اقتصاد
New Tab

بدون تیتر
مهر -رهبر انقالب در پیامی تاکید کردند
که سپاه و بسیج ،با نظم و سرعت به آوار برداری و
های
انتقال مجروحان زلزله کمک کنند و دستگاه
ها
دولتی همه توان خود را برای یاری آسیب دیده
به کار گیرند.
فارس -حسن روحانی رئیس جمهوری الیحه
الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون
بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم را که به
پیش���نهاد وزارت امور خارجه در هیأت وزیران به
تصویب رسیده است ،جهت طی تشریفات قانونی به
مجلس شورای اسالمی ارسال کرد.
فارس -پرویز اسماعیلی ،معاون ارتباطات و
جمهور گفت :رؤسای سه
اطالع رسانی دفتر رئیس
قوه مجریه ،مقننه و قضائیه برای برگزاری جلسات
بار توافق کردهاند.
مشترک در هر دو هفته یک
فناوران -معاون اول رییس جمهور آیین نامه
اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار
در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع
صندوق توسعه ملی را ابالغ کرد.
مهر -زیگمار گابری���ل ،وزیر خارجه گفت:
من و وزیران خارجه فرانسه و انگلیس و همچنین
فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه
ای که در سال ۲۰۱۵
اروپا موافقیم که توافق هسته
بدست آمده باید حفظ شود.
New Tab

نرخ
قیمت فروش به ریال
انواع سکه
۱3،05۰،۰۰۰
قدیم
۱3،9650،۰۰۰
جدید
۶،91۰،۰۰۰
نیم
۳،917،۰۰۰
ربع
1,264,220
هر گرم طالی  18عیار
 ۱،278.2دالر
اونس
انواع ارز
نرخ ارز
دالر آمریکا
۳۵,۲۴۹
یورو
۴۱,۰۷۵
پوند
۴۶,۲۴۸
یکصد ین ژاپن
۳۱,۰۱۴
لیر ترکیه
۹,۱۲۷
ریال عربستان
۹,۳۹۸
درهم امارات
۹,۵۹۶
یوان چین
۵,۳۰۸
دالر آزاد
41,360

سه شنبه  23آبان 96
 14نوامبر 2017
 25صفر 1439
شماره 2907

آمار  6ماهه
درآمدهای مالیاتی دولت

7

فارس -طبق آمار بانک مرکزی جمع مالیاتهای مستقیم  23هزار و  190میلیارد تومان بوده که بیش از  5هزار میلیارد تومان از درآمدهای
آن محقق نشده است .در این بخش مالیات اشخاص حقوقی با کاهش  12/1درصدی  14هزار و  30میلیارد تومان بوده است که از این میان
بیشترین کاهش مربوط به مالیات علیالحساب اشخاص حقوقی دولتی و پس از آن مالیات معوق اشخاص حقوقی دولتی است.

New Tab

پیشخوان بانکها

معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی:

اعزام  ATMسیار و پول نقد
به مناطق زلزله زده

مردم با احتیاط وارد بازار بیتکوین شوند
چهار سند بانک مرکزی درباره فناوریهای مالی منتشر میشود

معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ،برنامهریزی و فعالیتهای بخش فناوری
بانک مرکزی و شبکه بانکی را در راستای افزایش کیفیت خدمات بانکی و گسترش
دسترسی آحاد جامعه به این خدمات دانست.
بانک مرکزی -نشست خبری ناصر حکیمی ،معاون فناوریهای نوین این بانک با
موضوع تشریح سیاستهای بانک مرکزی در عرصه فناوری مالی دیروز در ساختمان
میرداماد بانک مرکزی برگزار شد.
حکیمیدر این نشست خبری با بیان اهمیت موضوع فناوری مالی در عرصه
خدمات بانکی گفت :با توجه به گسترش روزافزون کاربرد فینتکها در خدمات
بانکی با استفاده از کسب نظرات متخصصان در داخل کشور و همچنین بررسی و
نالمللی در این زمینه ،برنامهای به عنوان مسیر راه و سیاست کلی
مطالعه تجربیات بی 
بانک مرکزی در شش مرحله در عرصه فناوران مالی تا پایان سال  ۱۳۹۷تدوین و
اجرایی خواهد شد .سند اول و دوم این برنامه تدوین و منتشر شده و سند سوم نیز
تا اوایل آذر و سند چهارم تا اواخر دی ماه سال جاری اطالعرسانی خواهد شد .دو
سند دیگر مجموعه سیاستی فناوری مالی در سال آتی منشر میشود.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی «پرداخت ساز» را سند اول این مجموعه
سیاستها خواند و گفت :پرداختساز به فینتکهایی اطالق میشود که اطالعات
مربوط به فرآیند پرداخت را توسعه میدهند .این سند در تیرماه امسال تدوین و در
سایت بانک مرکزی اطالع رسانی شده است.
ی با معرفی پرداختیار به عنوان دومین سند این مجموعه بیان کرد :ضوابط
حکیم 
پرداختیار امکان استفاده از خدمات پذیرش کارت ازطریق فینتکها را فراهم
میکند ،این ضوابط در مهرماه سال جاری تدوین و منتشر شده است.
وی از پرداختبان به عنوان سومین سند از مجموعه سیاستهای فناوری مالی
بانک مرکزی نام برد و افزود :پرداختبان امکان پرداختهای خرد غیر از آنچه را
یداد ،امکانپذیر میسازد .کیف پول خرد
که تاکنون از طریق شبکه آنالین انجام م 
نمونهای از این فناوری مالی است که چارچوب این ضوابط تا اوایل دی ماه تدوین

