اقتصاد
New Tab

بدون تیتر
ایرنا -گمرک جمهوری اس�ل�امی ایران در
بخشنامه ای مهلت ترخیص خودروهای سواری
دارای ثبت س���فارش و یا قبض انب���ار را تا 24
خردادماه تمدید کرد.
مهر -بر اساس اعالم رئیس شورای رقابت،
شرکتهای ایرانخودرو مجاز به افزایش 7/18
درصدی و سایپا مجاز به افزایش  7/01درصدی
نرخ خودروهای زیر  ۴۵میلی���ون تومان خود
شدند.
فارس -فراکسیون نمایندگان والیی مجلس
شورای اسالمی ،تهیه و تدوین برنامه جامع اقتصاد
و معیشت مردم را کلید زد.
ایرن��ا -رییس سازمان بورس و اوراق بهادار
با اشاره به امضای سند همکاری با چین ،گفت:
های بورس کاال و انرژی ایران با چهار
تبادل تجربه
بورس کاالی چین با ه���دف واردات و صادرات و
انتشار اوراق بین المللی ایران در این کشور با هدف
جذب سرمایه گذاران خارجی از محورهای این سند
همکاری است.
مهر -معاون اول رئیس جمهور ،مصوبه
دولت مبنی بر شناخته شدن بندر کاسپین به
عنوان مرز دریایی برای تردد کاال و مسافر را،
به وزارت راه و شورای عالی مناطق آزاد ابالغ
کرد.
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
24,120,000
25,010,000
12,350,000
7,060,000
2,098,600
 1,298.90دالر
نرخ ارز
۴۲,۲۴۵
۴۹,۷۰۱
۵۶,۴۴۴
۳۸,۲۹۷
۹,۳۳۵
۱۱,۲۶۶
۱۱,۵۰۳
۶,۵۹۷
۴۲,۲۴۵
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برگزاری همایش ساالنه ایبنا -بیست و هشتمین همایش ساالنه سیاستهای پولی و ارزی  ۲۹و  ۳۰خردادماه سال جاری در سالن مرکز همایشهای صداوسیما برگزار میشود .در این همایش به موضوعات
«اصالحات ساختاری و ثبات مالی»« ،ساختار سیاستگذاری پولی ،نظارت بانکی و ثبات مالی»« ،ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی»« ،اصالح ساختار نظام بانکی»« ،ثبات مالی و بازار
سیاستهای پولی و ارزی
سرمایه ،بیمه و صندوقهای بازنشستگی»« ،رژیم ارزی و ثبات نرخ ارز»« ،پایدارسازی تورم پایین و مدیریت نرخ سود برای حفظ ثبات مالی» پرداخته خواهد شد.

نماد معامالتی سپ متوقف شد
سپ ،روز معامالتی
بعد به صورت
حراج ناپیوسته
و با محدودیت
دامنه نوسان قیمت
بازگشایی خواهد شد

نماد معامالتی شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
با توجه به تغییرات بیش از  20درصدی قیمت سهام و به منظور
اطالع رسانی مناسب شرکت به بازار در خصوص علل آن ،متوقف
شد.
اخبار پولی مالی -در پی عرضه اولیه یکشنبه گذشته حدود
 10درصد از سهام شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با
قیمت  650تومانی هر سهم ،این شرکت جدید طی  5روز کاری

دیدگاه

رییس کل بانک مرکزی:

برداشتها درباره  FATFنادرست است

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برداش���تهای نادرس���تی از بحث
 FATFوجود دارد ،گفت :راه برقراری ارتباط با بانکهای بینالمللی استفاده از
استانداردهای روز دنیا است.
فناوران -ولی اهلل سیف درباره بحثهای مطرح شده در مورد قانون مبارزه
با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم ،با تاکید بر اینکه برداشتهای
نادرستی از این اقدام وجود دارد و به هیچ وجه قرار نیست که شخص یا نهادی
دسترسی به اطالعات ما داشته باشد ،افزود :این اقدام در این مسیر حرکت
میکند که اطمینان داشته باشیم سوءاستفادهای از سرویسها و خدماتی که
نظام بانکی ارائه میدهد ،برای پولشویی یا تامین مالی تروریسم نمیشود.
به گزارش ایبنا ،رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد :مصادیق تروریسم و
پولشویی مواردی است که توسط نهاد و مرجع تعریف شده در داخل کشور
تعیین میشود ،به عنوان مثال مصادیق تروریسم در شورای عالی امنیت ملی
تعیین میشود که مبنای کار قرار خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد :با توجه به مسائل و پیچیدگیهای خاصی که در صحنه
بینالمللی داریم ،حرکت در مسیر استفاده از استانداردهای روز کمک میکند
که بانکهای ما با بانکهای بینالمللی به ویژه اروپایی ارتباط برقرار کنند.

سیف ادامه داد :اکنون که اروپاییها مسیر خود را از آمریکا جدا کردهاند ،باید
فضایی را فراهم کنیم که بانکهای اروپایی بتوانند با بانکهای ما کار کنند و راه
برقراری این ارتباط استفاده از استانداردهای روز دنیا است که متاسفانه بانکهای
ما از این استانداردها عقب افتادهاند.
رییس کل بانک مرکزی یادآور شد :یکی از زمینههای این عقبافتادگی،
مباحث مربوط به پولشویی و شناسایی مشتریان است که باعث میشود بانک
به میزان ریسک اشراف داشته باشد و به سالمت و ثبات بانک کمک میکند.
وی در پایان اظهارداشت :امیدوارم این موانع هرچه زودتر برداشته شود و
بتوانیم بانکها را به چنین ابزارهایی مجهز کنیم ،جلساتی با نمایندگان مجلس
خواهیم داشت که امیدواریم بتوانیم آنها را قانع کنیم تا تعلیق  FATFادامه
داشته باشد.
از سوی دیگر ،علی دیواندری
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت :اکنون که به نظر میرسد نظام بانکی
دنیا آنگونه که باید و شاید نمیتواند با ایران کار کند ،تبعات الحاق به FATF
باید بررسی شود.
دیواندری دیروز در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت :در نظام بانکی
گروه مخابرات

