظرف مدت  20روز پس از انتشــار آگهی نتیجــه را به این دفتر
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی زاهدان
اعالم و ارسال نمایید617 .

نام شرکت

تغییر (درصد)
+1.49

گروه فن آوا

از کسر سپرده قانونی  ۸۶.۷درصد است که نسبت به پایان سال قبل از آن ۴.۰
واحد درصد افزایش نشان میدهد .نسبت مذکور در استان تهران  ۳/۸۹درصد
و استان کهکیلویه و بویر احمد  ۶/۱۴۰درصد است .یکی از علل مهم باال بودن
رقم تسهیالت و سپردهها در استان تهران استقرار دفاتر بسیاری از شرکتها و
موسسات تولیدی سایر استانها در استان تهران بوده و عمده فعالیتهای بانکی
آنها از طریق شعب بانکها و موسسات اعتباری استان تهران انجام میشود.

گروه مخابرات

گروه رایانه و فعالیت های وابسته به آن
قیمت

درک میکنیم ،گفت :ما همیشه گفتیم اگر جایی به شما نرخ سود باال
میدهند ،باید بررسی کنید .ممکن است برخی سودی برابر با سپرده
خود را قبال دریافت کرده باشند و مرجع قضایی حکم بدهد فرضا ۳۰
درصد طلب فالن سپردهگذار مورد قبول است.
وی تصریح کرد :وقتی موسس���ه یا بانکی  ۳۲تا  ۳۴درصد سود
پرداخت میکند جای تعجب دارد و مردم باید بدانند جایی این حباب
خواهد ترکید .مگر میتوان اینگونه فکر کرد که موسسات بسیاری در
کشور زیاندیده باشند و تنها در بانکها سود بدهند .این مقام مسوول
در بانک مرکزی ادامه داد :با این حال ،تغییر و تحوالتی درباره این
موسسه انجام شده و موضوع اصلی در این شرایط احصا و شناسایی
داراییها و بدهیهاست .بعد از این اگر کسریها مشخص شود ،کسانی
که تعاونیهای منحله را درست کردند باید جوابگو باشند و این بخش
کار بانک مرکزی نیست.
کمرهای اظهارداش���ت :درهرحال ما جلسات مختلفی داشتیم و
دستگاه قضایی نیز برای حل مشکالت این موسسه در حال کمک به
بانک مرکزی است .مسوولیت احتمالی داراییها و بدهیهای احتمالی
موسسه با مدیران است و چیزی که ما به دنبال آن هستیم ،این است
که فرایند قیمتگذاری و مشخصشدن داراییها و بدهیها نهایی
و تعاونیها تکتک منتقل شوند و درحالحاضر بخشی از تعاونیها
آمادهانداین فرایند طی شود که باالخره موسسه شکل خواهد گرفت.

تاالر شیشه ای در روز گذشته
تغییر (درصد)

قیمت

شرکت مخابرات ایران

2,352

+0.26

شرکت ارتباطات سیار ایران

30,860

+0.45

عنوان شاخص

آمار معامالت آخرین روز معامالتی
مجموع حجم معامالت

 712میلیون سهم

مجموع ارزش معامالت

 1,686,582میلیون ریال

مقدار

تغییر (درصد)

كل

80129.3

+0.21

 ۳۰شركت بزرگ

3126.0

+0.14

آزاد شناور

87,464.80

+0.21

بازار اول

55692.8

+0.19

جمع تعداد معامالت

41,616معامله

بازار دوم

177099.9

+0.26

ارزش بازار

 3,326,011میلیارد ریال

صنعت

68797.1

+0.21

وقت رسیدگی ( مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست)
بــه موجــب کیفرخواســت شــماره  9410435440200494در پرونــده کالســه
 9309985441000790بــرای  -1ناصر براهویی فرزند عید محمد  -2مســعود براهویی فرزند
عید محمد منجر به ایراد ضرب و جرح عمدی و ادم ربایی وقت رسیدگی به تاریخ  96/7/26ساعت
 9در ایــن پرونــده صادر گردیــده که با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترســی به متهمین
مراتب یک نوبت منتشر تا متهمین جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر فوق پس از نشرآگهی
در این شعبه حاضر شود 419 .
شعبه  5دادگاه کیفری یک استان سیستان و بلوچستان مستقر در زابل
وقت رسیدگی ( مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست)
به موجب کیفرخواســت شــماره  9410435440201002در پرونده کالســه  960016برای
متهــم ســید محمــد تیموری فرزنــد محمد الل به اتهام ســرقت مســلحانه وقت رســیدگی به تاریخ
 96/8/4ســاعت  09در ایــن پرونده صــادر گردیده که بــا عنایت به مجهول المــکان بودن و عدم
دسترســی به متهمین مراتب یک نوبت منتشر تا متهمین جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر
فوق پس از نشرآگهی در این شعبه حاضر شود 20 .
شعبه  5دادگاه کیفری یک استان سیستان و بلوچستان مستقر در زابل
وقت رسیدگی ( مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست)
بــه موجــب کیفرخواســت شــماره  9410435477001890در پرونــده کالســه
 9209985479800922برای  -1احمد علی عرب فرزند موسی  -2علی اصغر ناظری فرزند بدیل
 -3عباســعلی عرب فرزند محمد به اتهام ضرب و جرح عمدی منجر به قتل عمدی مســلمان مربوطه
وقت رســیدگی به تاریخ  96/5/4ســاعت  10در این پرونده صادر گردیده که با عنایت به مجهول
المــکان بودن و عدم دسترســی به متهمین مراتب یک نوبت منتشــر تا متهمیــن جهت دفاع از اتهام
انتسابی در وقت مقرر فوق پس از نشرآگهی در این شعبه حاضر شود 21 .
شعبه  5دادگاه کیفری یک استان سیستان و بلوچستان مستقر در زابل