و منتشر خواهد شد.
معاون فناوریهای نوین از حسابیار به عنوان چهارمین سند که تا اواخر دی
ماه سال جاری کار تدوین آن به پایان میرسد ،نام برد و گفت :چارچوب مقرراتی
حسابیار به فینتکهایی مربوط میشود که امکان کنترل و مدیریت حسابهای
چندین بانک را به طور همزمان برای بانکهای کاربر فراهم میسازد.
ارزهای رمزینه یا رمزینه پول ،پنجمین سند مجموعه سیاستی فناوری مالی
را شامل میشود که حکیمیدر تش���ریح آن عنوان کرد :بحث ارزهای رمزینه
در دنیا با فراز و نشیبهای بسیاری همراه بوده است و در بازار پول کشور نیز به
موضوعی جذاب برای بازیگران عرصه پول مبدل شده است و بانک مرکزی به عنوان
سیاستگذار تا پایان نیمه اول سال  ۱۳۹۷مجموعه مقررات مرتبط با پول رمزینه را
منتشر خواهد کرد .در این زمینه به دو مقوله ضوابط و مقررات استفاده از ارزهای
یو
رمزینه توجه خواهد شد و همچنین موضوع ایجاد پول رمزینه به صورت بوم 
محلی در داخل کشور بررسی و سیاستگذاری میشود.
معاون فناوریهای نوین تعیین چارچوب فینتکهای تخصیص مصارف یا ارایه
تسهیالت بانکی از طریق فناوری مالی را ششمین سند مجموعه خواند و تصریح کرد:

گروه رایانه و فعالیت های وابسته به آن

گروه مخابرات

نام شرکت

قیمت

تغییر (درصد)