گروه رایانه و فعالیت های وابسته به آن
قیمت

نام شرکت
ایران ارقام

۳,۳۷۷

تغییر (درصد)
۴.۱۶

خدمات انفورماتیک

۲۵,۴۲۲

-۰.۳۲

تجارت الکترونیک پارسیان

۲,۳۰۰

-۰.۳۹

داده پردازی ایران

کارت اعتباری ایران کیش
افرانت

همکاران سیستم

توسعه فناوری اطالعات خوارزمی
گروه فنآوا
آپ

های وب

به پرداخت ملت

بــرگ ســبز خــودروو وانــت پیــکان مــدل  1386رنــگ شــیری روغنی بــه شــماره موتور
 11486018268شماره شاسی  31003467و شماره انتظامی  677ق  23ایران  32نام حجت
یعقوبی ریابی نام پدر مراد علی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد  97137گناباد
اجرائیه

شماره اجرائیه  9510422524100312شماره پرونده  9409982524100346شماره بایگانی شعبه 940347 :مشخصات محکوم له بانک مهر
اقتصاد با مدیریت محمدرضا پا طال نشانی قم  55متری عمار یاسر سرپرستی بانک مهر اقتصاد مشخصات محکوم علیه  .1عباس جهانیان نشانی قم شهر قائم
اســماعیل آباد ک  2پ ندارد دســت چپ  .2اصغر خدابنده لو نشــانی همدان شهرک مدنی منطقه زمین شهری مســجد انصار المهدی  .3مرضیه وحدت اعظم
فرزند محمد نشانی همدان شهرک مهدنی منطقه زمین شهری ک نیلوفر  4پ  15نماینده قانونی رسول خیابانی فرزند قاسم نشانی قم خ آذر بین ک  73و 75
پ  674محکوم به :بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره  9510092524101172وشماره دادنامه مربوطه  9509972524100143و رای
اصالحی شــماره  9509972524100439محکوم علیهم محکومند به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ  26000000ریال بابت اصل دین بانضمام خســارت
تاخیر تادیه چک شــماره  38749از تاریخ سررســیذ  88/1/23لغایت زمان اجرای حکم حسب شاخص بهای بانک مرکزی ایران و پرداخت هزینه دادرسی به
مبلغ  572000ریال در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی هزینه اجرای احکام .

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

شماره اجرائیه  9710422523500024شماره پرونده  9309982523500647شماره بایگانی شعبه 930649:مشخصات محکوم له بانک مهر
اقتصاد با وکالت ابوالقاسم عیسی آبادی نشانی قم  55متری عمار یاسر سررپرستی بانک مهر اقتصاد مشخصات محکوم علیه  .1سعید صفاری بیگدلی فرزند
محمود نشــانی قم  30متر ی امام حســین نبش ک  .2 14محمد جواد اســماعیل نژاد فرزند حســین نشــانی قم خ انقالب نبش ک  25پ  653نماینده قانونی
محکوم له :فرشــته آموت فرزند اســماعیل نشــانی قم  45متری صدوقی رو به روی  30متری قائم نبش بلوار شهید محمدی موسسه حقوقی برهان اندیشه
پ  451محکوم به :بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به دادنامه شــماره  9409972523500064محکوم علیهم محکومند تضامنی به پرداخت مبلغ
 30000000ریال بابت اصل خواســته بانضمام پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید  1392/5/15لغایت زمان اجرای حکم بعالوه پرداخت مبلغ
 25000تومان هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی هزینه اجرای احکام .

مسئول دفتر شعبه  35حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم -حسین زند
دادنامه

پرونده کالسه  9509982521100384شعبه  11حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شماره  9509972521100641شماره
بایگانی  970054خواهان:آقای علی کامرانی فرزند محمد به نشــانی قم  -م مطهری  -خ مولوی  -روبروی بیمارســتان گلپایگانی پ  80خوانده :آقای مصطفی
برجی فرزند علی به نشــانی قم  -نیروگاه  -خ جواد االئمه  30 -م صبا  -پ  84خواســته:مطالبه وجه چک به مبلغ  23700000ریال بانضمام خســارت تاخیر
تادیه از سررســید چک لغایت اجرای کامل حکم و جبران خســارات قانونی و هزینه های دادرســی رای شورا در خصوص دادخواست خواهان فوق به طرفیت
خوانده فوق به خواسته مطالبه مبلغ  23700000ریال به استناد یک فقره چک عهده بانک قوامین شعبه امام زاده ابراهیم به شماره چک 9304/363101
به تاریخ  95/2/27از شماره حساب جاری  273380100153043و گواهینامه عدم پرداخت بانک ملی شعبه نواب صفوی به شماره  814392833مورخ
 95/2/28به انضمام خســارات دادرســی و خسارات تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک پیوستی من جمله کپی مصدق مستندات ذکر
شــده و بقاء اصول آنها در ید خواهان که داللت بر بقاء دین بر ذمه خوانده داشــته و اینکه خوانده با وصف ابالغ واقعی در جلســه رســیدگی حاضر نشده اند
و هیچ گونه دلیل و مدرک محکمه پســندی جهت برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند حاضر لذا شــورا ضمن اســتصحاب بقاء دین خوانده استحقاق خواهان را
نســبت به خواســته محرز و ثابت تشــخیص داده و مســتندا به مواد  198و522و  515و  519قانون آئین دادرسی مدنی و مواد  313و  314و  310قانون
تجارت ناظر به ماده  249قانون تجارت و مواد  271و  1284و  1301ق.م و مستندا به تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه
تبصره مذکور مصوب  1377مجمع تشــخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  23700000ریال بابت دین بعالوه هزینه دادرســی
و خســارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ ســر رســید آن لغایت زمان اجرای حکم به حسب شــاخص بهای بانک مرکزی ایران در حق خواهان صادر و اعالم
می نماید .رای صادره غیابی اســت وظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه  11و ظرف مهلت  20روز دیگر پس از آن قابل تجدید
نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی شهرســتان قم اســت.قاضی شورای حل اختالف شــماره  11قم  -حاتمی رونوشت برابر اصل اداریست و جهت ابالغ
به خوانده فوق الذکر تهیه و تنظیم میگردد.