آگهی احضار متهم
در پرونده شــماره  940717شــعبه دوم بازپرسی دادســرای زابل اقای جواد نوری به موجب
شــکایت خانم مهین جعفری به اتهام آدم ربایی تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل
اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به او طبق ماده  174قانون ایین دادرســی
کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه رسالت آگهی و متهم ظرف یک ماه احضار میشود پس از انقضای
مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد 26 .
بازپرس شعبه  2دادسرای زابل
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139560317007006176هئیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای میثم هاشم زاده فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه
 1512صادره از بهبهان بشماره  1861346141در ششدانگ عرصه یک باب ساختمان به مساحت  348/86متر مربع مفروز و مجزی
شده از پالک  5770اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رسمی آقایان فرج اله و مصطفی هوشور محرز گردیده است لذا
مراتب به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم
و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد .م الف  83تاریخ انتشار نوبت اول
 96/2/12 :تاریخ انتشار نوبت دوم 96/2/27
رئیس ثبت اسناد و امالک بهبهان  -افشین

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139660301053000384هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت کشت و صنعت تهران شباهنگ
ســهامی خاص بشماره شناسه ملی  101028632020در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 131591/05
متــر مربــع پــالک  574و  69فرعی از  173اصلی خریداری از مالک رســمی شــرکت کشــت و صنعت تهران شــباهنگ ســهامی خاص
برابر اســناد رهنی شــماره های  2985مورخ  1386/9/6و  6222مورخ  1390/4/28و  6224مورخ  1390/4/29و  7355مورخ
 1392/3/2و  9010مورخ  1394/9/26تنظیمی دفتر خانه  658تهران در رهن بانک صنعت و معدن در آمده اســت محرز گردیده
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .ضمنا  6124/70متر مربع آن در حریم قنات میباشد
تاریخ انتشار نوبت اول  1396/2/12 :تاریخ انتشار نوبت دوم  ./1396/2/27م الف 617
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کهریزک
آگهی حصروراثت
خانم معصومه مقدم نام پدر فرید بشناسنامه  491صادره از ساری درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح
داده که پدرش مرحوم فرید شــهرت مقدم بشناســنامه  502صادره بهبهان در تاریخ  95/12/10در اصفهان اقامتگاه غیردائمیش فوت
ورثه اش عبارتند از  -1متقاضی با مشــخصات فوق الذکر  -2خدیجه مقدم ش ش  139صادره از اهواز همســر متوفی  -3زینب مقدم
ش ش  2659صادره از آبادان  -4فاطمه مقدم ش ملی  1810601010صادره ابادان  -5امیر حســین مقدم ش ملی 1810401712
آبــادان فرزند متوفی ( پســر متوفــی  -6عبدالرضا مقدم ش ملی  1815760982صادره ابادان پدر متوفی  -7نســیده محدمی ش ملی
 1815745070صادره ابادان مادر متوفی و بجز نامبردگان فوق متوفی وارث دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور
را در یــک نوبــت آگهــی مینماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد اوباشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه
تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است  .م الف 179
رئیس شورای حل اختالف شعبه  7خرمشهر
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خواهان :آقای ناظم دمســتانی فرزند عبدالصاحب دادخواســتی به طرفیت آقای عقیل حمیدانی پور بخواســته مطالبه مبلغ نود و پنج
میلیون و دویســت و نود و هشــت هزار و ششصدو سی و هشت ریال بابت اقســاط وام با احتساب هزنیه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از
تاریخ  96/1/6لغایت صدور و اجرای حکم به مجتمع شــورای های حل اختالف ارجاع و بکالســه  16/96ش  4ثبت و برای روز ســه شــنبه
 96/3/30ساعت  9تعیین وقت گردیده و چون خوانده مذکورمجهول المکان اعالم شده است لذا بر حسب تقاضای خواهان و دستور شورا
مستندا به ماده  73از قانون آئین دادرسی در امور مدنی مراتب فوق یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده فوق الذکر
دعوت میشــود از تاریخ نشــر آگهی به شعبه  4شــورای حل اختالف مراجعه و با دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آدرس محل اقامت
خود را اعالم در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود177 .
رئیس شعبه  4شورای حل اختالف خرمشهر
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

خواهان :بانک مهر اقتصاد به وکالت از مجتبی توکلی خواندگان :ســید مهدی ســلیمانی ،محبوبه ولیزاده ،رضا ولیزاده ،محمد ولی زاده خواسته :مطالبه وجه
در تاریخ  1396/2/19خواهان فوق دادخواســتی نشــر آگهی به طرفیت خواندگان فوق به شرح خواســته مطالبه وجه شعبه  39تقدیم که به شماره  234ثبت و
برای روز  1396/3/28ســاعت  18:30وقت رســیدگی تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان وموافقت دادگاه
مســتندا به ماده  73قانون آئین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار درج می گردد خوانده مذکور می تواند از تاریخ نشر آگهی جهت
اعالم آدرس و دریافت نسخه ثانی دادخواست 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.

