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اقتصاد دانشبنیان را
باور کنیم
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ایسنا -نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اقتصاد دانشبنیان بهعنوان ستون اقتصاد مقاومتی است ،گفت :ما باید اقتصاد دانشبنیان را در کشور باور کنیم.
عرضه کاالهای تولید شده از فناوری است که منجر به توسعه
اسفندیار اختیاری در حاشیه بازدید از پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری اظهار کرد :این نمایشگاه به عنوان مکانی برای 
فناوری میشود .وی افزود :ما در کشور اعتقادی به اقتصاد دانشبنیان نداریم؛ چراکه سالهاست نفت میفروشیم ،معتقدم اقتصاد دانشبنیان بهعنوان ستون اقتصاد مقاومتی است.

New Tab

دریچه

 5اولويت كميسيون  ICTاتاق ایران براي دو سال آينده مشخص شد

دستورالعملی که 12/1میلیارد دالر
قاچاق وارداتی را بالتکلیف گذاشت

ای برای رفع معضالت حوزه قاچاق
سال ،۹۴تبصره
تصویب شد اما دس���تورالعمل اجرایی آن دارای
نواقصی است؛ اواخر سال گذشته دولت وعده داد
ایرادات را رفع کند اما این وعده به سرانجام نرسید.
مهر -در مهرماه سال ،۹۴تبصرهای به منظور رفع
معضالت حوزه قاچاق مطرح و تصویب ش���د اما
دستورالعمل اجرایی آن که از سوی دولت تدوین
و ابالغ شد ،دارای نواقصی اس���ت؛ در اواخر سال
گذشته دولت وعده داد تا این ایرادات را رفع کند
اما با گذشت حدود هشت ماه از این وعده ،همچنان
تر آنکه مجلس هم
مشکالت پابرجاس���ت و جالب
تاکنون گام مثبتی برای این موضوع برنداشته است.
سال ۹۲بود که «قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز»
به منظور پیشگیری از قاچاق به تصویب مجلس نهم
رسید .در مهرماه سال ۹۴تبصرهای به نام «تبصره۴
ماده »۱۸از سوی مجلس به منظور «رفع معضالت
مربوط به دشواری اثبات قاچاق کاال»« ،پیشگیری
از وقوع قاچاق و جرایم مرتبط» و «ایجاد ضمانت
اجرا برای سامانههای هوشمند مبارزه با قاچاق کاال
و ارز» به این قانون الحاق و تصویب شد؛ دولت نیز
االجرا شدن این قانون،
مکلف شد طی دو ماه از الزم
دستورالعمل مورد نیاز را تصویب کند؛ اما دو ماه که
نه ،بلکه یک سال و سه ماه طول کشید تا دولت
تازه این دستورالعمل را به تصویب برساند؛ یعنی
اوایل بهمنماه .۹۵دلیل این تاخیر از نگاه سیدحسن
حسینی ،نماینده مجلس« ،نقش بسزای مافیای
اقتصادی در فقدان تدوین و تصویب این آییننامه
اجرایی» بوده است.
این تبصره اگرچه به عنوان عاملی برای افزایش
اختیارات نیروهای انتظامی و قضایی در نظر گرفته
شده بود تا به شکل کارآمدتری بتوانند با کاالهایی
که بیشتر قاچاق میش���وند ،مبارزه کنند؛ اما تازه
پس از تصویب دس���تورالعمل اجرایی این تبصره
ازسوی دولت بود که پای مشکل جدیدتری به میان
ای که نمایندگان مجلس از این
کشیده شده؛ به گونه
های
دستورالعمل با عنوان «عفوی برای دانهدرشت
طرفه ک���ردن جاده مبارزه با
حوزه قاچاق»« ،یک
قاچاق کاال» و نیز «آزاد ش���دن واردات کاالهای
قاچاق» یاد کردند.
ش حاال از وعده اولیه مبنی بر
بر اس���اس گزار 
گذرد
اصالح این موضوع حدود هش���ت ماهی می
اما خبر خوشی به گوش نرس���یده است .البته در
این میان مجلسیها نیز وعدههای متعددی درباره
پیگیری این موضوع داده بودند که تاکنون هیچ اتفاق
مثبتی را شاهد نبودهایم.

هاي
در جلسه كميسيون  ICTاتاق بازرگاني اولويت
پيشنهادي كميس����يون براي دوساله دوم فعاليت آن با
حضور محمدرضا انصاری نائب رییس اتاق ایران تعیین
شد.
فناوران -جلسه ماهانه کمیسیون  ICTماهانه اتاق
بازرگانی با حضور محمد رضا انصاری نائب رییس اتاق
ایران ،محمدرضا طاليي رياست كميسيون  ICTاتاق،
خسرو س����لجوقي عضو هيات عامل س����ازمان فناوري
اطالعات و نمايندگاني از شوراي عالي فضاي مجازي،
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،سازمان توسعه تجارت و
هاي شناخته شده بخش خصوصي همچون مسعود
چهره
شنتيايي رییس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان
هاي
فناوری اطالعات برگزار شد .در اين جلسه اولويت
پيشنهادي كميسيون براي دو س����اله دوم فعاليت آن
اعالم شد.
هاي فعال
ها شامل بررسي مشكالت شركت
اين اولويت
در حوزه ف����اوا و ارايه راه����كار ،تدوي����ن و ترجمه
المللي كردن
روز  ICTو بين
اس����تاندارهاي نوين و به
اس����تانداردها در ايران براي توسعه و تسهيل صادرات،
ه����اي مختلف
تدوين نقش  ICTدر توس����عه بخش
پژوهي و تدوين نقشه راه توسعه
اقتصادي كشور ،آينده
هاي نوپا
كار براي شركت
و
 ،ICTشناسايي موانع كسب
هاي
حل
و نوآور در حوزه فناوري اطالع����ات و ارايه راه
عملياتي براي رفع آنها بود.
انصاری نائب رییس اتاق ايران ضم����ن تاييد موارد
مطرح شده از سوي اعضاي كميسيون ابراز امیدواری
کرد :پیگیری کمیس����یون منجر به رسیدن به اهداف
مقرر شود.
هاي مختلف بخش
نائب رییس اتاق ایران حضور چهره
خصوصي و دولتي در كنار هم در كميسيون  ICTاتاق
بازرگاني را مثبت ارزيابي كرده و گفت اميدوار اس����ت
تا با همكاري شكل گرفته مشكالت حوزه  ICTاحصا و
برطرف شوند.
انتقاد از ایجاد انحصار همراه اول
در اين جلسه محمد رضا طاليي نيز ضمن انتقاد از
ايجاد انحصار براي يكي از اپراتورهاي موبايلي كشور در
زمينه توليد محتوا گفت :يك����ي از اپراتورهاي موبايلي
اي را از طريق ش����ركت زيرمجموعه خود برنده
مزايده
شده كه موجب شده همه آن چيزي كه در زمينه توليد
ها به وجود آمده ،با انحصار اين
محتوا در اين س����ال
مجموعه از بين برود.
شود هر
وي افزود :اين انحصار س����ه ساله موجب مي
خواهد با صدا و
كس����ي كه در حوزه توليد محتوا مي