دبیر شورای حل اختالف شعبه  11قم

دادنامه

پرونده کالســه  9709972520100070شعبه  1حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شماره  9709972520100070شماره
بایگانی  950707خواهان:آقای حکمت اله مرادی فرزند گالبعلی به نشانی قم  -دانیال  - 22ک  17پ  14خوانده:آقای امین افتخاری فرزند سردار مجهول
المکان خواســته ها:مطالبه وجه چک رای شــورا در خصوص دادخواســت خواهان فوق به طرفیت خوانده فوق به خواســته مطالبه مبلغ  50000000ریال به
اســتناد  1فقره چک عهده بانک ملی شــعبه قائم به شــماره چک  129506/789321به تاریخ  95/7/20از شــماره حساب جاری  01082237482004و
گواهینامه عدم پرداخت بانک ملی شعبه سمیه به شماره  611877مورخ  95/7/24به انضمام خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه با توجه به محتویات
پرونده و اســناد و مدارک پیوســتی من جمله کپی مصدق مســتندات ذکر شــده و بقاء اصول آنها در ید خواهان که داللت بر بقاء دین بر ذمه خوانده داشته و
اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حاضر نگردیده اســت و هیچگونه الیحه ای مبنی بر برائت از ذمه خویش ارائه نداده اســت لذا شورا
ضمن استصحاب بقاء دین خوانده استحقاق خواهان را نسبت به خواسته محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد  198و522و  515و  519قانون آئین
دادرسی مدنی و مواد  313و  314و  310قانون تجارت ناظر به ماده  249قانون تجارت و مواد  271و  1284و  1301ق.م و مستندا به تبصره الحاقی به
ماده  2قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب  1377مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج
میلیون تومان بابت دین بعالوه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ سر رسید آن لغایت زمان اجرای حکم به حساب شاخص بهای بانک
مرکزی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی بوده وظرف مدت20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف مدت20
روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان قم می باشد.قاضی شورای حل اختالف شماره  1قم  -باقریان رونوشت برابر اصل اداریست
و جهت ابالغ به خوانده فوق الذکر تهیه و تنظیم میگردد.

دبیر شورای حل اختالف شعبه  1قم

اجرائیه

کالســه پرونده 36/38/96 :مشــخصات محکوم له :بانک مهر اقتصاد به نشــانی قم ،خیابان ارم بین کوچه  9و  11مشــخصات محکوم علیه :مصطفی
عربشــاهی فرزنــد محمد و فروغ ربیعی فراهانی فرزند ســیروس به نشــانی مجهول المــکان محکوم به :بموجب دادنامه شــماره  882مورخه 1396/7/30
شورای حل اختالف شعبه  38که وفق دادنامه شماره فوق شعبه دادگاه تجدید نظر استان قم قطعیت حاصل کرده است محکوم علیه محکوم به پرداخت اصل
خواســته به نفع محکوم له به مبلغ  11760000ریال طبق رای صادره و پرداخت هزینه دادرســی به مبلغ  344000ریال و کلیه خســارات قانونی و جریمه
تاخیر و هزینه نیم عشر دولتی در حق دولت می باشد.

دفتر شعبه  38شورای حل اختالف قم

اجرائیه

دادنامه شــماره  244مشــخصات محکوم له :بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم بتول ســاده وند به نشــانی قم ،خیابان ارم بین کوچه  9و  11مشخصات
محکــوم علیــه .1:اعظــم عامری فرزند حســین  .2شــکراهلل قطعی فرزنــد ولی اله نشــانی مجهول المــکان محکوم به :بموجــب دادنامه شــماره  244مورخه
 1396/3/31شــورای حل اختالف شــعبه  39که وفق دادنامه شماره فوق شعبه دادگاه تجدید نظر استان قم قطعیت حاصل کرده است محکوم علیه محکوم
به پرداخت اصل خواســته به نفع محکوم له به مبلغ  24000000ریال طبق رای صادره و پرداخت هزینه دادرســی به مبلغ  780000ریال و کلیه خســارات
قانونی و جریمه تاخیر و هزینه نیم عشر دولتی در حق دولت می باشد.

دفتر شعبه  38شورای حل اختالف قم

اجرائیه

کالســه پرونده 4/39/95 :مشــخصات محکوم له :بانک مهر اقتصاد مشــخصات محکوم علیه .1 :حمیده ســادات امیری فرزند عبدالحسین  .2عباس
میقانی فرزند علی  .3حســن خدایار فرزند امیر محکوم به :بموجب دادنامه شــماره  262مورخه  1396/3/31شورای حل اختالف شعبه  39که وفق دادنامه
شــماره فوق شــعبه دادگاه تجدید نظر اســتان قم قطعیت حاصل کرده اســت محکوم علیه محکوم اند بــه پرداخت مبلغ  75000000ریــال بانضمام هزینه
دادرسی به مبلغ  2045000ریال و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و نیم عشر دولتی هزینه اجرای احکام .

دفتر شعبه  39شورای حل اختالف قم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مجید سلطانی محمودی

شــماره ابالغنامه 9710102520700665:شماره بایگانی  970063خواهان آقای ســید جواد وهابزاده دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مجید
ســلطانی محمودی به کالســه  9709982520700063شــعبه  7حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان قم ثبت و وقت رســیدگی مورخ  97/4/27ساعت
 16:30عصر تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73ق.آ.د.م به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی
از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه ثانی
دادخواســت و ضمائم را دریافت و دروقت مقرر جهت رســیدگی در حاضر گردد .قم خیابان امام 20متری شــهید بهشــتی نبش کوچه  9ساختمان شورای حل
اختالف (بهزیستی قدیم ) شعبه  7شورای حل اختالف قم

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه  7حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم  -سجاد نجفی شاه کوهی
آگهی مزایده مرحله دوم

بــه موجب اجراییه صادره از شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری شهرســتان فــردوس  -محکوم علیه آقایان محمد جــواد تهاجمی و محمد
اســماعیل واحــدی و یوســف تهاجمی به صورت تضامنی بــه پرداخت مبلغ  396/576/63ریال بابت اصل خواســته و خســارت تأخیر تأدیــه تاکنون و مبلغ
 10/510/000ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ  9/600/000ریال بابت حقالوکاله وکیل در حق محکوم لها خانم الهام قنبریان با وکالت خانم موقر و مبلغ
 18/505/500ریال بابت حق االجرای دولتی در حق دولت محکوم گردیده است .اقای محمد جواد تهاجمی از طرف خود و دیگر محکوم علیهم یک قطعه زمین
دیمزار به مساحت  4965متر مربع در مستثنیات پالک  9اصلی برون و در فاصله  260متری غرب جاده اسفالت برون به ابدکی و در اراضی باغستان برون
متعلق به خودش را جهت توقیف و مزایده معرفی نموده است .که ملک فوق توقیف و براساس نظر کارشناس به مبلغ  110.000.000ریال ارزیابی گردیده
و نظر کارشناســان مصون از اعتراض باقی مانده اســت لذا به تقاضای وکیل حکومله مقرر گردید مرحله اول مزایده در روز پنج شــنبه مورخ 1397/4/14
ســاعت  9تا  10صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده دادســتانی فردوس در محل اجرای احکام دادگســتری شهرســتان فردوس برگزار شــود و
مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد خریداران محترم میتوانند ظرف مهلت پنج روز قبل
از موعــد مزایــده جهت بازدید ملک مذکور به ایــن 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 شد118 .