دفتر شعبه  39حقوقی شورای حل اختالف قم

آگهی احضار

در پرونده کالسه  1204/95آقای چمانه گفتار مین کاشف به اتهام تخلفات بهداشتی تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و
به تجویز ماده  115ق.آ.د .در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت  30روز از تاریخ نشــر آگهی در شــعبه اول شــورای حل اختالف چناران به ادرس
چناران جنب نمایندگی سایپا حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده خواهدشد106 .

شعبه اول شورای حل اختالف چناران

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

خواهــان :بانــک مهر اقتصــاد به وکالت از مجتبی توکلــی خوانده :اعظم ترجیحی فرزند اصغر خواســته :مطالبه وجه در تاریــخ  1396/2/19خواهان فوق
دادخواســتی نشــر آگهی به طرفیت خواندگان فوق به شــرح خواســته مطالبه وجه شــعبه  39تقدیم که به شــماره  236ثبت و برای روز  1396/3/28ســاعت
 18:45وقت رســیدگی تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواســت خواهان وموافقت دادگاه مستندا به ماده  73قانون آئین
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد خوانده مذکور می تواند از تاریخ نشر آگهی جهت اعالم آدرس و دریافت نسخه ثانی
دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شــعبه حضور بهم رســاند بدیهی است در صورت عدم حضور دادگاه
غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

دفتر شعبه  39حقوقی شورای حل اختالف قم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

خواهــان :بانــک مهــر اقتصاد به وکالت از مجتبی توکلی خوانده :یزدان رســتمی خواســته :مطالبه وجه در تاریخ  1396/2/19خواهان فوق دادخواســتی
نشــر آگهی به طرفیت خوانده فوق به شــرح خواســته فوق به شــعبه  39تقدیم که به شــماره  235ثبت و برای روز  1396/3/28ساعت  18:15وقت رسیدگی
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان وموافقت دادگاه مســتندا به ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار درج می گردد خوانده مذکور می تواند از تاریخ نشــر آگهی جهت اعالم آدرس و دریافت نســخه ثانی دادخواست و ضمائم
به دفتر دادگاه مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شــعبه حضور بهم رســاند بدیهی است در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ
تصمیم خواهد نمود.

دفتر شعبه  39حقوقی شورای حل اختالف قم

آگهی احضار

در پرونده کالســه  1245/95آقای ســید حســن و طالب ســلیمانی به اتهام تخلفات بهداشــتی تحت تعقیب میباشد به واســطه معلوم نبودن محل اقامت
نامبرده و به تجویز ماده  115ق.آ.د .در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت  30روز از تاریخ نشــر آگهی در شــعبه اول شــورای حل اختالف چناران
به ادرس چناران جنب نمایندگی سایپا حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده خواهدشد110 .

شعبه اول شورای حل اختالف چناران

رونوشت آگهی حصر وراثت

مهدی چهاردولی فرزند حبیب اله دارای شناسنامه شماره  12به شرح دادخواست به کالسه  960195از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه چهاردولی به شناسنامه شماره  10در تاریخ  1395/3/28در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت
آن متوفی منحصر است به  - 1جعفر چهاردولی فرزند حبیب اله به شماره ملی  3931660044پسر متوفیه  -2مهدی چهاردولی فرزند حبیب اله به شماره ملی
 3933877040پسر متوفیه  -3گلزار چهاردولی فرزند حبیب اله به شماره ملی  3933678137دختر متوفیه  -4فریده چهاردولی فرزند حبیب اله به شماره
ملی  3933790107دختر متوفیه  -5زهره چهاردولی فرزند حبیب اله به شــماره ملی  3931660885دختر متوفیه  -6احترام چهاردولی فرزند حبیب اله به
شماره ملی  3931661148دختر متوفیه والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد

قاضی حوزه  111شورای حل اختالف مالیر

رونوشت آگهی حصر وراثت

مهدی چهاردولی فرزند حبیب اله دارای شناسنامه شماره  12به شرح دادخواست به کالسه  960196از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان حبیب اله چهاردولی به شناســنامه شــماره  2در تاریخ  1391/5در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت
آن متوفی منحصر اســت به  - 1جعفر چهاردولی فرزند حبیب اله به شــماره ملی  3931660044پســر متوفی  -2مهدی چهاردولی فرزند حبیب اله به شــماره
ملــی  3933877040پســر متوفی  -3گلزار چهاردولی فرزند حبیب اله به شــماره ملی  3933678137دختر متوفی  -4فریــده چهاردولی فرزند حبیب اله به
شــماره ملی  3933790107دختر متوفی  -5زهره چهاردولی فرزند حبیب اله به شــماره ملی  3931660885دختر متوفی  -6احترام چهاردولی فرزند حبیب
اله به شماره ملی  3931661148دختر متوفی  -7صدیقه چهاردولی فرزند حسین به شماره ملی  3933519276همسر متوفی والغیر اینک با انجام تشریفات
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک
ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد

قاضی حوزه  111شورای حل اختالف مالیر

آگهی ابالغ اجرائیه

بدینوســیله بــه آقای حســن صفری فرزند عباســعلی به ش ملــی  0703163841ابالغ میگــردد که آقای مجتبــی امیریان فرزند غالمحســین به ش ملی
 07228/5587بــه اســتناد یک فقره چک به شــماره  93/10/2-141/654486/32به عهده بانک ملت شــعبه رباط ســنگ مبادرت به صــدور اجرائیه ای به
مبلغ  82/999/048ریال و به کالســه  9500740علیه شــما نموده اســت و چون با توجه به مراجعه مکرر در آدرس بنا به اظهار حضور نداشته اید و ابالغ میسر
نگردیده و اشــتباها ابالغ گردیده لذا به اســتناد ماده  18آئین نامه اجرای مفاد اســناد رســمی الزم االجرا به شــما ابالغ میگردد که اجرائیه از تاریخ انتشــار این
آگهی ابالغ شــده محســوب و ظرف مدت ده روز از انتشــار این آگهی عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت و به جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشــر نخواهد شــد.
تاریخ انتشار 72 . 96/2/27

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

آگهی احضار

در پرونده کالسه  1242/95آقای عباس ستوده به اتهام تخلفات بهداشتی تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز
ماده  115ق.آ.د .در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت  30روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه اول شورای حل اختالف چناران به ادرس چناران جنب
نمایندگی سایپا حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده خواهدشد107 .

شعبه اول شورای حل اختالف چناران

آگهی احضار

در پرونده کالسه  1243/95آقای وحید ابراهیمی به اتهام تخلفات بهداشتی تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز
ماده  115ق.آ.د .در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت  30روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه اول شورای حل اختالف چناران به ادرس چناران جنب
نمایندگی سایپا حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده خواهدشد105 .

شعبه اول شورای حل اختالف چناران

آگهی احضار

در پرونده کالسه  1210/95آقای ابراهیم دهیان ( دهقان) به اتهام تخلفات بهداشتی تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده
و به تجویز ماده  115ق.آ.د .در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت  30روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه اول شورای حل اختالف چناران به ادرس
چناران جنب نمایندگی سایپا حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده خواهدشد108 .

شعبه اول شورای حل اختالف چناران

دادنامه

پرونده کالســه  9509982524100067شــعبه  41حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شــماره  9509972524100882شماره
بایگانی شعبه  950067خواهان بانک مهر اقتصاد با نمایندگی آقای احمد خیرخواه به نشانی قم  55 -م عماریاسر سرپرستی بانک مهر اقتصاد خواندگان  -1آقای
حیدرعلی محمدی فرزند نوروز به نشــانی قم  -جمکران خ باشــگاه  12 -م ولی عصر  8م اول ســمت راســت  -2آقای محرم علی موالیی فرزند حســن به نشــانی
مجهول المکان خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ  11/400/000ریال به صورت تضامنی و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله
وکیل «رای شــورا» در خصوص دادخواســت خواهان بانک مهر اقتصــاد با مدیریت محمد رضا پاطال و نمایندگی احمد خیرخواه بــه طرفیت خواندگان  -1حیدرعلی
محمدی  -2محرم علی موالیی به خواســته مطالبه مبلغ  11/400/000ریال به اســتناد یک فقره چک عهده بانک ملی شــعبه خ ســمیه به شماره چک  783187به
تاریخ  93/3/11از شــماره حســاب جاری  1837و گواهینامه عدم پرداخت بانک ملت شعبه خ سمیه به شماره  02مورخ  93/3/17به صورت تضامنی به 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 مستندات ذکر شده و
بقاء اصول آن ها در ید خواهان که داللت بر بقاء دین بر ذمه خواندگان داشته و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشدند و الیحه ای
ارسال ننمودند لذا شورا ضمن استصحاب بقاء دین خواندگان ،استحقاق خواهان را نسبت به خواسته محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد  198و 515
و  519و  522قانون آئین دادرسی مدنی و مواد  313و  314و  310قانون تجارت ناظر به ماده  249قانون تجارت و مواد  271و  1284و  1301ق.م و مستندا
بــه تبصــره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب  1377مجمع تشــخیص مصلحت نظــام حکم بر محکومیت تضامنی
خواندگان به پرداخت مبلغ  10/460/000ریال بابت اصل دین به عالوه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ دادخواست آن لغایت زمان
اجرای حکم حســب شــاخص بانک مرکزی ایران در حق خواهان صادر و نســبت به مازاد مبلغ خواســته و حق الوکاله وکیل رای به بی حقی صادر و اعالم می نماید.
رای صادره غیابی است و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف مدت  20روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی
حقوقی قم می باشد .قاضی شورای حل اختالف شماره  41قم  -اسماعیلی رونوشت برابر با اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و ارسال می
گردد .دبیر شورای حل اختالف شماره  41قم نشانی قم  -خیابان ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه دوم -