نظر

اولويتهای کمیسیون
 ICTاتاق ایران شامل
بررسي مشكالت
شركتهاي فعال در
حوزه فاوا و ارايه
راهكار ،تدوين و ترجمه
استاندارهاي نوين و
بهروز  ICTو بينالمللي
كردن استانداردها
در ايران براي توسعه
و تسهيل صادرات،
تدوين نقش ICT
در ایجاد بخشهاي
مختلف اقتصادي
كشور ،آيندهپژوهي
و تدوين نقشه راه
توسعه  ،ICTشناسايي
موانع كسبوكار
براي شركتهاي
نوپا و نوآور در حوزه
فناوري اطالعات و ارايه
راهحلهاي عملياتي
براي رفع آنها میشود

حضور هیات ایرلندی به دعوت کمیسیون ICT
وي همچنين درباره زمان حضور هيات ايرلندي در
هاي كميس����يون  ICTبه ايران
ايران كه با هماهنگي
آيند ،گفت :قرار بود كه اي����ن هيات روز  6آذر در
مي
اتاق بازرگاني حاضر شده و به همين منظور همايشي
برگزار شود كه البته با نظر به تعطيل اعالم شدن اين
روز امكان دارد تغييراتي درباره زمان برگزاري آن وجود
داشته باشد .اين مجموعه ايرلندي كه وزير بازرگاني آنها
هايي كه با هم
آيد ،در صحبت
شان به ايران مي
نيز همراه
ايم اعالم كردند كه بيشتر در زمينه انتقال دانش و
داشته
ها و با تاكيد
آپ
گذاري در بخش استارت
فناوري ،سرمايه
تكها در ايران فعاليت خواهند داشت.
بر فين
بررسی مشکالت مربوط به قانون کار
در اين جلسه مسعود شنتيايي ،رییس هیات مدیره
س����ندیکای تولیدکنندگان فناوری اطالعات نيز با ذكر

مشوق های صادراتی دایمی می شود

رییس مجلس شورای اسالمی با تأکید بر مداوم
شدن مش���وقهای صادراتی گفت :باید در زمینه
جذب سرمایهگذاری خارجی سرعت بیشتری ایجاد
کرد تا از تکنولوژی بهرهمند شویم.
شاتا -علی الریجانی در پایان نشست فراکسیون
معدن و صنایع معدنی ب���ا وزیر صنعت ،معدن و
تجارت گفت :باید در زمینه جذب س���رمایهگذاری خارجی
سرعت بیشتری ایجاد کرد تا از تکنولوژی بهرهمند شویم،
باید از ظرفیت رفع تحریمها استفاده کرد و در راستای منافع
کشور نسبت به جذب سرمایهگذاری خارجی اقدام الزم انجام

شود .الریجانی با اشاره به مدل جدید قراردادها گفت:
مدل جدید برای قراردادها دردسرها را کم خواهد
کرد ،هر چه زودتر روی این موضوع کار کنیم چرا
که از این منظر به منافع کشور کمک خواهد شد
و اگر الزم به حمایت و تسهیالت الزم بود مجلس
کمک خواهد کرد.رییس مجلس شورای اسالمی با
اشاره به نگرانیهای بخش خصوصی در زمینه بازرسیها ،ادامه
داد :باید نگرانی در زمینه بازرسیها روشنتر شود بنابراین
باید به طور دقیق و مکتوب موضوع به مجلس شورای اسالمی
اراشه شود تا یا به روش رفع موانع قانونی وارد عمل شویم

یا جلساتی با سازمان بازرسی کشور برگزار شود تا بر اساس
مالحظات کشور
رییس مجلس شورای اس�ل�امی با تأکید بر اینکه باید
مشوقهای صادراتی مداوم شود ،اظهار داشت :دولت تأکید
دارد که برای پرداخت بودجه جاری مجبور است از بخشهای
دیگر برداشت کند بنابراین الزم است در قانون پیشبینی
شود که دو درصد از صادرات را در صندوقی برای پشتیبانی
از صادرکنندگان در نظر گرفته شود ،پیشنهاد میکنم این
موضوع به صورت دائمی انجام ش���ود تا بخشهای مختلف
صادرات دغدغه عدم حضور در سال بعد را نداشته باشد.