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فردوس

۲,۹۶۹
۲,۴۵۲

۴,۷۳۵

-۰.۰۲

۲,۲۶۸

-۱.۱۸

۲,۳۰۱

۱۲,۷۸۵

-۰.۱۶

قیمت

شرکت مخابرات ایران

۲,۲۵۹

شرکت ارتباطات سیار ایران

۱۷,۶۵۴

۰.۰۴

آمار معامالت آخرین روز معامالتی

۰.۷

۱۷,۲۸۸

تاالر شیشه ای در روز گذشته
-۰.۰۹

-۰.۹۷

۰.۱۴

-

نام شرکت

۴.۵۴

-۲.۸۵

۲,۰۵۰

تنها بانکها مطرح نیستند؛ بلکه تمام بخشهایی نظیر بازار سرمایه که عملیات
مالی انجام میدهند ،دخیل هستند .این در حالی است که بخشهای مختلفی
در حوزه بانکی تصمیم میگیرند که این عدم یکپارچگی ،اجرای سیاستها را
دچار مشکل میکند.
وی افزود:
به گزارش مهر ،دیواندری گفت :موضوع را باید از دو جنبه نگاه کرد؛ یکی
اینکه از نگاه کارشناسی نظام بانکی ایران باید از قواعدی تبعیت کند که بتواند
با سیستم بانکی بینالمللی کار کند ولی حقیقت آن است که در شرایطی که
جامعه جهانی با خروج آمریکا از برجام مشخص نیست چه موضعی در قبال ایران
داشته باشد باید شرایط را سنجید.
وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد :اگر قرار باشد اروپا با ایران کار
کند باید آن دس���ته از مواد مورد نیاز نظام بانکی که باید برای کار در حوزه
بینالملل از آن تمکین کند ،اجرایی شود تا مسیر هموار شود .ولی در شرایطی
که پالسهایی مبنی بر این مطرح است که نظام بانکی دنیا آنگونه که باید و
شاید با ایران کار نمیکند مسووالن باید به این فکر باشند که با دورنمای این
سیاستها با الحاق به چنین معاهداتی چه سرنوشتی برای ایران رقم خواهد زد.

تغییر (درصد)

مجموع حجم معامالت

 ۱،۱۰۶،۹۴۹،۱۳۱سهم

مجموع ارزش معامالت

 ۲،۴۶۷،۰۰۹میلیون ریال

جمع تعداد معامالت

 ۷۲،۹۳۵معامله

-

ارزش بازار

دادنامه

شــماره دادنامه 9709972513300017:شــماره پرونده 9609982513300451:شــماره بایگانی 960510:خواهان :آقای عســکر میرزاوند فرزد
جمشــید به نشــانی قم  -نیروگاه شــیخ آباد  16متری ولیعصر کوچه  3پالک  1خواندگان -1:آقای علی اصغر کریمی فرزند حســین به نشــانی قم انتهای خ توحید
روبروی بیمارســتان شــهدا  -اتومبیل محمد  .2خانم فاطمه رضائی ســریر فرزند ابوالقاسم  .3آقای مهرداد رضائی ســریر فرزند ابوالقاسم  .4خانم زهرا قاسمی
فرزند حســینقلی  .5آقای مهدی رضائی ســریر فرزند ابوالقاســم  .6خانم ربابه رضائی سریر فرزند ابوالقاسم  .7خانم مریم رضائی سریر فرزند ابوالقاسم همگی
به نشانی آقای اسداله رضائی فرزند عزیز به نشانی قم  -نیروگاه  -سید معصوم  20متری احداثی کوچه  5پالک  44خواسته:الزام به تنظیم سند رسی ملک رای
دادگاه در خصوص دعوی خواهان فوق به طرفیت خواندگان فوق به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک (ملک به پالک ثبتی  228فرعی
از  2169اصلی بخش  2قم به متراژ  31/066متر مربع به صورت مشــاع مقوم به  21000000ریال با این توضیح که خواهان ضمن تقدیم دادخواســت اظهار
داشــته که اینجانب به موجب قرارداد شــماره  518552مورخ  88/8/14یک قطعه زمین با پالک ثبتی  228فرعی از  2169اصلی واقع در بخش  2حوزه ثبتی
قم به مســاحت  200متر مربع را از خواندگان ردیف اول و دوم خریداری و علیرغم این که به حســب توافق به عمل آمده مقرر بوده مشــارالیه با حضور در دفتر
اســناد رســمی نســبت به تنظیم سند رســمی اقدام نماید لکن از انجام تعهد امتناع کرده اند و با پیگیری موفق به ثبت سند  168/44متر مربع شده لکن مقدار
 31/66متر مربع آن ثبت نگردیده و خواندگان ردیف  3تا  8ورثه مرحوم ابوالقاســم رضایی ســریر می باشــند که ایادی ما قبل خواندگان ردیف اول و دوم می
باشند لذا تقاضای الزام خواندگان به انجام تعهد و تنظیم سند رسمی انتقال  31/66متر مربع باقیمانده را به نام خود دارم دادگاه با عنایت به محتویات پرونده
و مســتندات ارائه شــده از جمله دادخواســت تقدیمی و تصویر مبایعه نامه و گواهی فوت مرحوم ابوالقاسم رضایی سریر و نظریه کارشناس منتخب از سوی این
دادگاه راجع به مالکیت ملک مورد ادعا و ســایر موضوعات و اظهارات خوانده ردیف اول و عدم دفاعی از ناحیه ســایر خواندگان با وصف نشــرآگهی و ابالغ قانونی
وقت رسیدگی لذا دعوی خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد  1257و  1258و  1301و  237و  183الی  522از قانون مدنی و مواد  194و  303و 336
از قانون آ.د.م حکم بر الزام خواندگان ردیف ســوم تا هشــتم به حضور در یکی از دفاتر اســناد رسمی و تنظیم انتقال قطعی سند به صورت مشاع نسبت به ملک
به پالک ثبتی  228فرعی از  2169اصلی بخش  2قم به متراژ  31/66متر مربع به نام خواهان صادر و اعالم می دارد و اما در خصوص دعوی انتقال سند نسبت
به سایر خواندگان (ردیف اول و دوم) نظر به اینکه سند ملک مذکور به نام آنها نبوده و دعوی متوجه آنها نمی باشد به استناد بند  4ماده  84از قانون آ.د.م قرار
رد دعوی صادر و اعالم می دارد رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر
استان قم و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت  20روز قابل تجدید نظر
خواهی در محاکم تجدید نظر اســتان قم می باشــد.دادرس شــعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی قم  -حاجیان رونوشت برابر با اصل اداریست و جهت هر گونه
ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و ارسال می گردد.