شعبه  41حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

دادنامه

پرونده کالسه  9409982524100777شعبه  41حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شماره  9509972524100721شماره بایگانی
شــعبه  940779خواهان بانک مهر اقتصاد با نمایندگی آقای احمد خیرخواه به نشــانی  55م عماریاســر سرپرســتی بانک مهر اقتصاد خواندگان  -1آقای ســید محمد
ســلیمانیان به نشــانی مجهول المکان  -2آقای ســید محمد جواد میرعارفین به نشانی قم  -هنرستان ک  39پ  -3 - 16آقای هادی حیدرزاده به نشانی قم  -بنیاد -
زین الدین  -فاز  5ک شهدا  -کوچه آخر  -سمت چپ  -درب  2خواسته مطالبه وجه یک فقره چک بانک ملت به مبلغ  40/400/000ریال و مطالبه خسارت دادرسی و
خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل «رای شورا» در خصوص دادخواست خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت محمد رضا پاطال و نمایندگی احمد خیرخواه به طرفیت
خواندگان  -1سید محمد سلیمانیان  -2سید محمد جواد میرعارفین  -3هادی حیدرزاده به خواسته مطالبه مبلغ  40/400/000ریال به استناد یک فقره چک عهده
بانک ملت شــعبه شــهید فاطمی به شــماره چک  1292به تاریخ  93/8/24از شماره حساب جاری  33739035/50و گواهینامه عدم پرداخت بانک ملت شعبه شهید
فاطمی به شماره  1700046مورخ  93/8/25به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه .با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک
پیوستی من جمله کپی مصدق مستندات ذکر شده و بقاء اصول آنها در ید خواهان که داللت بر بقاء دین بر ذمه خواندگان داشته و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی
در جلسه رسیدگی حاضر نشدند و الیحه ای ارسال ننمودند .حاضر لذا شورا ضمن استصحاب بقاء دین خواندگان استحقاق خواهان را نسبت به خواسته محرز و ثابت
تشــخیص داده و مســتندا به مواد  198و  515و  519و  522قانون آئین دادرســی مدنی و مواد  313و  314و  310قانون تجارت ناظر به ماده  249قانون تجارت
و مواد  271و  1284و  1301ق م و مســتندا به تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب  1377مجمع تشــخیص
مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  37/000/000ریال بابت دین بعالوه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ
سررسید آن لغایت زمان اجرای حکم به حسب شاخص بهای بانک مرکزی ایران در حق خواهان صادر و نسبت به مازاد مبلغ خواسته و حق الوکاله وکیل رای بر بی حقی
اعــالم مــی نمایــد .رای صادره غیابی و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و تا  20روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه حقوقی
می باشــد .قاضی شــورای حل اختالف شماره  41قم  -حاتمی رونوشــت برابر اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و تنظیم میگردد .دبیر شورای
حل اختالف شعبه  41قم نشانی قم  -خیابان ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه دوم
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New Tab

پیشخوان بانک ها

قول چین برای رفع
موانع بانکی ایران

رییس کمیسیون نظارت بر مقررات بانکهای چین در
دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان قول مساعد
داد که موانع بانکی موجود میان دو کشور مرتفع شود.
ایرنا « -گیو ش���و جینگ» در جریان دیدار با علی
طیبنیا اعالم کرد :تالشهایی در راستای ح لوفصل موانع
بانکی دو کشور صورت گرفته و این تالشها همچنان
ادامه دارد.این مقام چینی در ای���ن رابطه افزود :وزارت
امور خارجه ،وزارت اقتصاد و نهادهای ذیربط دولتی چین
جلساتی را با بانکهای کشور برگزار کردهاند تا در راستای
نزدیکتر ش���دن به مقررات اجرایی بانکهای دو کشور
حرکت کرده و همکاریهای دوجانبه بیشتر و گستردهتر
شود .رییس کمیسیون نظارت بر مقررات بانکهای چین
همچنین با بیان دوربودن بانکه���ای ایرانی از صحنه
بینالمللی به دلیل شرایط تحریمها ،قول مساعد داد که
همهگونه همکاری در راستای نزدیکتر شدن به مقررات
بین دو بانکی صورت پذیرد .وزیر امور اقتصادی کشورمان
نیز در این دیدار برخی مشکالت را که بعضا بین سیستم
بانکی دو کشور که ناشی از عدم آگاهی طرفین نسبت به
مقررات داخلی کشورهاست ،مطرح کرد و مقرر شد ضوابط
بانکی موجود میان دو کشور تسریع شود.

راهاندازی سامانه اعتبارات خرد
بانک کشاورزی

با توجه به اینکه حدود  ۹۶درصد از تعداد تسهیالت
پرداختی بانک کشاورزی را تس���هیالت کمتر از ۲۰۰
میلیون ریال به خود اختصاص داده است ،ساماندهی این
حجم از متقاضیان و مشتریان بانک با هدف تکریم ارباب
رجوع در زمره یکی از اولویتهای بانک قرار گرفت.
بانک کشاورزی  -ازجمله مهمترین اهدافی که
این طرح دنبال دس���تیابی به آن بود کوتاهکردن زمان
بررسی تقاضای مشتریان ،س���ادهکردن روش پرداخت
تسهیالت و کاستن حجم وس���یعی از حضور فیزیکی
مشتریان بانک در شعبه و در نتیجه آن کاهش هزینهها
با استفاده از بسترهای الکترونکی موجود در بانک بود،
بدین منظور سامانهای تحت عنوان سامانه اعتبارات خرد
اجرایی شد.با عملیاتیشدن روند پرداخت تسهیالت از
طریق س���امانه اعتبارات خرد ،عالوهبر افزایش انضباط
اعتباری و کاهش اشتباههای کاربری ،اخذ گزارشهای
بهروز و مستمر از سامانه و تسریع در پرداخت میسر شد
و دفعات مراجعه مشتری به بانک هم به حداقل ممکن
کاهش پیدا کرد .نسبتهای روبهرشد خوداتکایی مالی
بانک نشان میدهد بانک کشاورزی توانسته انضباط مالی
خوبی را برقرار کرده و منابع حاصل از فعالیتهای شبکه
شعب شهری را در شعب روستایی و مراکز تولید بخش
کشاورزی بکار گیرد.
رونوشت آگهی حصر وراثت