تالش صحا برای رفع نیازهای استارتآپها

مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توس���عه صنایع
الکترونیک (صحا) به نقش و اهمیت حضور استارتآپها در
بدنه اقتصاد تاکید کرد و گفت :صحا به خوبی توانسته جایگاه
این شرکت ها را درک کند و برای حل نیازهای آنها گامهای
خوبی بردارد.
شاتا -علی وحدت در مراسم اختتامیه دومین استارتآپ
ویکند تبری���ز با اعالم ای���ن مطلب افزود :اس���تارتآپها و
تامینکنندگان کوچک منبعی کلیدی برای نوآوری بنگاههای
بزرگ محسوب میش���وند و نقش مهمی در توسعه نوآوری
شرکتها دارند .هماکنون اقتصادهای بزرگ دنیا توجه زیادی به
حوزه استارتآپی دارند .وی افزود :میزان و حجم سرمایهگذاری در
بخشهای مختلف این صنعت مانند خدمات تجاری ،سختافزار،
نرمافزار ،کاالهای مصرفی ارتقای مناسبی داشته است .مدیرعامل
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا)

با بیان اینکه نیازهای فنی همان توانمندیهای فناورانه است
تصریح کرد :اگر ش���رکتی به فناوری دسترسی دارد میتواند
نیاز فنی خود را به س���ادگی رفع کند .نیازهای سرمایهای نیز
در چهار دسته سرمایه اقتصادی ،فرهنگی ،نمادین و اجتماعی
طبقهبندی میشوند .وی ادامه داد :شرکت برای رفع نیازهای
سرمایهای احتیاج به صندوقهای خطرپذیر یا  VCدارد ،زیرا
 VCمیتواند عالوه بر تامین س���رمایهای اقتص���ادی مورد نیاز
استارتآپها سه س���رمایهای الزم دیگر را نیز تامین نمایند.
وحدت با عنوان این مطلب که در کشور ما کمبود  VCمشاهده
میش���ود و باید برای جبران این کمبود تالش شود ابراز کرد:
صندوق خطرپذیر میتواند با تزریق منابع مالی سرمایه اقتصادی
را تامین کند ،با انتقال دانش و تجربه مدیریتی سرمایه فرهنگی،
با در اختیار قرار دادن ش���بکه ارتباطی سرمایه اجتماعی و با
کسب شهرت به واسطه خوشنامی سرمایه نمادین یک شرکت

مش����كالت متعدد موجود در زمينه قانون كار گفت:
مشكالت زيادي در زمينه قانون كار وجود دارد و نيروي
كار دستمزد گرفته اما عادت به انجام صحيح و كامل
كار وجود ندارد؛ به عالوه بح����ث زياد بودن تعطيالت
رسمي نيز از ديگر مشكالت اين حوزه است.
رسمي و غير
ت كه با
بر تعطيال 
همچنين وجود  26روز مرخصي عالوه
حقوق همراه است و پرداخت دوبار عيدي و پاداش در
سال باعث شده كه در عمل هزینه نیروی کار به شکل
زیادی افزایش یابد.
هاي وزارت
وي همچنين خاطرنشان کرد :ما در برنامه
ارتباطات و در برنامه ششم توسعه آثار زيادي از حمايت
بينيم .در تهيه برنامه شش����م ما
از بخش  ICTنمي
عنوان بخش خصوصي مشورت داده و پيشنهاداتي را
به
افزار مطرح كرديم كه البته حدود 90
در حوزه سخت
درصد مسايل و مطالبات ما در برنامه ششم لحاظ نشد.
شنتيايي در خاتمه خواستار توجه بيشتر و مضاعف دولت
افزار شد.
به بخش سخت
طاليي رييس كميسيون  ICTاتاق بازرگاني در ادامه
هاي اتاق بازرگاني براي تعامل
جلس����ه با ذكر برنامه
هاي
بهتر با بخش دانش����گاهي و اس����تفاده از ظرفيت
هاي گذشته براي ارايه
 :اتاق در سال
ها گفت
آپ
استارت
هاي بهتر با بخش دانشگاهي در ارتباط بوده
س����رويس
و قصد داريم اين ارتباط را در ح����وزه فناوري بهبود
بخشيم.
وي اعالم كرد :تاكنون نزديك به  100اتاق بازرگاني
ش����ان ارايه
داخلي به لح����اظ خدماتي كه به اعضاي
 و مشخص ش����ده در این زمینه
كنند ،بررس����ي
مي
هایی وجود دارد .اعضاي هيات نمايندگان اتاق
فرصت
هاي
ايران حدود  400نفر هستند كه اين افراد در رشته
شناسند؛
كنند و اگرچه يكديگر را مي
مختلف فعاليت مي
اما ممكن است از رش����ته فعاليتي يكديگر هم اطالع
رساني
نداشته باش����ند؛ لذا اين نقيصه در زمينه اطالع
هس����ت كه قصد برطرف ك����ردن آن را داريم و اتاق
هاي
ها و از ايده
آپ
تصميم دارد از پتانسيل اس����تارت
آنان براي اراي����ه خدمات بهتر به اعضايش اس����تفاده
كند.
پاگير در صنعت  ICTو
و
بحث مجوزه����اي دس����ت
خصوصا در زمين����ه توليد محتوا ،اجرا نش����دن قانون
هاي دولتي
خواهي شركت
كپي رايت ،انحصار و س����هم
المللي
و خصولتي ،لزوم توجه به اس����تانداردهاي بين
به جاي اس����تانداردهاي داخلي و اجرايي شدن واقعي
جمله ديگر موضوعاتي بود كه اعضاي
قوانين موجود از
كميسيون  ICTاتاق بازرگاني به آن پرداختند و خواستار
توجه دولت به آنها و حل اين موارد شدند.

بايست
سيما وارد مذاكره شود و تبليغي كند ،حتما مي
از طريق اين اپراتور و زيرمجموعه آن وارد ش����ود كه
صحيح نيست.
طاليي همچنين درباره دعوت از وزير ارتباطات كه
تر وع����ده آن را مط����رح كرده ب����ود ،گفت :با
پيش
هايي كه در اتاق بازرگاني صورت گرفته قرار
هماهنگي
است روز  7آذر محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات
براي صرف صبحانه كاري در اتاق بازرگاني حاضر شود و
كميسيون  ICTاتاق بازرگاني نيز قصد دارد با مشورت
اعضاي كميس����يون نظرات بخش خصوصي را تدوين
كرده و در اختيار وزير ارتباطات قرار دهد.