مدیر دفتر شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی قم  -رازینی
متن آگهی

شــماره ابالغنامه 9710102513301889 :شــماره پرونده 9709982513300106 :شــماره بایگانی شــعبه 970147 :آگهی ابالغ وقت رسیدگی و
دادخواســت و ضمائــم به خانم زهره قیومی فرزنــد علی خواهان :آقای احمد طاهری کلهر دادخواســتی به طرفیت خواندگان :زهره قیومــی ،محمد قیومی ،مجتبی
آشــوبیان به خواســته/اتهام :مطالبه خســارت دادرسی ،اثبات مالکیت (نسبت به یکدستگاه آپارتمان مســکونی از پالک ثبتی  2027فرعی از  271اصلی بخش 5
ثبت قم) الزام به تنظیم سند رسمی ملک (الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی نسبت به یکدستگاه آپارتمان مسکونی از پالک ثبتی  2027فرعی از  271اصلی
بخش  5ثبت قم) ،اثبات وقوع بیع مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709982513300106شعبه  13دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
قم ثبت و وقت رســیدگی مورخ  1397/5/15ســاعت  9تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود ،نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقررفوق جهت رســیدگی حاضر گردد.قم ،خیابان ســاحلی ،جنب
زندان ساحلی ،دادگاه های حقوقی شهرستان قم ،طبقه همکف ،شعبه سیزدهم دادگاه عمومی (حقوقی)

مدیر دفتر شعبه سیزدهم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان قم  -رازینی
آگهی حصر وراثت

احتراما خانم شــهناز گودرزی دارای شــماره شناســنامه  298شــرح دادخواست به کالســه  33/97این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و
چَنین توضیح داده که شــادروان مرحومه ملوس گودرزی به شــماره شناسنامه  6در تاریخ 1397/2/9اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت
منحصر اســت به -1:شــهناز گودرزی فرزند متوفی مرحومه ملوس گودرزی به شــماره شناســنامه -2-298مریم گودرزی فرزند متوفی مرحومه ملوس گودرزی
به شــماره شناســنامه -3- 5524اسداله گودرزی همسرمتوفی مرحومه ملوس گودرزی به شماره شناســنامه  24ضمن انجام تشریفات قانونی درخواست مزبور
را در یک نوبت آگهی می نماید هرکســی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از شــادروان در اختیارش باشــد در تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد
واال گواهی صادر خواهد شد/.

رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان بروجرد
آگهی حصر وراثت

احتراما خانم فریده خســروی دارای شــماره شناســنامه  50636به شرح دادخواست به کالســه  97/27این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چَنین توضیح داده که شــادروان شــیر محمد خســروی به شماره شناســنامه  88در تاریخ  94/5/26اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت
منحصر اســت به -1:منصور خســروی فرزند متوفی به شماره شناسنامه -2- 3593فریده خسروی فرزند متوفی به شماره شناسنامه -3- 50636آذر خسروی
فرزند متوفی به شــماره شناســنامه 4-1منظر خسروی فرزندمتوفی به شماره شناسنامه -5 -1معصومه خســروی فرزند متوفی به شماره شناسنامه -54194
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 سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان بروجرد
آگهی حصر وراثت

احتراما آقای فرح قوام دارای شــماره شناســنامه  9071به شرح دادخواست به کالســه  97/30این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چَنین
توضیح داده که شادروان کاظم یعقوبی به شماره شناسنامه  2475در تاریخ  97/3/13اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت منحصر است
به -1:فرح قوام فرزند همســر متوفی به شــماره شناســنامه -2 9071سینا یعقوبی فرزند متوفی به شــماره ملی  4120623981ضمن 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 سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان بروجرد

آگهی ابالغ اخطار اجرایی به خوانده مجهول المکان

بدینوســیله به آقای-1محمد اخروی فرزند یوســف ابالغ می گردد که به موجب رأی شماره  26-26صادره از پرونده کالسه  4/96/425شعبه  4شورای
حل اختالف شهرســتان ســبزوار محکوم شــده اید به پرداخت مبلغ  10/000/000تومان به انضمام هزینه و تاخیر و تادیه و دیگر هزینه هاو خســارات دادرسی
در حق آقای حســن نامنی فرزند محمدعلی که پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده روز می بایســتی مفاد آن را به موقع اجرا بگذارید .در غیر این صورت برابر
قانون از سوی اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف اقدام قانونی صورت خواهد پذیرفت.

دبیر شعبه  4شورای حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهی مزایده مرحله اول

به موجب اجراییه صادره از شــورای حل اختالف شهرســتان فردوس محکوم علیه آقای هادی جهنده در پرونده کالســه  90039مطروحه در اجرای احکام
شــوراهای حــل اختالف فردوس به پرداخت مبلغ  41/814/947ریال بابت اصل خواســته و خســارت تأخیــر تأدیه تاکنون و مبلــغ  620.000ریال بابت هزینه
دادرسی و مبلغ  950/000ریال بابت هزنیه کارشناسی و آگهی روزنامه در حق محکوم له آقای محمد علی خداخواه محکوم گردیده است .یک دستگاه خودرو پژو
آردی به رنگ سبز یشمی به شماره  861ق  46ایران  32متعلق به محکوم علیه توقیف و براساس نظر کارشناس به مبلغ  52.000.000ریال ارزیابی گردیده
و نظر کارشناس مصون از اعتراض باقی مانده است ضمنا هزینه پارکینگ تا تاریخ کارشناسی مبلغ  79/000ریال میباشد به تقاضای محکومله مقرر گردید مرحله
اول مزایده در روز یک شنبه مورخ  1397/4/17ساعت  9تا  10صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده محترم دادستانی فردوس در محل اجرای احکام
دادگســتری شهرســتان فردوس برگزار شود و مزایده از قیمت کارشناسی شــروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد خریداران
محتــرم میتواننــد ظــرف مهلت پنج روز قبل از موعد مزایده جهــت بازدید خودرو مذکور به این اجرا مراجعه نمایند .برنــده 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 شد119 .