خانم طیبه اکبری فرزند آقا دارای شناســنامه شــماره  236به شــرح دادخواست به کالســه  960526از این دادگاه درخواست صدور گواهی حصر
وراثت را نموده و چنین توضیح داده است که شادروان آقا اکبری به شناسنامه شماره  23در تاریخ  1388/2/20در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده است
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1زیداله اکبری فرزند آقا ش ش  167نسبت با متوفی فرزند  -2علی اکبری فرزند آقا ش ش  221نسبت
با متوفی فرزند  -3خدیجه اکبری فرزند آقا ش ش  160نســبت با متوفی فرزند  -4طیبه اکبری فرزند آقا ش ش  236نســبت با متوفی فرزند .اینک با
انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور در یک نوبت آگهی می گردد تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تسلیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه  40شورای حل اختالف استان قم  -خانجانی
دادنامه

پرونده کالســه  9509982524100066شــعبه  41حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شــماره 9509972524100764
شماره بایگانی شعبه  950066خواهان بانک مهر اقتصاد با نمایندگی آقای احمد خیرخواه به نشانی  55م عماریاسر سرپرستی بانک مهر اقتصاد خواندگان
 -1آقای هادی فرد فردویی فرزند رضا به نشانی قم  -امام خ  45م مدرس  -میثم  28پ  -2 - 24آقای جواد فرد فردویی فرزند رضا به نشانی مجهول
المکان خواســته مطالبه وجه چک و ســفته متعلق به خوانده به مبلغ  128/400/000ریال به صورت تضامنی و مطالبه خســارت دادرســی و خسارت تاخیر
تادیه و حق الوکاله وکیل «رای شــورا» در خصوص دادخواســت خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت محمد رضا پاطال و نمایندگی احمد خیرخواه به طرفیت
خواندگان  1و  2هادی و جواد فرد فردویی به خواســته مطالبه مبلغ  128/400/000ریال به اســتناد یک فقره چک عهده بانک کشــاورزی شــعبه آذر به
شــماره چک  806784به تاریخ  92/11/9از شــماره حساب جاری  390493690و گواهینامه عدم پرداخت بانک ملت شعبه آذر مورخ  92/11/13و یک
فقره سفته به ش  783381به 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 آن ها در ید خواهان که داللت بر بقاء دین بر ذمه خواندگان داشته و اینکه خواندگان با وصف ابالغ
قانونی در جلســه رســیدگی حاضر نشــدند و الیحه ای ارسال ننمودند لذا شورا ضمن استصحاب بقاء دین خواندگان ،استحقاق خواهان را نسبت به خواسته
محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد  198و  515و  519و  522قانون آئین دادرسی مدنی و مواد  313و  314و  310قانون تجارت ناظر به ماده
 249قانون تجارت و مواد  271و  1284و  1301ق.م و مســتندا به تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور
مصــوب  1377مجمع تشــخیص مصلحــت نظام حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلــغ  113/074/20ریال بابت اصل دین به عالوه هزینه
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ سررسید آن لغایت زمان اجرای حکم حسب شاخص بانک مرکزی ایران در حق خواهان صادر و نسبت
به مازاد مبلغ خواسته و حق الوکاله وکیل رای به بی حقی صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی است و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی
در همین شــعبه و  20روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه حقوقی می باشــد .قاضی شــورای حل اختالف شماره  41قم  -حاتمی رونوشت برابر
با اصل اداریســت و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و ارســال می گردد .دبیر شــورای حل اختالف شــماره  41قم نشانی قم  -خیابان ایستگاه راه
آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه دوم -
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دادنامه

پرونده کالســه  9509982524100080شــعبه  41حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شــماره 9509972524100984
شــماره بایگانــی شــعبه  950080خواهان بانک مهر اقتصاد بــا مدیریت محمد رضا پاطال با نمایندگی آقای احمد خیرخواه به نشــانی قم  55 -م عماریاســر
سرپرســتی بانک مهر اقتصاد خواندگان  -1آقای حســن بهرامی به نشــانی مجهول المکان  -2آقای ســعید رجبی به نشــانی مجهول المکان خواســته مطالبه
وجه یک فقره چک بانک ســپه متعلق به خوانده به مبلغ  120/000/000ریال به صورت تضامنی و مطالبه خســارات دادرســی و خسارت تاخیر تادیه و حق
الوکاله وکیل «رای شــورا» در خصوص دادخواســت خواهــان بانک مهر اقتصاد با مدیریت محمد رضا پاطال و نمایندگــی احمد خیرخواه به طرفیت خواندگان
 -1حســن بهرامی  -2ســعید رجبی به خواسته مطالبه مبلغ  120/000/000ریال به استناد یک فقره چک عهده بانک سپه شعبه تره بار قم به شماره چک
 782855به تاریخ  94/6/30از شــماره حســاب جاری  38750و گواهینامه عدم پرداخت بانک ســپه شعبه خ شــهید فاطمی به شماره 18790000055
مورخ  94/6/30به انضمام خســارات دادرســی و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه .با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک پیوستی من جمله
کپی مصدق مســتندات ذکر شــده و بقاء اصول آن ها در ید خواهان که داللت بر بقاء دین بر ذمه خواندگان داشــته و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی
در جلســه رســیدگی حاضر نشدند و الیحه ای ارسال ننمودند لذا شورا ضمن استصحاب بقاء دین خواندگان ،استحقاق خواهان را نسبت به خواسته محرز و
ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد  198و  515و  519و  522قانون آئین دادرسی مدنی و مواد  313و  314و  310قانون تجارت ناظر به ماده 249
قانون تجارت و مواد  271و  1284و  1301ق.م و مســتندا به تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب
 1377مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  105/000/000ریال بابت اصل دین به عالوه هزینه دادرسی
و خسارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ دادخواست آن لغایت زمان اجرای حکم حسب شاخص بانک مرکزی ایران در حق خواهان صادر و نسبت به مازاد
مبلغ خواسته و حق الوکاله وکیل رای به بی حقی صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی است و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین
شــعبه و ظرف مدت  20روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی قم می باشــد .قاضی شــورای حل اختالف شماره  41قم  -اسماعیلی
رونوشــت برابر با اصل اداریســت و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و ارسال می گردد .دبیر شورای حل اختالف شماره  41قم نشانی قم  -خیابان
ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه دوم -
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دادنامه