ایران ارقام

-

-

خدمات انفورماتیک

۲۳,۶۷۶

-۰.۰۹

داده پردازی ایران

۳,۸۹۵

۰.۵۴

تجارت الکترونیک پارسیان

۳,۲۲۰

۰

کارت اعتباری ایران کیش

-

افرانت

-

۲,۸۹۴

همکاران سیستم

-۰.۱

۴,۴۸۱

توسعه فناوری اطالعات خوارزمی

۰.۰۹

۴,۳۲۴

-۳.۲۲

۳,۰۱۲

۱.۶۵

گروه فن آوا

نام شرکت

در حال حاضر فرصت طالیی برای توسعه ابزار فناوری مالی در حوزه تامین مالی
خرد از طریق فینتکها وجود دارد که باید از آن برای افزایش سطح دسترسی عموم
مردم به تسهیالت مالی خرد بهره بیریم .سند ششم تا پایان سال  ۱۳۹۷تدوین
و منتشر خواهد شد و میتواند نقش موثری در سطح تامین مالی خرد ایفا کند.
حکیمیدر ادامه با بیان فراگیر شدن بحث بیتکوین گفت :با توجه به اینکه
در این زمینه در سطح دنیا دیدگاههای مختلفی از ممنوعیت کامل تا استفاده از
بیتکوین به عنوان پشتوانه و ذخایر ارزی مطرح شده ،در بانک مرکزی بررسی
و مطالعه همه جوانب بیتکوین در دستور کار قرار دارد و پس از بررسی کامل
سیاستهای بانک مرکزی در این حوزه ابالغ خواهد شد .وی گفت :در این زمینه
دو نگرانی مهم برای سیاستگذار وجود دارد .یکی نوسان شدید ارزش ارزهای رمزینه
است؛ این موضوع باعث عدم اطمینان و بروز ریس���ک باال برای ارزهای رمزینه
شده است .موضوع نگرانکننده دیگر ،هجوم سوداگری در بحث بیتکوین است.
فعالیتهای سوداگرانه از طریق بازاریابی شبکهای و فعالیتهای هرمیدر حال
شکلگیری است تا بیتکوین را به عنوان گزینه جذاب سرمایهگذاری معرفی کند و
ممکن است سرمایههای مردم در معرض تهدید قرار گیرد.
معاون فناوریهای نوین در ادامه تاکید ک���رد :با توجه به اینکه بیتکوین و
ی معرفی نشده است
سایر ارزهای رمزینه از سوی بانک مرکزی به عنوان ارز رسم 
و همچنین وجود ریس���ک باالی خرید آن و فعالیت سوداگران در این عرصه ،از
سرمایهگذاران و مردم میخواهیم با احتیاط بیشتری وارد این بازار شوند چرا که
امکان مالباختگی در آن وجود دارد.
حکیمیخاطر نشان کرد :با همکاری بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیربط سمت
عرضه ارزهای رمزینه ،مکانیزمهای کنترل و رصد در حال انجام است اما بایستی
از جانب تقاضا نیز مردم با خطرات و ریسکهای آن آشنا شوند برهمین اساس
رسانهها باید اطالعرسانی درباره ارزهای رمزینه از جانب تقاضا را در دستور کار
خود قرار دهند.
تاالر شیشه ای در روز گذشته

تغییر (درصد)

قیمت

شرکت مخابرات ایران

۲,۲۱۸

-۰.۲۲

شرکت ارتباطات سیار ایران

۱۷,۱۰۵

۰.۰۱

آمار معامالت آخرین روز معامالتی
مجموع حجم معامالت

 1۸۹۱،۵۰۵،۲۵۹سهم

مجموع ارزش معامالت

 ۱،۹۷۵،۰۴۸میلیون ریال

جمع تعداد معامالت

 ۵۰،۱۶۶معامله

ارزش بازار

 ۳،۵۰۶،۸۱۰میلیارد ریال

عنوان شاخص

مقدار

تغییر (درصد)