مدیر اجرای احکام شوراهای حل اختالف فردوس

آگهی مزایده مرحله دوم

بــه موجب اجراییه صادره از شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری شهرســتان فردوس محکــوم علیهم آقایان محمد جواد تهاجمی فرزند یوســف
و جواد قنبریان و مهدی قاســمی و حســین یاری و ســید محســن هاشــمی و خانم هاجر تهاجمی در پرونده کالســه  960102به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ
 1/725/622/357ریال بابت اصل خواســته و خســارت تأخیر تأدیه بر مبنای قرارداد و مبلغ  / 35/325/000ریال بابت هزنیه دادرســی و مبلغ 300/000
ریال بابت هزنیه آگهی مزایده در حق محکوم له بانک رفاه کارگران و مبلغ  47/666/250ریال بابت حق االجراء دولتی در حق دولت محکوم گردیده اند  -1اقای
مهدی تهاجمی برادر محکوم علیه یک قطعه زمین مسکونی به مساحت  700متر مربع به پالک ثبتی  1049فرعی از  351اصلص واقع در فردوس باغستان علیا خ
ولیعصر کوچه روبروی مخابرات متعلق و در تصرف خودش را جهت توقیف و مزایده معرفی نموده است .که ملک مذکور توقیف و براساس نظر کارشناس به مبلغ
 700/000/000ریال ارزیابی گردیده و نظر کارشــناس مصون از اعتراض باقی مانده اســت  -2اقای مهدی تهاجمی یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 3638
متر مربع واقع در روســتای برون فاصله  2کیلومتری شــمال غرب برون متعلق و در تصرف خودش را جهت توقیف و مزایده معرفی نموده اســت .که ملک مذکور
توقیف و براســاس نظر کارشــناس به مبلغ  170/000/000ریال ارزیابی گردیده و نظر کارشــناس مصون از اعتراض باقی مانده اســت  -3اقای یوسف تهاجمی
از طرف محکوم علیهم یک قطعه زمین کشــاورزی مســطح خاکریزی شــده به مساحت  2748متر مربع واقع در  2کیلومتری شــمال غرب روستای برون متعلق و در
تصرف خودش را جهت توقیف و مزایده معرفی نموده اســت .که ملک مذکور توقیف و براســاس نظر کارشــناس به مبلغ  150/000/000ریال ارزیابی گردیده و
نظر کارشــناس مصون از اعتراض باقی مانده اســت لذا به تقاضای نمانیده محکومله مقرر گردید مرحله دوم مزایده در روز شــنبه مورخ  1396/4/16ساعت 9
تا  10صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده دادســتانی فردوس در محل اجرای احکام دادگســتری شهرســتان فردوس برگزار شود و مزایده از قیمت
کارشناسی شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد خریداران محترم میتوانند ظرف مهلت پنج روز قبل از موعد مزایده جهت
بازدید ملک 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 شد117 .

اجرائیه

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فردوس

مشخصات محکوم له جواد چاوشی نام پدر محمد نشانی استان خراسان جنوبی شهرستان فردوس شهر فردوس صنفی صنعتی مجتمع شهرداری ورق االت
امن فلز تون مشــخصات محکوم علیه حبیب بابامحمدی عباســی نام پدر محمد علی نشــانی فعال مجهول المکان محکوم به  :بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه
به شــماره  9710095659100079و شــماره دادنامه مربوطه  9609975659101084محکوم علیه محکوم است به  -1پرداخت مبلغ  16/890/000ریال
بابت اصل خواســته  -2مبلغ  301/125ریال بابت هزینه دادرســی و نیز خســارت تاخیرتادیه از تاریخ از تاریخ سررســید چک  96/2/12تا زمان پرداخت بر
اســاس شــاخص اعالمی از ســوی بانک مرکزی  -3مبلغ  859556ریال حق االجرای دولتی که در صورت پرداخت محکوم به طرف ده روز از تاریخ ابالغ از پرداخت
هزنیه اجرائیه معاف خواهید شد .

قاضی شورای حل اختالف فردوس

عنوان شاخص
كل

مقدار
۹۶۳۷۸.۷۲

تغییر (درصد)
۰.۵۵

 ۳۰شركت بزرگ

۴۵۴۶.۶۷

۱.۰۹

آزاد شناور

۱۰۶۲۳۳.۴۱

۰.۸۹

بازار اول
بازار دوم

 ۳،۷۶۵،۲۵۱میلیارد ریال

صنعت

دادنامه

New Tab

پیشخوان بانکها

تجهیز بانکهای پارسیان و سینا
به نرم افزار جدید شرکت کاسپین

دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
ترکیب سهامداران "سپ" شامل بانک سامان با  27/87درصد،
بانک رفاه با  30درصد ،گروه توس���عه مالی و اقتصادی سامان
با  15/21درصد ،بیمه س���امان با  15درصد ،شرکت سرآمد
اندوخته سازان با  5درصد ،توسن با  3/94درصد ،سهامداران
حقیقی  2/52درصد و مابقی آن در اختیار س���ایر سهامداران
حقوقی است.

اخیر با رش���د بیش از  20درصدی قیمت دیروز به  785تومان
رسید.
نام این ناشر در فهرست ش���رکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران در بخش "کامپیوتر و فعالیتهای مربوط به آن"
گروه و طبقه " مشاوره مربوط به نرم افزار و عرضه نرم افزار " و در
فهرست نرخهای بازار دوم با نماد معامالتی "سپ" درج شده است.
سپ ،روز معامالتی بعد به صورت حراج ناپیوسته و با محدودیت
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۶۹۴۹۰.۲۹
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۸۶۵۲۲.۱۶