رییس مجلس شورای اسالمی:

را تامین کند.وی با تشریح سلسه خدمات صندوق صحا تصریح
کرد :صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک
شرکتی دولتی است که منابع مالی خوبی در اختیار دارد و با
شناسایی نیازهای مختلف شرکتهای استارتآپی نسبت به رفع
این نیازها اقدام میکند .مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات
و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) ادامه داد :در این زمینه با
ارایه خدمات کارشناسی و حمایتهای مالی میتوانیم نیازهای
فنی و سرمایهای ش���رکتها را حل کنیم .همچنین با نگاه به
بازارهای بینالمللی و ارایه برنامههای مشوقی صادراتی ،ارایه
تسهیالت شرکت در نمایشگاههای خارجی سعی در رفع نیاز بازار
تآپی داریم.
تهای استار 
شرک 
گفتنی است  ،دومین اس���تارتآپ ویکند تبریز با حمایت
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) از
 ۱۷تا  ۱۹آبانماه در استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

دهمین اجالس نمایندگان اتاق
اصناف امروز برگزار میشود

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  139360307004000450مورخــه  1393/9/26و رای اصالحــی
 139560307004000207مورخــه  -1395/7/7هئیت اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک مانه و ســملقان
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای اســماعیل وحیدی فرزند غالمحســین بشماره شناسنامه 630
صادره از حوزه  2مانه و ســملقان در یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت  61910متر مربع قســمتی از
پالک  11اصلی واقع در اراضی اســالم اباد بخش  3بجنورد از محل مالکیت ثبتی علی اکبر وحیدی  -نور
محمد مجردی  -غالمحســین وحیدی محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 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 رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد .م  392تاریخ انتشار نوبت اول  1396/8/8 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/8/23
بشیر خانی  -رئیس ثبت اسناد و امالک مانه و سملقان
رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای احمد پروین دارای شناســنامه شــماره  831کدملی  3732350770به شــرح دادخواســت به کالســه  960933از این دادگاه
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حســن پروین به شناســنامه  351کدملی  3820826491در تاریخ
 96/1/15دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به افراد مشــروحه زیر -1 :نارنج شریعتی به
ش.ش  234ت ت  1333/7/20شــماره ملی  5588932765همســر متوفی  -2عبداله پروین به ش.ش  447ت .ت  1350/5/20شماره
ملی  3732325245پســر متوفی  -3احمد پروین به ش.ش  831ت.ت  1353/11/10شــماره ملی  3732350770پســر متوفی  -4علی
پروین به ش.ش  4306ت .ت  1363/11/2شــماره ملی  3732215490پســر متوفی  -5نگار پروین به ش.ش  660ت.ت 1355/5/5
شــماره ملی  3732027759دختر متوفی  -6ایران پروین به ش.ش  381ت.ت  1357/3/1شــماره ملی  3732053301دختر متوفی -7
پوران پروین به ش.ش  2300ت.ت  1362/10/9شــماره ملی  3732185257دختر متوفی .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت
مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشداز تاریخ نخستین
آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف2284 :

رئیس شعبه  8شورای حل اختالف سنندج

آگهی حصر وراثت

آقای علی ســلیمی دارای شــماره شناســنامه  7539به شــرح دادخواست به کالســه  988این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت
نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان محمد رضا ســلیمی به شــماره شناســنامه  384در تاریــخ  96/8/2در اقامتــگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و ورثه حین الفوت مرحوم منحصر اســت به-1 :معصومه قائد رحمتی به شــماره شناســنامه ( 498همسر متوفی) -2الله سلیمی
به شــماره شناســنامه ( 13624فرزند متوفی) -3علی سلیمی به شماره شناســنامه ( 7539فرزندمتوفی)-4لیال سلیمی به شماره شناسنامه
( 1959فرزندمتوفی)-5مولود سلیمی به شماره شناسنامه ( 4120064751فرزندمتوفی)سی 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
آگهی حصر وراثت

خانم عفت دیناروند دارای شماره شناسنامه  564به شرح دادخواست به کالسه  993این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان ایمان لری به شــماره شناســنامه  5612در تاریخ  96/8/ 13در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و
ورثه حین الفوت مرحوم منحصر اســت به-1:عفت دیناروند به شــماره شناسنامه ( 498مادر 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

رونوشت آگهی حصروراثت

آقای علی نقی جانقلی فرزند غالمعلی دارای شناسنامه شماره  13صادره از قم به شرح دادخواست به کالسه  150/1/96از این شورا
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان امیر جانقلی فرزند محمد علی به شناســنامه شــماره  681صادره از
قم در تاریخ  96/8/4در اقامتگاه دائمی خود روســتای فوجرد بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1ســکینه
جعفریان فرزند حســن شــماره شناســنامه  953صادره از قم همســر متوفی  -2فاطمه جانقلی فرزند امیر شــماره شناسنامه  15صادره از قم
فرزند متوفی  -3خدیجه جانقلی فرزند امیرشــماره شناســنامه  1121صادره از قم فرزند متوفی  -4لیال جانقلی فرزند امیر شماره شناسنامه
 6صادره از قم فرزند متوفی  -5علی اکبر جانقلی فرزند امیرشــماره شناســنامه  1276صادره از قم فرزند متوفی  .اینک با انجام تشــریفات
مقدماتی درخواســت مزبوردریک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد ازتاریخ نشر این آگهی
ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد

دبیر شورای حل اختالف بخش خلجستان قم

دادنامه

شــماره پرونده  304/36/36شــماره دادنامه  465 - 96/7/18خواهان روح ا ...یوسفی بزچلوئی فرزند محمد آدرس جمکران ،ترک
آباد ،ســه راه اول کوچه یک ،پالک  143وکیل خواهان غالم عباس ملکشــاهی آدرس قم ،نیروگاه ،ک  ،12پ  2طبقه اول واحد ســمت راســت
خوانده سعید مرادی لنبر فرزند شفیع آدرس مجهول المکان خواسته مطالبه  5فقره چک جمعا به مبلغ  127/000/000ریال به انضمام کلیه
خسارات قانونی و تاخیر تادیه «رای شورا» در خصوص دادخواست خواهان آقای روح ا ...یوسفی فرزند محمد با وکالت غالم عباس ملکشانی به
طرفیت خوانده آقای سعید مرادی لنبر فرزند شفیع به خواسته مطالبه مبلغ  127/000/000ریال به استناد  5فقره چک عهده بانک  -1سپه
 -2تجارت  -3تجارت  -4تجارت  -5سفته شعبه  1470 -5 ،2394 -4 ،13230 -3 ،394 -2 ،1410 -1به شماره چک های ،50799 -1
 50797 ،598484 -4 ،598495 -3 ،598495 -2بــه تاریــخ -5 ،95/11/31 -4 ،95/12/29 -3 ،96/2/25 -2 ،95/12/25 -1
 95/12/20از شماره حساب جاری  1و  1410800108805 -5و  4و  2و  1323079893 -3و گواهینامه عدم پرداخت بانک  -2صادرات
 2و  -3صادرات  -4صادرات  -5سپه شعبه  -1بلوار جمهوری  2و  19 -5 ،19 -4 ،394 -3به شماره های  1706 - 5مورخ 96/2/26 - 2
و  96/2/26 - 3و  95/12/22 - 5به انضمام خســارات دادرســی و حق الوکاله وکیل و خســارات 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 جلســه رســیدگی حاضر نشــده و الیحه ای نیز ارائه ننموده اســت .لذا شورا ضمن استصحاب بقاء دین خوانده،
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 مستندا به تبصره الحاقی به ماده
 2قانون صدور چک و ماده واحد استفســاریه تبصره مذکور مصوب  1377مجمع تشــخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت
مبلغ  127/000/000ریال بابت دین بعالوه هزینه دادرسی به مبلغ  4/465/000ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه
چک موصوف از تاریخ سررســید آن لغایت زمان اجرای حکم به حســب شاخص بهای بانک مرکزی ایران ،در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.
رای صــادره غیابی بوده و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و بیســت روز دیگر پــس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در
محاکم عمومی حقوقی شهرستان قم می باشد .قاضی شورای حل اختالف شماره  36قم  -قربان محمد احمدی رونوشت برابر اصل اداریست و
جهت ابالغ به سعید مرادی لنبر تهیه و تنظیم میگردد.

دبیر شورای حل اختالف شعبه  36قم

رونوشت آگهی حصروراثت

آقای علی اصغر هدیه لو فرزند علی اکبر دارای شناســنامه شــماره  776صادره از قم به شــرح دادخواســت به کالسه  151/1/96از
این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علی اکبر هدیه لو فرزند غالمرضا به شناسنامه شماره 33
صادره از قم در تاریخ  96/6/25در اقامتگاه دائمی خود روســتای موجان بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به
 -1علی اصغر هدیه لو فرزند علی اکبر شماره شناسنامه  776صادره از قم فرزند متوفی  -2احمد هدیه لو فرزند علی اکبر شماره شناسنامه
 813صادره از قم فرزند متوفی  -3مجتبی هدیه لو فرزند علی اکبر شماره شناسنامه  5صادره از قم فرزند متوفی  -4حامد هدیه لو فرزند
علی اکبر شــماره شناســنامه  1صادره از قم فرزند متوفی  -5مریم هدیه لو فرزند علی اکبر شــماره شناســنامه  5صادره از قم فرزند متوفی
 -6معصومه هدیه لو فرزند علی اکبر شــماره شناســنامه  2صادره از قم فرزند متوفی -7زهرا شیخ فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 691
صادره از قم  -همســر متوفی  .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبوردریک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر این آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد

دبیر شورای حل اختالف بخش خلجستان قم

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  -139660306012002495هئیت اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشــمر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای رضا صفائی فرزند حبیب اله به شماره
شناســنامه  14767صادره از کاشــمر در ششــدانگ اعیان یک باب ســاختمان به مســاحت  223/50متر مربع از پالک  5230فرعی از 3026
اصلی واقع در بخش یک حومه کاشــمر خریداری از مالک رســمی اداره اوقاف محرز گردیده اســت 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 تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد 329 .تاریخ انتشار نوبت اول  96/8/23 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/9/8

علی امینی  -رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

سخنگوی اتاق اصناف ایران درباره برگزاری دهمین
اجالس شش���مین دوره نمایندگان اتاق اصناف ایران
با بیان اینک���ه این دوره اج�ل�اس در دو بخش برگزار
میشود ،گفت :بخش اول به نگاه وزیر و تبیین نقطه
نظرات و خواستههایشان از مجموعه صنفی کشور و
هدفگذاری وزیر در برنامههای اصناف مرتبط با مجلس
مربوط میشود که خاستگاه این تعامل ،همکاری الزم
اتاق اصناف با مجموعه دولتی تحت امر ایشان خواهد
بود .بخش دیگر به خواس���تهها ،دیدگاهها ،برنامهها و
مشکالت روزمر های که اصناف با آنها مواجه است ،مربوط
میشود .امیدواریم این دیدار دوجانبه منجر به خروجی
مطلوب شود.
اتاق اصناف -مجتبی صفایی افزود :اجالس فصلی
نمایندگان که دهمین دوره اجالس دور ششم نمایندگان
اتاق ایران است ،امروز بیست و سوم آبانماه در محل هتل
فردوسی برگزار میشود.
وی اضافه کرد :طبق آییننامه اجرایی ماده چهل و
شش قانون نظام صنفی تاجایی که وقت ما را محدود
نکند ،حداقل سه نماینده جهت ایراد نطق پیش از دستور
خواهیم داشت .نمایندگانی که به مسائل کلی کشور و
حوزههای فعالیت خودشان در استانها یا شهرستانها
اشاره میکنند .همچنین مشکالت ،معایب ،پیشنهادها
و اصالحیههایی که باید صورت بگیرد ،مطرح میشود.