كل

۸۷۸۳۲.۵

۰.۱

 ۳۰شركت بزرگ

۳۶۳۶.۹

۰.۲۳

آزاد شناور

۹۴۵۵۵.۲

۰.۱۴

بازار اول

۶۱۳۷۵.۸

۰.۱۳

بازار دوم

۱۹۲۴۰۱.۸

۰.۰۵

صنعت

۷۶۸۰۵.۷

۰.۱۱

شرکت مخابرات ایران
سهامی عام
منطقه قم

اصالحیه

پیرو آگهی مناقصه عمومی شرکت مخابرات ایران منطقه قم منتشره در
روزنامه فن آوران مورخ  96/8/7ردیف دوم شــماره مناقصه  820ق 96
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه  473/080/000ریال صحیح میباشد که
مراتب بدینوسیله اصالح میگردد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
حوزه ثبتی شهرســتان فومــن برابــر رای شــماره  96/7 /24-139660318003007015هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سندرســمی مســتقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی
پور یوســفی فرزند محمد زمان بشــماره شناسنامه  600صادره از رشت به شماره ملی  2592729259ششدانگ یک قطعه زمین
مشــتمل بر خانه مســکونی دارای پروانه ساختمان بمساحت  108/92مترمربع پالک  2523فرعی از  62اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  212فرعی از  62اصلی واقع در کالشم بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی خانم زهرا یادگاری کالشمی محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت
متقاضیان اعتراضی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک
محل تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت
اول 96/8/23 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/9/7 :
 895سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره  96/8 /7-139660318003007300هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سعید ابراهیمی
فرزند ابراهیم بشــماره شناســنامه  2660054827صادره از رشــت به شــماره ملی  2660054827ششدانگ یک قطعه زمین
محصور مشــتمل بر اعیان احداثی انباری بمســاحت  200مترمربع پالک  1106فرعی از  1اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 400
فرعی از  1اصلی واقع در نوگوراب بخش  24گیالن خریداری از مالک رســمی آقای غالم حســن بهبودی محرز گردیده اســت .لذا
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول96/8/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم96/9/7 :
 901سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوســیله به آقای حمید طیبی کارگر فرزند حســن فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای الیاس شیرخانی دادخواستی
به خواســته مطالبه وجه به طرفیت شــما به شــعبه  8شورای حل اختالف ســبزوار ارائه و به کالســه  8/96/370ثبت و برای روز
چهارشنبه مورخ  96/10/6ساعت  16:30وقت رسیدگی تعیین گردیده است .لذا به استناد ماده  73ق-آ-د-م مراتب یک نوبت
در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه  8شهرستان سبزوار
به نشانی چهارراه دادگستری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت
رسیدگی در شورا حاضر شوید .در صورت عدم حضور ،غیابا ً رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه  8شورای حل اختالف شهرستان سبزوار
آگهی مزایده مرحله اول
به موجب اجراییه صادره از شــورای حل اختالف فردوس محکوم علیه آقای علی اکبر نوبهار و ســید محمود معینی در پرونده
کالســه  960098مطروحه در اجرای احکام شــوراهای حل اختالف فردوس به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 122/247/502
ریال بابت اصل خواســته و خســارت تأخیر تأدیه تاکنــون و مبلغ  1/567/500ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ 1/150/000
ریــال بابت هزنیه کارشناســی و آگهی روزنامه در حــق محکوم له بانک قوامین و پرداخت مبلــغ  5/728/375ریال به عنوان حق
االجراء دولتی در حق دولت محکوم گردیده اســت .محکوم علیه آقای نوبهار یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت  778متر مربع که
ســابقه ثبتی ندارد و جزء اراضی بلده پالک یک اصلی بخش یک ردوس واقع در اســالمیه خ  22بهمن میباشــد متعلق و در تصرف
خودش را جهت توقیف معرفی نموده است .که ملک فوق توقیف و براساس نظر کارشناس به مبلغ  194.500.000ریال ارزیابی
گردیده و نظر کارشــناس مصون از اعتراض باقی مانده لذا به تقاضای محکومله مقرر گردید مرحله اول مزایده در روز یک شــنبه
مــورخ  1396/9/19ســاعت  9تا  10صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده دادســتانی فــردوس در محل اجرای احکام
دادگســتری شهرســتان فردوس برگزار شود و مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید
واگــذار خواهد شــد خریــداران محترم میتوانند ظرف مهلت پنــج روز قبل از موعد مزایده جهت بازدید ملــک مذکور به این اجرا
مراجعه نمایند .برنده مزایده باید حداقل  10درصد از بهاء فروش را فیالمجلس تودیع نماید و پس از تسویه حساب کامل نسبت
به تحویل آن برابر مقررات اقدام خواهد شد320 .
مدیر اجرای احکام شوراهای حل اختالف فردوس
دادنامه
شماره دادنامه 9609972513100152شماره پرونده 9509982513100660شماره بایگانی 950760خواهان:بانک
مهر اقتصاد با وکالت بهروز درخشان با وکالت آقای مهدی شعبانی فرزند عباس به نشانی قم  -میدان سعیدی  -بالوار نیروی هوایی
 ک - 3پالک  - 46همراه 09127472753:خواندگان.1:آقای اســماعیل مســرور قدیم فرزند موســی به نشانی مجهول المکان.2آقای احســان همتیان دســتگردی فرزند محمود به نشانی قم  24 -متری مطهری شمالی  -خیابان ابوذر  -مجتمع بوستان  -پالک
 - 3طبقه  6واحد  6خواســته ها:مطالبه وجه چک .2مطالبه خســارت تاخیر تادیه .3مطالبه خسارت دادرسی رای دادگاه در خصوص
دادخواست خواهان فوق با وکالت فوق به طرفیت خواندگان فوق به خواسته مطالبه مبلغ دویست و سی پنج میلیون ریال به استناد
یک فقره چک به شــماره  901/11694539تاریخ  95/5/31عهده پســت بانک از حساب جاری شماره  8968701و گواهی عدم
پرداخت بانک محال علیه به شــماره  107244081مورخ  95/6/1به انضمام خســارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله
وکیل نظر به اینکه مســتندات مذکور بر اشــتغال ذمه خواندگان به میزان خواســته داللت دارد و از نامبردگان خوانده ردیف دوم
در جلســه رســیدگی دادگاه حاضر شد ولی دفاع موجهی را ارائه نکرد خوانده ردیف اول در دادگاه حاضر نشد لذا دادگاه استحقاق
خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده مستندا به ماده  198ق.آ.د.م و مواد  313و 314قانون تجارت ناظر به ماده 249
قانون تجارت رای بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ دویســت و ســی و پنج میلیون ریال بابت اصل دین و مســتندا
به تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب  1377مجمع تشــخیص مصلحت نظام
به پرداخت خســارت تاخیر تادیه طبق شــاخص اعالمی توســط بانک مرکزی در تاریخ صدور چک و تاریخ وصول آن بر اساس محاسبه
صورت گرفته در مرحله اجرای حکم توسط اجرای احکام و مستندا به مواد  515و  519قانون آ.د.م به پرداخت هزینه دادرسی به
ماخذ محکوم به و حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره نســبت به خوانده ردیف اول
غیابی و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به طرفین دیگر حضوری و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل
تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان قم می باشد.رئیس شعبه  11دادگاه عمومی حقوقی قم  -جعفرزاده رونوشت برابر
با اصل و اداریست و جهت هر گونه ابالغ به خواندگان فوق الذکر ارسال میگردد.
مدیر دفتر شعبه  11دادگاه عمومی حقوقی قم  -شوندی