پرونده کالســه  9409982524100748شــعبه  41حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شــماره 9509972524100532
شــماره بایگانی شــعبه  940750خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت محمد رضا پاطال با نمایندگی آقای احمد خیرخواه به نشانی  55م عماریاسر سرپرستی
بانک مهر اقتصاد خواندگان  -1مجتبی کوچکی به نشــانی خ امام ک  37پ  -2 - 16علیرضا الماســی به نشــانی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه یک فقره
چک بانک ملت به مبلغ  2/760/000ریال و مطالبه خســارات دادرســی و خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل «رای شــورا» در خصوص دادخواســت
خواهــان بانــک مهــر اقتصاد با مدیریت محمد رضا پاطال و نمایندگی احمد خیرخواه به طرفیت خواندگان  -1مجتبی کوچکی  -2علیرضا الماســی به خواســته
مطالبه مبلغ  2/760/000ریال به اســتناد یک فقره چک عهده بانک ملت شــعبه مرکزی قم به شــماره چک  453480به تاریخ  90/8/25از شماره حساب
جاری  54656449و گواهینامه عدم پرداخت بانک ملت شــعبه مرکزی قم به شــماره  90/1307205مورخ  90/8/25به انضمام خسارات دادرسی و حق
الوکاله وکیل و خســارات تاخیر تادیه .با توجه به محتویات پرونده و اســناد و مدارک پیوســتی من جمله کپی مصدق مستندات ذکر شده و بقاء اصول آن ها
در ید خواهان که داللت بر بقاء دین بر ذمه خواندگان داشــته و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حاضر نشــدند و الیحه ای ارسال
ننمودند لذا شــورا ضمن اســتصحاب بقاء دین خواندگان ،استحقاق خواهان را نسبت به خواسته محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد  198و 515
و  519و  522قانون آئین دادرسی مدنی و مواد  313و  314و  310قانون تجارت ناظر به ماده  249قانون تجارت و مواد  271و  1284و  1301ق.م و
مستندا به تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب  1377مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  2232780ریال بابت اصل دین به عالوه هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ سررســید آن
لغایت زمان اجرای حکم حســب شــاخص بانک مرکزی ایران در حق خواهان صادر و نســبت به مازاد مبلغ خواسته و حق الوکاله وکیل رای به بی حقی صادر و
اعالم می نماید .رای صادره غیابی است و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و تا  20روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه
حقوقی می باشد .قاضی شورای حل اختالف شماره  41قم  -حاتمی رونوشت برابر با اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و ارسال می
گردد .دبیر شورای حل اختالف شماره  41قم نشانی قم  -خیابان ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه دوم -