کسبوکارهای نوپا نیازمند
آموزش بیشتری هستند

بوکارهای نوپا (استارتآپ) با
یک فعال حوزه کس��� 
تاکید بر بکر بودن فضا برای این نوع کارها ،معتقد است
که استارتآپها به آموزش بیشتر نیاز دارند ،اما اکنون بر
مبنای آزمون و خطا مسیر را میپیمایند.
ایرنا -شرکت استارتآپ رابطگستر نواندیشان یزد یک
بوکار نوپایه (استارتآپ) متشکل از چهار نفر؛ دو
کس 
متخصص نرمافزار ،یک کارشناس شبکههای اجتماعی
و یک متخصص اقتصادی است و یکی از اعضا نرمافزار
تولیدی این شرکت را در نمایشگاه رسانههای دیجیتال
عرضه کرده است.این اپلیکیشن که قابلیت استفاده با
سیستم عاملهای آندرویید Android/و آی او اسIOS/
را دارد ،نرمافزاری برای یافتن دوست یا همراه در امور
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،آموزشی و ...است.
هادی علیپور ،دانشآموخته مهندسی نرمافزار و یکی از
اعضای این استارتآپ درباره مش���کالت پیش روی
استارتآپها گفت :یکی از مش���کالت نبود و کمبود
آموزش است و ما به ش���کل آزمون و خطا جلو رفتیم.
اگر آموزشها بیشتر بود ،مسیر سریعتر و بدون دشواری
طی میشد.
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای عباس واحد فرزند محمد تقی دارای شناســنامه شــماره  19724به شــرح دادخواســت به کالســه  962492/40/96از این دادگاه
درخواســت صدور گواهی حصر وراثت نامحدود را نموده و چنین توضیح داده اســت که متوفی محمد تقی واحد به شناســنامه شماره  107در تاریخ
 1377/6/1در اقامتــگاه دائمی خود فوت نموده اســت و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1عبــاس واحد فرزند محمد تقی ش ش
 19724نســبت با متوفی فرزند  -2علی واحد فرزند محمد تقی ش ش  15279نســبت با متوفی فرزند  -3مهدی واحد فرزند محمد تقی ش ش
 3436نســبت با متوفی فرزند  -4حســن واحد فرزند محمد تقی ش ش  19723نســبت با متوفی فرزند  -5رضا واحد فرزند محمد تقی ش ش
 15278نسبت با متوفی فرزند  -6حسین واحد فرزند محمد تقی ش ش  5نسبت با متوفی فرزند  -7زینب واحد فرزند محمد تقی ش ش 122
نسبت با متوفی فرزند  -8اشرف واحد فرزند محمد تقی ش ش  15277نسبت با متوفی فرزند  -9سکینه واحد فرزند محمد تقی ش ش 19722
نســبت با متوفی فرزند  -10مرصّ ع واحد فرزند محمد تقی ش ش  121نســبت با متوفی فرزند  -11سمیه واحد فرزند محمد تقی ش ش 5818
نسبت با متوفی فرزند  -12فاطمه خرم نژاد فرزند احمد ش ش  4920نسبت با متوفی زوجه .اینک با انجام تشریفات مقدماتی باستناد مواد 361
و  362قانون امور حسبی درخواست مزبور در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف تسلیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه  40شورای حل اختالف قم  -حیدری مهر

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای عبداالحد شــیراوند فرزند حمزه دارای شناســنامه شــماره  1246به شــرح دادخواست به کالســه  962496/40/96از این دادگاه
درخواست صدور گواهی حصر وراثت نامحدود را نموده و چنین توضیح داده است که متوفی امیرحمزه شیراوند به شناسنامه شماره  606در تاریخ
 1380/11/6در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده است و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1عبداالحد شیراوند فرزند حمزه ش ش
 1246نســبت با متوفی فرزند  -2نعمت شــیراوند فرزند حمزه ش ش  1000نســبت با متوفی فرزند  -3احمد شیراوند فرزند امیرحمزه ش ش
 15نســبت با متوفی فرزند  -4محمد شــیراوند فرزند حمزه ش ش  1464نســبت با متوفی فرزند  -5مصطفی شــیراوند فرزند امیرحمزه ش ش
 539نسبت با متوفی فرزند  -6عبدالصمد شیراوند فرزند امیرحمزه ش ش  4893نسبت با متوفی فرزند  -7زهرا شیراوند فرزند حمزه ش ش
 1324نســبت با متوفی فرزند  -8آمنه خاتون شــیراوند فرزند حمزه ش ش  1130نســبت با متوفی فرزند  -9مهرنگار شیراوند فرزند حمزه ش
ش  23نســبت با متوفی فرزند  -10خدیجه شــیراوند فرزند حمزه ش ش  1129نســبت با متوفی فرزند  -11سروتاج معارف وند فرزند عینعلی
ش ش  2نســبت با متوفی زوجه .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی باســتناد مواد  361و  362قانون امور حســبی درخواســت مزبور در یک نوبت
آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورای حل
اختالف تسلیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه  40شورای حل اختالف قم  -حیدری مهر