های استان کرمانشاه به جز
همه شعب بانک
رسانی
شهرستان سرپل ذهاب فعال و آماده خدمت
به هموطنان هستند.
فناوران -علیرضا قیطاس���ی ،دبیرکل ش���ورای
هماهنگی بانکهای دولتی ،با ابراز همدردی با هموطنان
زلزلهزده در غرب کشور درباره فعال نبودن بانکها در
شهرستان سرپل ذهاب گفت :از آنجا که زیرساختهای
خدمترسانی بانکها در این شهرستان به دلیل زلزله
آسیب دیده و برق این شهرستان قطع بود ،امکان فعالیت
شعب وجود نداشت .وی ادامه داد :با این حال با کمک
کمیسیون بانکهای استان کرمانشاه ،کامیونهای سیار
بانکهای ملی و صادرات ایران برای خدمترس���انی به
مردم شهرستان س���رپل ذهاب به منطقه اعزام شدند.
قیطاسی تاکید کرد که پول نقد کافی با هماهنگی شورای
هماهنگی بانکهای دولتی به اس���تان کرمانشاه ارسال
شده و جای هیچ نگرانی در تامین نقدینگی وجود ندارد.

قدردانی ستاری از حمایت
بانک ملی از استارتآپها

سورنا ستاری ،معاون علمیو فناوری رییس جمهور در
دیدار با مدیرعامل بانک ملی ایران از اقدامات این بانک
در حمایت از اس���تارتآپها و شرکتهای دانشبنیان
قدردانی کرد و گفت :این اقدامات میتواند الگویی برای
سایر بانکها باشد.
فناوران -ستاری در دیدار با مدیرعامل بانک ضمن
ابراز خرسندی از اینکه بانک ملی ایران به حوزه حمایت
از استارتآپها ورود پیدا کرده است ،گفت :رویکرد بانک
ملی ایران در حمایت از محصوالت دانشبنیان مورد تایید
و حمایت ماست.ستاری بانک ملی ایران را پشتوانهای قوی
برای حوزه علم و فناوری کشور دانست و گفت :دانش در
کشور به حمایتهای همهجانبه نیاز دارد که خوشبختانه
بانک ملی ایران در این زمینه پیشتاز بوده است.

رشد تعداد کارتهای اعتباری
بانک اقتصادنوین

تعداد کاربران خدمات بانک���داری الکترونیکی بانک
اقتصادنوین در مهرماه سال جاری با رشد قابل توجهی
همراه بوده است که در این بین ،تعداد کارتهای اعتباری
صادره از این بانک نسبت به مدت مشابه سال قبل ،با
رشد  42درصدی همراه بوده است.
فناوران -در بازه زمانی یاد شده ،تعداد کاربران موبایل
بانک اقتصادنوین 22 ،درصد و تعداد کاربران اینترنت
بانک اقتصادنوین نیز  12درصد رشد داشته است.