شعبه  41حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

دادنامه

پرونده کالســه  9509982523300585شــعبه  33حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شماره  9509972523301158شماره
بایگانی شــعبه  950592خواهان آقای محمد مهدی تراکمه فرزند محمد حســن به نشانی قم  -نیروگاه م توحید  16 -متری طالقانی  10 -متری طالقانی  -پالک
 255خواندگان  -1آقای امیر مرادی فرزند علی به نشــانی قم  -خ امام تولید دارو ک  6پ  -2 - 52آقای علی مدحج فرزند عبداله به نشــانی مجهول المکان
خواسته اثبات مالکیت و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو سواری پیکان به شماره  461ص  22ایران  16مقوم به مبلغ 66/000/000
ریال به انضمام خســارات وارده و هزینه دادرســی رای شــورا در خصوص دادخواست آقای محمد مهدی تراکمه به طرفیت  -1امیر مرادی  -2علی مدحج مبنی
بــر اثبات مالکیت و الزام خواندگان به تنظیم ســند رســمی یک دســتگاه خودروی ســواری پیکان به شــماره اســتعالمی  461ص  22ایــران  16مقوم به مبلغ
 66/000/000ریال به انضمام خســارات وارده و هزینه دادرســی ،شورا با بررســی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اظهارات خواهان و ارائه مدارک از
جملــه مبایعه نامه مورخه  94/2/30و وکالتنامه مورخه  93/7/26مبنی بر اینکه خواهان مدعی اســت خــودرو مذکور در پرونده را از خوانده ردیف اول طبق
مبایعــه نامــه موصــوف خریداری نمود و وی (خوانده ردیف اول) آن را از خوانده ردیف دوم خریداری کرده که طی وکالتنامه مورخه  93/7/26آن را به خوانده
ردیف اول منتقل کرده و با توجه به اینکه خوانده ردیف اول در جلســه رســیدگی مورخه  95/10/12حضور داشــته و ادعای خواهان را تائید و قبول نمود و با
توجه به اینکه خوانده ردیف دوم در جلســه رســیدگی حاضر نشده و نســبت به دعوا و مستندات آن ایرادی ننموده و با عنایت به اینکه یکی از اسباب مالکیت
وقوع بیع می باشد که وقوع بیع و رابطه معاملی فیمابین طرفین برای شعبه محرز گردیده لذا شورا دعوای خواهان علیه خواندگان (خوانده ردیف دوم) را ثابت
و موجه تشخیص داده و مستندا به مواد  519 - 198قانون آ.د.م و مواد 1321 - 1301 - 1290 - 1284 - 1258 - 1257 - 223 - 220 - 219 - 10
  1322قانون مدنی ضمن تنفیذ مبایعه نامه و اثبات مالکیت خواهان نســبت به یک دســتگاه خودرو ســواری پیکان به شماره انتظامی  461ص  22ایران 16رای به محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یک دستگاه خودرو سواری پیکان به شماره انتظامی  461ص
 22ایران  16به انضمام خســارات وارده از جمله هزینه دادرســی در حق خواهان صادر می نماید و با توجه به اینکه سند خودرو به نام خوانده ردیف اول نبود
لذا شورا دعوای مطروحه از سوی خواهان را متوجه خوانده ردیف اول ندانسته و به استناد ماده  89ق.آ.د.م ناظر به بند  4ماده  84همان قانون قرار رد دعوا
صادر می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و بعد از آن به مدت  20روز قابل تجدیدنظرخواهی در
محاکم عمومی حقوقی قم می باشــد .قاضی شــورای حل اختالف شماره  33قم  -قاسمی ســوته رونوشت برابر با اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق
الذکر تهیه و ارسال می گردد .دبیر شورای حل اختالف شماره  33قم نشانی قم  -خیابان ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه زیرزمین -

شعبه  33حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

دادنامه

شــماره دادنامه  9509972523301459شماره پرونده  9509982523300444شماره بایگانی شعبه  950450خواهان آقای ماشااله زارعی
فرزند حســین به نشــانی قم  -گلزار شــهدای چهارمردان  18 -م کوثر  -ک  - 8پ  21خوانده کنگره بین المللی شهید صدر به نمایندگی سعید نورالدین
الحســینی الشــکوری مجهول المکان خواســته تنفیذ مبایعه نامه و اثبات مالکیت بمبلغ  5/000/000ریال و الزام بتنظیم سند رسمی یک خط موبایل بمبلغ
 5/000/000ریال به انضمام خســارات وارده و هزینه های دادرســی «رای شورا» در خصوص دادخواست آقای ماشااله زارعی بطرفیت کنگره بین المللی
شــهید صدر مبنی بر تنفیذ مبایعه نامه و اثبات مالکیت بمبلغ  5/000/000ریال و الزام تنظیم ســند رســمی یک خط موبایل بمبلغ  5/000/000ریال به
انضمام خســارات وارده و هزینه های دادرســی شــورا با بررســی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اظهارات خواهان مبنی بر اینکه وی مدعی است یک
خــط موبایل به شــماره ( )09121512255را از کنگره بین المللی شــهید صدر خریــداری نموده و ثمن معامله را نیز پرداخت کــرده ولی خوانده از انتقال
ســند بنام وی (خواهان) خودداری می نماید و با توجه به اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی وفق ماده  73ق.آ.د.م در جلســه مقرر حاضر نشــده و نســبت
به دعوا و مســتندات آن ایرادی ننموده و با عنایت به اینکه طی نامه مورخه  1390/9/6قائم مقام دبیر کل کنگره شــهید صدر به شــرکت ارتباطات ســیار
اســتان قم اعالم نموده که خط مذکور را بنام خواهان انتقال دهند لذا شــورا دعوای خواهان علیه خوانده را ثابت و موجه تشــخیص داده و مستندا به مواد
 198و  519قانون آ.د.م و مواد  1257و  1258و  1284و  1290و  1301قانون مدنی ضمن اثبات مالکیت خواهان نســبت به یک خط موبایل به شــماره
( )09121512255به انضمام هزینه دادرســی در حق خواهان صادر می نماید و نســبت به خســارات وارده خواهان با توجه به عدم ارائه مدارک کافی از
ســوی وی به شــورا لذا شورا به اســتناد ماده  197قانون آ.د.م رای به بی حقی خواهان صادر می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت  20روز پس از
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بعد از آن بمدت  20روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی قم می باشد .قاضی شورای حل اختالف شماره
 33قم  -اســماعیلی رونوشــت برابر اصل اداریست و جهت ابالغ به خوانده فوق الذکر تهیه و تنظیم میگردد .دبیر شورای حل اختالف شعبه  33قم نشانی
قم  -خیابان ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه زیرزمین -

شعبه  33حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