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای محمد جعفر رحیمی نژاد سلطانی فرزند بیگلر دارای شناسنامه شماره  1046به شرح دادخواست به کالسه  962495/40/96از این
دادگاه درخواست صدور گواهی حصر وراثت نامحدود را نموده و چنین توضیح داده است که متوفی مریم قاسمی بنابری به شناسنامه شماره 609
در تاریخ  1396/8/13در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده است و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1محمد جعفر رحیمی نژاد سلطانی
فرزند بیگلر ش ش  1046نســبت با متوفی زوج  -2محمد جواد رحیمی نژاد ســلطانی فرزند محمد جعفر ش ش  0372302815نســبت با متوفی
فرزند  -3علیرضا رحیمی نژاد سلطانی فرزند محمد جعفر ش ش  0370892135نسبت با متوفی فرزند .اینک با انجام تشریفات مقدماتی باستناد
مواد  361و  362قانون امور حســبی درخواســت مزبور در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شــخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف تسلیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه  40شورای حل اختالف قم  -حیدری مهر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم

شــماره بایگانــی شــعبه  960621به آقای مهدی شــاکری  -خواهانها وحیــد باباخان ،حبیب باباخــان ،فائزه باباخان ،نظامعلی باباخان ،ســمیرا
باباخانی ،ســکینه باباخانی با وکالت آقایان عباس معصومی و وحید معصومی دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای مهدی شــاکری به خواســته ورود
ثالث در پرونده کالســه  960284مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه  9609982512400554شــعبه  4دادگاه عمومی
حقوقی شهرســتان قم ثبت و وقت رســیدگی مورخ  1396/09/27ســاعت  09:30تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون
آئین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد .قم  -خیابان ســاحلی  -جنب زندان ساحلی  -دادگاه های حقوقی شهرستان قم  -طبقه
اول  -شعبه چهارم دادگاه عمومی (حقوقی)

منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان قم  -جعفرزاده
دادنامه

شماره دادنامه  9609972512600084شماره پرونده  9509982512600523شماره بایگانی شعبه  950612خواهان بانک مهر اقتصاد با
وکالت بهروز درخشان با وکالت آقای رسول خیابانی فرزند قاسم به نشانی قم  -خیابان آذر  -بین کوچه  73و  - 75پالک  674همراه 09125514504
خواندگان  -1آقای محمد حســین طحانی مشــکانی فرزند ســلطانعلی  -2آقای اصغر طحانی مشکانی فرزند علی  -3آقای سید مصطفی محمدی حسن آبادی
فرزند سید بهرام همگی به نشانی قم  -خیابان آذر  -کوچه  56پ  -4 - 23آقای مصطفی اسماعیلی فرزند قاسم  -5آقای عباس طحانی مشکانی فرزند
سلطانعلی همگی به نشانی قم  -آذر  -کوچه  - 56پالک  23خواسته ها  -1مطالبه خسارت تاخیر تادیه  -2مطالبه وجه چک  -3مطالبه خسارت دادرسی
رای دادگاه در خصــوص دعــوی بانک مهر اقتصاد با وکالت مع الواســطه آقای رســول خیابانی فرزند قاســم به طرفیت آقایان  -1عباس طحانی مشــکانی
فرزند سلطانعلی  -2محمد حسین طحانی مشکانی فرزند سلطانعلی  -3مصطفی اسماعیلی فرزند قاسم  -4سید مصطفی محمدی حسن آبادی فرزند سید
بهرام  -5اصغر طحانی مشــکانی فرزند علی به خواســته مطالبه مبلغ  420000000ریال بابت بخشی از وجه  4فقره چک به شماره های  058210مورخ
 89/2/30به مبلغ  150000000ریال عهده بانک ســپه شــعبه شهید محمد رضا فوالدی قم 841201 ،مورخ  89/2/30به مبلغ  150000000ریال
عهده بانک تجارت شعبه طالقانی قم 400282 ،مورخ  89/2/30به مبلغ  150000000ریال عهده بانک سپه (چک طالیی) و  769251مورخ 89/2/30
به مبلغ  150000000ریال عهده بانک کشــاورزی شــعبه خیابان آذر قم که هر  4فقره در تاریخ  89/2/30از طریق بانک مربوطه ،برگشــت خورده اند
و مطالبه خســارات دادرســی (هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل) و خسارت تاخیر تادیه ،که وکیل خواهان در جلسه دادرسی مورخ  96/1/27در شرح
خواســته بیان داشــت« :موکل ،چک های موضوع پرونده را از خواندگان بابت پرداخت تســهیالت به آقای عباس طحانی مشــکانی ،دریافت نموده اســت و
خوانده آقای عباس طحانی مشــکانی ،صادرکننده چک شــماره  058210می باشــد و خواندگان دیگر ،ظهر چک مذکور را به عنوان ضامن امضا نموده اند و
خوانده آقای محمد حســین طحانی مشــکانی ،صادرکننده چک شماره  841201می باشد و خواندگان دیگر ،ظهر چک مذکور را به عنوان ضامن امضا نموده
اند و خوانده آقای اصغر طحانی مشــکانی ،صادرکننده چک شــماره  400282می باشــد و خواندگان دیگر ،ظهر چک مذکور را به عنوان ضامن امضا نموده
اند و خوانده آقای مصطفی اســماعیلی ،صادرکننده چک شــماره  769251می باشد و خواندگان دیگر ،ظهر چک مذکور را به عنوان ضامن امضا نموده اند
و خواندگان بخشــی از اقســاط را پرداخت کرده اند و از بازپرداخت باقیمانده اقســاط تســهیالت ،خودداری نموده اند و در حال حاضر مبلغ  420میلیون
ریال بدهکارند و با مراجعه به بانک ،چک ها نیز برگشت خورده است و طلب موکل من در این پرونده  420میلیون ریال می باشد لذا تقاضای محکومیت
تضامنی خواندگان را به پرداخت مبلغ مذکور ،بابت بخشی از وجه چک ها و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه
وجــه مذکور از زمان سررســید چک ها تا یــوم الوصول یعنی اجرای حکم را دارم»؛ نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه مســتندات دعوی خواهان
(تصویر مصدق چک های اســتنادی و گواهینامه عدم پرداخت چک های مذکور که توســط بانک محال علیه صادر گردیده اســت) ،داللت بر اشــتغال ذمه
خواندگان (به عنوان صادرکننده چک ها و یا امضا کننده ظهر چک ها به عنوان ضامن) ،به میزان خواســته در حق خواهان دارد و خواندگان علیرغم ابالغ
قانونی اخطاریه وقت رســیدگی به ایشــان در جلسه دادرســی مورخ  ،96/1/27حضور پیدا نکرده و الیحه ای نیز ارسال ننموده و هیچگونه دفاعی مطرح
نکرده اند لذا دادگاه با استصحاب بقای دین ،دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد  515 ،331 ،306 ،305 ،304 ،303 ،198و 519
قانــون آیین دادرســی مدنــی و مواد  314 ،313 ،310 ،249و  403قانون تجارت و مــواد  1258 ،1257و  1284قانون مدنی و تبصره الحاقی به ماده
 2قانون صدور چک ،مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام و قانون استفســاریه تبصره مذکور ،رای بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت  -1مبلغ
چهارصد و بیســت میلیون ریال بابت اصل خواســته -2 .پرداخت مبلغ چهارده میلیون و سیصد و هشــتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی -3 .پرداخت
مبلغ یازده میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی -4 .پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ موضوع حکم از تاریخ
سررسید چک ها ( )89/2/30تا زمان وصول آن (اجرای حکم) که این خسارت توسط اجرای احکام مدنی و بر مبنای نرخ تورم اعالمی توسط بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران محاسبه خواهد شد؛ در حق خواهان ،صادر و اعالم می نماید؛ رای صادره ،غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ ،قابل اعتراض و
واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن ،قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان قم است .رئیس شعبه  6دادگاه عمومی
حقوقی شهرســتان قم  -احمد چراغی رونوشــت برابر با اصل و اداریســت و جهت هر گونه ابالغ به خواندگان فوق الذکر ارسال می گردد .تصویر برابر با
اصل است .نشانی قم  -خیابان ساحلی  -جنب زندان ساحلی  -دادگاه های حقوقی شهرستان قم  -طبقه اول  -شعبه ششم دادگاه عمومی (حقوقی)