دادنامه
مرجع رســیدگی حوزه اول شورای حل اختالف به نشانی فردوس دادگستری خواهان :آقای رضا رحیم زاده فرزند علی به نشانی
اســتان خراســان جنوبی فردوس خیابان شهید اشوری اشــوری  3خواندگان  -1اقای حســن نوروزی فرزند غالمعلی به نشانی خراسان
جنوبی فردوس خ خرمشهر  2میالن اول سمت چپ پالک  7منزل شخصی  -2اقای حسن جیحون فرزند محمد ابراهیم به نشانی خراسان
جنوبی فردوس خ حافظ  9شــهید اله وردی  5جنب مســجد ایت اله غفاری منزل پدری  -3اقای محمد افشــار منش فرزند محمد علی به
نشــانی مجهولالمکان خواسته :الزام به تنظیم ســند خودرو گردشکار :خواهان به طرفیت خوانده دادخواستی به خواسته فوق اقامه و
درخواســت رســیدگی به اســتناد مدارک موجود در پرونده را دارد .پرونده به حوزه اول شورای حل اختالف فردوس ارجاع شده است
شــورا با بررســی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل رأی صادر مینماید( .رأی
شــورا) در خصوص دعوی اقای رضا رحیم زاده فرزند علی بطرفیت اقایان  -1حســن نوروزی فرزند غالمعلی  -2حســن جیحون فرزند
محمد ابراهیم  -3محمد افشــار منش فرزند محمد علی به خواســته الزام خواندگان به تنظیم ســند رسمی یک دستگاه خودروسورای
پراید به شماره انتظامی  285-52ط  35مقوم به  154.000.000ریال به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به جمیع مستندات ابرازی
از ناحیــه خواهان از جمله مبایعهنامه عادی مــورخ  95/1/26تنظیمی فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول و وجود مدارک خودرو نزد
خواهان و نظر به اینکه خوانده ردیف اول نسبت به مبایعهنامه استنادی خواهان مبنی بر فروش خودرو انکار یا تردیدی به عمل نیاورده
و خوانده ردیف دوم علیرغم ابالغ قانونی و خوانده ردیف ســوم علی رغم ابالغ از طریق انتشــار آگهی در جلســه شورا حاضر نشده و در
مقابل خواســته خواهان ایرادی ننموده و الیحهای نیز ارســال نداشــته اند و با عنایت به احراز تصرفات مالکانه خواهان و اینکه حسب
مفاد پاســخ اســتعالم به عمل آمده از پلیس راهور خوانده ردیف ســوم مالک رســمی خودرو و خوانده ردیف دوم صاحب پالک خودرو
میباشد و توجها ً به اصول آزادی قراردادها و صحت عقود و ذکر این مطلب که مستندا ً به ماده  29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
نقل و انتقال خودرو به موجب ســند رســمی انجام میشود ،دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور
در دفاتر اســناد رســمی ،ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شــده از ســوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت
وســیله نقلیه ،هویت مالک ،پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض پالک به نام مالک جدید مراجعه نمایند لذا شــورا دعوی خواهان
را نســبت به خوانده ردیف دوم محمول بر صحت تشــخیص و به اســتناد مواد  10و  183و  219و  220قانونی مدنی و ماده  29قانون
رســیدگی به تخلفات رانندگی و ماده  198قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر الزام وی به انتقال
و تنظیم سند خودرو موصوف به نام خواهان صادر و اعالم میدارد و همچنین با عنایت به اینکه الزمه تنظیم سند این میباشد که بدوا
پالک خودرو به نام مالک باشــد یا نامبرده وکالت تام در تعویض پالک داشــته باشــد مســتندا به مواد مذکور حکم بر محکومیت خوانده
ردیــف دوم بــر الــزام به تعویض پالک در حق خواهان صــادر و اعالم میدارد و در خصوص دعوی خواهان نســبت به خوانده ردیف اول
بلحاظ عدم مالکیت رســمی وی و عدم توانایی قانونی ایشــان برای تنظیم ســند دعوی متوجه نامبرده نبوده به اســتناد ماده  89ناظر بر
بند  4ماده  84قانون اخیرالذکر قرار رد دعوی صادر و اعالم میگردد .رأی محکومیت صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ
ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از آن به همراه قرار رد دعوی ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومی
حقوقی شهرستان فردوس میباشد323 .
شورای حل اختالف حوزه یک فردوس
دادنامه
پرونده کالســه  9609985857300068شــعبه  1دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان اشخانه مانه و سملقان تصمیم
نهایی شماره  ...خواهان اقای دانیال شادمهر فرزند محمد به نشانی خراسان شمالی مانه و سملقان مرکزی اشخانه خ هاشمی نژاد نبش
هاشــمی نژاد دفتر ســنگ معدن آذرین مهر شــادمهر خوانده آقای حمید رضا نجاری فرزند غالمحســین به نشانی البرز کرج مرکزی کرج
دولت اباد نبش ابوســعید  49پالک  11فعال مجهول المکان خواســته مطالبه وجه بابت  ...رای دادگاه در خصوص دادخواســت تقدیمی
اقای دانیال شادمهر فرزند محمد ساکن اشخانه بطرفیت اقای حمید رضا نجاری فرزند غالم حسین مجهول المکان بخواسته صدور حکم
بــر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویســت و هشــتاد میلیون ریال بابت طلب بانضمام کلیه خســارت قانونــی وارده اعم از هزنیه
دادرسی و تاخیرتادیه ماحصل دعوی خواهان بدین شرح است که خوانده به موجب قرارداد مورخه  1395/10/10مبلغ مورد خواسته
را به این جانب بابت خرید ســنگ معدن بدهکار میباشــد و وفق مندرجات بند  4قرار بوده اســت پس از تحویل بار کلیه ثمن معامله را
معادل ســتون خواســته بپردازد که علیرغم گذشــت بیش از سه ماه تاکنون اقدامی به عمل نیاورده اســت لذا تقاضای به شرح ستون
خواســته دارند و از طرف دیگر خوانده علیرغم ابالغ وقت دادرســی از طریق نشــر آگهی در جلســات دادری حاضر نشده و بالتبع دفاع
موثری بجای نیاورده اســت علیهذا دادگاه در خصوص اصل خواســته از توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و اظهارات
خواهان در جلســات دادرســی و رونوشــت مصدق یک برگ قرارداد عادی و قبض باســکول مندرج در پرونده و عدم حضور خوانده در
جلســه رســیدگی علیرغم ابالغ قانونی و نظر به عدم اعتراض شــکلی یا ماهوی از جانب خوانده نســبت به دعوی مطروحه و عدم ارائه
دلیل پرداخت دین یا برائت ذمه لذا این مرجع با اســتصحاب بقاء دین خواتســه خواهان را وارد و ثابت تشــخیص داده مستندا بهمواد
 1257 -271بنــد  2م  1258و  1284و و  1289جملگــی از قانــون مدنی و مــواد  522-519-515-198-195-194جملگی از
قانون ایین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویســت و هشــتاد میلیون
ریال معادل بیســت و هشــت میلیون تومان بابت اصل خواســته و هزنیه دادرسی به مبلغ هشت میلیون و سی هزارریال و تاخیرتادیه
از تاریخ تقدیم دادخواست یعنی مورخ  1396/4/8تا یوم الوصول قابل احتساب در اجرای احکام مدنی در حق خواهان صادر و اعالم
میدارد رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی
در محکام تجدید نظر خراسان شمالی میباشد 425
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مانه و سملقان
آگهی مزایده نوبت اول
بــه موجــب پرونده کالســه  960110محکوم علیه غالمرضــا ابراهیمی راد فرزند علی اصغر مقیم آشــخانه محکوم اســت به
پرداخــت مبلــغ  50/000/000ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ  135/000ریال بابت هزنیه دادرســی در حق محکوم
له ســیکنه مردانی و و پرداخت  2/500/000ریال بعنوان نیم عشــر دولتی در حق دولت که از اموال محکوم علیه یک باب منزل
کســونی واقــع در آشــخانه کوچه صدف بن بســت  5جنب پالک  167به مســاحت عرصه  41/5متر مربع و از قــرار 2/000/000
ریال و طبقه همکف به مســاحت  27/5متر مربع و از قرار هر متر  1/000/000ریال و فقط دارای امتیاز برق شــهری و فاقد ســند
رســمی و اســکلت دیوار آجری و سقف تیر آهن و با پوشــش طاق ضربی و قدمت بنای باالی بیست سال و خالی از سکنه میباشد که
توســط کارشــناس جمعا به مبلغ  125/500/000زریال ارزیابی شــده اســت که در مهلت قانونی از ناحیه طرفین اعتراضی واصل
نشده است لذا در مورخه  96/9/21ساعت  9الی  10صبح از طریق مزایده به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند بصورت
مفروزی واگذار خواهد شــد  10مزایده از قیمت کارشناســی شروع و خریدار  10درصد قیمت ملک نقداو الباقی ظرف مهلت یکماه
از خریدار اخذ میشود طالبین خرید میتوانند جهت بازدید و هماهنگی های الزم پنج روز قبل از موعد مزایده در دفتر اجرای احکام
مدنی حاضر شوند 433 .
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری مانه و سملقان  -ایزدیان
آگهی مزایده نوبت اول
به موجب پرونده کالســه  960007محکوم علیه نور علی عیســی زاده فرزند یحیی مقیم روستای استاد محکوم است به پرداخت
مبلــغ  113/400/000ریــال بابــت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ  3/862/000ریال بابت هزنیه دادرســی و پرداخت خســارت
تاخیرتادیه از تاریخ  1394/10/29زمان تقدیم دادخواســت تا زمان وصول طبق شــاخص بانک مرکــزی در حق محکوم له عطا باغچقی
و پرداخت هزنیه دادرســی خســارت تاخیر در حق درامد فروش تمبر دادگاه و پرداخت  5/670/000ریال بعنوان نیم عشــر دولتی
در حق دولت که از اموال محکوم علیه یک قطعه زمین واقع در روســتای اســتاد منطقه پشــت جوی به مســاحت  10920متر مربع با
حدودات اربعه شــمال به تپه جنوب به زمین پروین یزدانی و از شــرق به جوی اب و ببرخان رشــیدی و از غرب به جوب رحیمداد ختم
میشود که کارنشاس منتخب بدون سهمیه اب از مدار اب کشاورزی استاد رحیم داد معادل  11/500ریال و قیمت کل ملک را معادل
 125/580/000ریال ارزیابی شده است که در مهلت قانونی از ناحیه طرفین اعتراضی واصل نشده است لذا در مورخه 96/9/19
ساعت  9الی  10صبح از طریق مزایده به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند بصورت مفروزی واگذار خواهد شد  10مزایده از
قیمت کارشناســی شــروع و خریدار  10درصد قیمت ملک نقداو الباقی ظرف مهلت یکماه از خریدار اخذ میشود طالبین خرید میتوانند
جهت بازدید و هماهنگی های الزم پنج روز قبل از موعد مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی حاضر شوند 432 .
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری مانه و سملقان  -ایزدیان
دادنامه
پرونــده کالســه  9609982512400216شــعبه  4دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان قــم تصمیــم نهایــی شــماره
 9609972512400834شــماره بایگانی 960230:خواهان:بانک مهر اقتصاد با وکالت بهروز درخشــان با وکالت خانم فرشته آموت
فرزند اســماعیل به نشــانی قم  45 -متری صدوقی  -روبروی  30متری قائم  -طبقه فوقانی عکاســی چهره همراه 09125519757
خواندگان.1:آقای ســید ســجاد زمانی ده یعقوبی فرزند سید هاشم به نشــانی قم  -خیابان رئیس کرمی  -کوچه  4پالک  .2 116آقای
ســید حســین زمانی ده یعقوبی فرزند ســید هاشــم به نشــانی قم  -خیابان دانیال  -مجتمع صبا  -بلوک  - 27واحد  .3 3آقای جعفر
ابوالقاسمی نجف آبادی فرزند محمد باقر به نشانی قم  20 -متری زاد کوچه  -9پالک .4 349آقای ابراهیم عربی سالم فرزند محمد به
نشــانی مجهول المکان خواســته ها.1:مطالبه وجه چک .2مطالبه خسارت تاخیر تادیه .3مطالبه خسارت دادرسی رای دادگاه در خصوص
دادخواست خواهان فوق بوکالت فوق به طرفیت خواندگان فوق به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 22000000
تومان به انضمام خســارات دادرســی و تاخیر تادیه مســتند به بخشــی از مبلغ چک شــماره  334850مورخ  95/9/22از حساب آقای
ســید حســین زمانی و با ضمانت ســایرخواندگان دیگر با توجه به کپی مصدق مستندات ابرازی و عدم دفاع خواندگان با وصف ابالغ به
استناد ماده 198و 515قانون آیین دادرسی مدنی و 1280و 1301قانون مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ
خواســته و خســارات دادرســی و تاخیر تادیه از سر رســید چک تا زمان پرداخت در وجه خواهان صادر و اعالم میگردد این حکم غیابی
است و ظرف مدت  20روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در همین دادگاه می باشد.
رئیس شعبه چهارم دادگاههای حقوقی قم  -یزدی
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