مدیر دفتر شعبه  6دادگاه عمومی حقوقی قم  -طاهری

دادنامه

شــماره دادنامه  9609972513000626شــماره پرونده  9609982513000170شــماره بایگانی شــعبه  960186خواهان بانک شــهر با
مدیریت حسین محمد پورزرندی با تفویض اختیار مع الوالسطه احمد کمری با وکالت رسول خیابانی فرزند قاسم به نشانی قم  -خیابان آذر  -بین کوچه
 73و  - 75پالک  674خواندگان  -1آقای محمد حسن شهرکی کمک فرزند علی به نشانی قم  -خیابان امام  -خیام جنوبی  -کوچه  - 11پالک -2 - 18
آقای رحمت اله عاشــوری فرزند فتحعلی به نشــانی قم  -خیابان شــهید بهشتی  -نبش کوچه  -3 - 17آقای محمد خوبرو فرزند احمد فعال مجهول المکان
خواسته ها  -1مطالبه وجه بابت  -2 ...مطالبه خسارت تاخیر تادیه  -3مطالبه خسارت دادرسی «رای دادگاه» در خصوص دعوی بانک شهر با وکالت رسول
خیابانی به طرفیت محمد حسن شهرکی کمک فرزند علی ،محمد خوبرو فرزند احمد و رحمت اله عاشوری فرزند فتحعلی به خواسته مطالبه وجه بابت اصل،
سود و جریمه تاخیر تادیه قراردادی تسهیالت تا تاریخ  1396/3/9به مبلغ چهارصد و هشت میلیون و چهل و پنج هزار و پانصد و هشتاد ریال و مطالبه
خسارت تاخیر تادیه قراردادی از تاریخ  96/3/10تا اجرای حکم روزانه به مبلغ  287/400ریال و مطالبه خسارات دادرسی ،با توجه به قرارداد اعطای
تســهیالت که به پیوســت دادخواست تقدیم شــده و داللت بر رابطه قراردادی فیمابین خواهان و خواندگان دارد و به موجب آن خواندگان اصل ،سود و
خسارات تاخیر تادیه تسهیالت را در برابر بانک تعهد کرده اند و با عنایت به اظهارات خوانده محمد حسن شهرکی کمکی که قرارداد و دریافت تسهیالت و
عدم پرداخت اقساط را تایید کرده لکن اظهار داشته قرار بوده یکی از ضامنها (خوانده دوم) بخشی از اقساط را پرداخت نماید و با التفات به عدم حضور
سایر خواندگان و عدم ارسال الیحه و دفاع مؤثر از ناحیه آنها دادگاه خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده مستندا به مواد 219 ،183 ،10
و  223قانــون مدنــی و مــاده  403قانون تجارت و تبصره های الحاقی به ماده  15قانون عملیات بانکی بــدون ربا حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به
پرداخت مبلغ  408/045/580ریال بابت اصل ،ســود و خســارت تاخیر تادیه قراردادی تسهیالت تا تاریخ  96/3/9و پرداخت روزانه مبلغ 287/400
ریال بابت خســارت تاخیر تادیه قراردادی از تاریخ  96/3/10تا اجرای حکم و خســارات دادرســی محکوم می نماید .رای صادره نسبت به خوانده ردیف
اول حضوری و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اســتان قم می باشــد و نســبت به ســایر خواندگان غیابی ظرف
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان قم می باشد.
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