پرونده کالســه  9609988480400005شــعبه  111دادگاه کیفری دو شــهر کرمانشاه
 111جزایی ســابق تصمیم نهایی شماره  ...شــکات  -1نماینده دادستان  -2احمد بهروز نمینی
فرزنــد عباســقلی  -2نصرت نانوازده فرزند فیض اله با وکالت اقــای محمد امین دالوند فرزند
فتح اله به نشــانی کرمانشــاه خیابان مطهری شــرقی دفتر وکالت محمد علــی کیادی متهمین -1
تیمــور نصرتی فرزند صفر علی به نشــانی متواری  -2کرم رضــا نجاتی علی کرزانی فرزند احمد
علی با کفالت اقای عیســی نجاتی علی کرزانی فرزند ســبزمراد به نشــانی کرمانشاه میدان گذر
نامــه کوی وکلیلیان پ  12و با وکالت اقای مهدی رزمه گر فرزند حســین به نشــانی کرمانشــاه
چهارراه بســیج جنب مسجد غدیر ساختمان ماد طبقه  4دفتر وکالت هوشنگ عندلیبی  -3مریم
نجاتی فرزند حشمت با وکالت اقای پرویز علی پناه فرزند رحمن به نشانی کرمانشاه بلوار شهید
بهشــتی روبروی ســینما اســتقالل ابتدای بلوار ویال روبروی ســازمان حج و زیارت طبقه فوقانی
پــالک  26تلفــن  8214795اتهام هــا -1 -فراری دادن قاتــل تحت تعقیــب  -2اخفای متهم
رای دادگاه به موجب کیفرخواســت صادره از دادســرای عمومی و انقالب کرمانشــاه به شــماره
 9610438315111058خانــم و اقایان  -1مریم نجاتی فرزند حشــمت با وکالت اقای پرویز
علی پناه متهم اســت به فراری دادن متهم حشــمت نجاتی به اتهام قتل عمد  -2کرم رضا نجاتی
فرزند احمد علی با وکالت اقای مهدی رزمه گر به اتهام فراری دادن و مخفی نمودن متهم به قتل
عمد حشمت نجاتی  -3تیمور نصرتی فرزند صفر علی متهم است به فراری دادن و مخفی نمودن
متهــم به قتل حشــمت نجاتی موضوع گزارش پلیس جنایی و شــکایت اولیــاء دم مقتول مژگان
بهروز نمینی با وکالت اقای محمد امین دالوند حســب اظهارات وکیل شــکات بدین شرح با توجه
به گزارش مرجع انتظامی تعقیب  45دقیقه ای متهمین از ناحیه پلیس آگاهی بر اساس تحقیقات
فنی کشف محل اخفا اجاره منزل ارتباط ایشان با متهم اصلی اتهام قتل تقاضای رسیدگی نموده
اند حســب اظهارات متهم ردیف اول بدین شــرح ســاعت  6الی  8بود با عمویم جهت بازدید از
منزل انها رفتیم و منزل ما در  22بهمن است خرید میوه از مسکن انجام دادیم عمویم خانه ای
برای کارگران گرفته انجا بود در بین راه عمویم خانمی آشنا سوار کرد خواستمی برویم مامورین
پیچاندند جلو خودروی ما من مامورین شــناختم پیاده شــدم گفتند شــما حشمت نجاتی هستید
عمویم ترسید در تحقیقات مرجع تحقیق به اشتباه گفته ام عمویم فرار کرده عمویم هیچ سوالی
نپرسید و رفت یک ساک داخل خودرو بود نمیدانم متعلق به چه کسی و چه داخل ان بوده است
پدرم خودش به پلیس زنگ زده و مخفیگاه خود گفته اســت ما بی خبر رفتیم و هیچ ســابقه ای
ندارم اظهارات وکیل متهم بدین شــرح مرحومه و متهم بــه قتل درجاتی از اختالل روان از نوع
دو قطبی داشــته نکنته حائز اهمیت موکله در مقطع زمانی در محل حاضر شــده محلی نزدیک که
ادعا شــده مخفیگاه متهم حشــمت نجاتی پدرش بوده اســت هیچ دلیل قاطعی برای مخفی شدن
حشــمت در ان محل ضبط و ثبت ددر پرونده نیســت که حشمت هر بار خود مطلبی متفاوت بای
میکند هیچ دلیلی دال بر مداخله موکل در مخفی کردن پرونده ثبت نشــده اســت و برای فرار
نیــز از ناحیه موکل دلیلی دال بر مداخله موکدر مخفی کردن پرونده ثبت نشــده اســت و برای
فراز نیز از ناحیه موکل دلیلی در پرونده نیســت صرف حضور موکل در محل ولو با فرض اطالع
از مخفیگاه پدرش مصداق هیچ جرمی نســیت اظهارات و دفاعیات متهم ردیف دوم بدین شــرح
به مدت  12ســال با برادرم ســالم علیک ندارم با برادر زاده ام غروف رفتیم میوه بخریم جلو
خودرو من پیجاندند گفتند شما حشمت نجاتی هستید برادم شبیه من است من ترسیدم گفتم
از طرف خانواده مقتول هســتند من ســاک داخل خودرو میدانم چه بود ســاک داخل حیاط اجاره
ای منزل کارگرها بوده گذاشتم داخل خودرو ندانستم مال کیست و چه داخل ان است تعقیب
و گریــزی نبــوده اگر میگفتند مامور اگاهی هســتند پایین میرفتم منزل اجــاره ای به نام تیمور
نصرتی گرفتم ســرکار گر من بود در خصوصل مخفی شــدن برادرم من فکر نمیکردک انجا رفته
شاید هم نرفته برج هفتم قتل شده برج دوازدهم خانه کرایه کرده ام و در جواب سوال اینکه
در زمان بازرسی خودرو و کشف ساک چگونه تشخیص نداده اید افراد مذکور مامودرهستند در
جوال داخل خودرو گشــتند من ترســیدم اظهارات و دفاعیت وکیل متهم ردیف دوم بدین شرح
اتهام فاقد هر گونه ادله اثباتی مورد قبول اســت و بر اســاس گزارشات و قرائن محتمل تنظیم
شده است اصل بر برائت است با قرینه قابل نقض نیست مقصر به قتل هرگز نزد مولک یافت
نشده در بیمارستان امام رضا بدون شرایط اختفا دستگیر شده است طبق اظهارات متهم به قتل
هیچ گونه نقشــی و دخالتــی از ناحیه موکل اینجانب نبوده متهم ردیف ســوم با توجه به مجهول
المکان بودن از طریق نشر آگهی احضار در جالسه دادگاه حاضر نشده الحیه دفاعیه ارائه ننموده
انــد دادگاه با مداقــه در اوراق پرونده قرائن و امارات موجــود از جمله گزارش موثق مامورین
پلیس جنایی از صفحات 111و  113پرونده در خصوص گزارش مرتبط با قاتل و تعقیب متهمان
پرونده به مدت  40دقیقه گذاشتن ساک از منزل محل اخفای قاتل به داخل خودرو توسط متهم
ردیف دوم و کشــف ســاک و البســه متعلق به قالت در داخل خودرو تحت تصرف متهمان توسط
ماوریــن اقرار و اظهارات متهمان ردیف اول و دوم در خصوص برداشــتن ســاک از داخل منزل
حیاط منزل و قراردادن ان به داخل خودرو توســط متهم ردیف دوم متواری شــدن متهم ردیف
دوم پس از حضور مامورین و پیاده شدن متهم ردیف اول علیرغم بازرسی خودرو توسط ماورین
حاکــی از علم نامبرده از مامور بودن افراد تعقیب کننده بوده تنظیم قرارداد اجاره به نام متهم
ردیف ســوم اظهارات متهم ردیف دوم مبنی بر اجاره محل توســط وی به واســطگی متهم ردیف
ســوم به عغنوان ســرکارگر وی بوده که انجاه به ذهن متبادر میگردد با توجه به رابطه ســببیت
متهــم ردیف دوم به عنوان برادر قابل قــرار داد محل اجاره و اخفای قاتل به نام فرد دیگر غیر
از اقوام ســببی تنظیم چنانچه محل اخفا شناســایی فراهم کنندگان محل مورد شناســایی قرار
نگیرنــد انگیزه ارتکاب بزه های مذکور توســط متمان ردیــف اول و دوم به عنوان دختر و برادر
قاتــل که اقدامات انهــا جهت مخفی نمودن قاتا صورت گرفته اســت دفاعیت بالوجه امتهمان از
جمله دفاعیات متهم ردیف دوم مبنی بر اینکه ســاک داخل حیاط اجاره ای تحت تصرف کارگران
بدون توجه به اینکه متعلق به چه کســی اســت و چه چیزی در ان اســت داخل خودرو گذاشته
اســت اظهارات قاتل متواری در تحقیقات مرجع انتظامی بعد از دســتگیری مبنی بر اینکه متهم
ردیف ســوم قبال راننده وی بوده اســت صفحــه  169بزهکاری متهمان دایر بــر فراهم نمودن
وسائل فرار و مخفی نمودن متهم به قتل عمدی اقای حشمت نجاتی محرزمیداند دادگاه مستند
به مواد  70 -67 -64 -19 -20بند پ ماده  86از قانون مجازات اسالمی مصوب  1392ماده
 553قسمت اخیر همان ماده و مواد  427 -406قانون ایین دادرسی کیفری حکم به محکومیت
متهمان ردیف اول الی ســوم هر کدام به تحمل شــش ماه حبس تعزیــری صادر دادگاه با توجه
به فقدان ســابقه کیفری متهمان شرایط سنی و جنسیت احد از متمان ردیف اول و دوم مجازات
جایگزیــن حبــس از نوع جزای نقدی تعیین و مجارت حبس مقــرر مرتکبین ردیف اول و دوم هر
کدام حکم به پرداخت به بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر در
صــورت عدم پرداخت یا تعذر در پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا میگردد اعالم میدارد
رای صادره سنبت به متمان ردیف اول و دوم حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل

۰.۸۱
۰.۰۸
۰.۶۱

شرکت تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین،
نرم افزار  FBTIشرکت  Finastraرا در بانک پارسیان
راه اندازی کرد.
اخبار مالی -بانک پارسیان برای پوشش ویژگیهای
مورد نیاز کسب و کار ارزی خود از سال  ۱۳۸۶تاکنون از
سیستم  TIشرکت فیناسترا بهرهمند بوده و در خرداد
ماه امسال شرکت کاسپین عملیات به روزرسانی و کانورت
اطالعات به آخرین ورژن ارائه ش���ده از طرف شرکت
فیناسترا را انجام داد.
فاطمه بصام ،مدیر ارزی شرکت کاسپین اعالم کرد:
این شرکت با تولید برنامههای مکمل سیستم ()FBTI
میتواند کلیه امور ارزی مربوط به بانکها را با توجه به
قوانین کشور انجام دهد .این شرکت با تجربیات خوب خود
در بانکداری ارزی ایرانی و راهاندازی نرم افزارهای ارزی
شرکت فیناسترا ،توانسته این سیستم را با قابلیت اتصال
به بانک مرکزیایران تکمیل کند و در اختیار بانکهای
ایرانی پارسیان و سینا قرار دهد.

مهمترین برنامههای پست بانک
تشریح شد

اجرای قانونحمایت از توس���عهوایجاد اش���تغال
پایدارمناطق روستاییوعشایری ازمهمترین برنامههای
پست بانک است.
اخبار پولی مالی -خسرو فرحی ،مدیرعامل پست
بانک ایران گفت:
قرارداده���ا و تفاهمنامههایی که بی���ن این بانک با
وزارتخانههای ارتباطات و فن���اوری اطالعات ،جهاد و
کش���اورزی ،صنعت ،معدن و تجارت ،کار ،تعاون و رفاه
اجتماعی و س���ازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری ،دهیاریها ،صندوق ضمانت سرمایهگذاری
تعاون ،صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک
و سایر دستگاههای خدماترسان به روستا منعقد شده،
شرایط مناسب برای ایفای نقش بیشتر پستبانکایران در
ایجاد اشتغال پایدار در کشور را فراهم کرده و واحدهای
ستادی و اجرایی و باجههای روستایی این بانک آمادگی
الزم برای تأمین مالی طرحهای اشتغالزا از محل منابع
صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک را دارند.
فرحی تصریحکرد :برنامهریزیهای الزم برای تعامل
مطلوب شعب و امور اعتباری واحدهای ستادی بانک با
دستگاههای استانی ،شهرستانی و دهیاریها برای تسریع
در انجام مراحل پرداخت تس���هیالت و اخذ تضامین
متناسب با شرایط اقتصادی روس���تائیان انجام شده و
با تحقق این برنامهها پستبانکایران ،بانک اول کشور
دراجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار
مناطق روستایی و عشایری خواهد بود.

تجدید نظر خواهی در محکام تجدید نظر استان کرمانشاه و رای صادره نسبت به متهم ردیف
ســوم غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه دادگاه پس از
اتمام مهلت واخواهی ظرف مهلت بیســت روز قابل تجدید نظر در محکام تجدید نظر اســتان
کرمانشا میباشد 410
دادنامه
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پرونده کالسه  9609988322500205شعبه  104دادگاه یکفری دو شهر کرمانشاه
 104جزایی ســابق تصمیم نهایی شماره  9709978312700115شکات  -1اقای ارسالن
جبار زاده طهرانی فرزند رامین به نشــانی تهران سعادت اباد خ کوهستان مجتمع کوهستان
ســرو  20واحد  -2 -4اقای محمد رضا شــمس عصر فرزند اسماعیل به نشانی استان البرز
کرج فردیس شهرک ناز مجتمع بهناز بلوک آ طبقه سوم واحد  -3 -8اقای محمد رضا مظفری
فرزند رضا به نشــانی ایالم ایوانغرب شهرک اندیشه سرتنگ  -4اقای علی اصالنی اسلمرز
فرزند محمد صدیق به نشانی سنندج میدان کاوه کوی شهریور  28پ  -5 -14اقای مسلم
عبدالتاجدینی فرزند کریم به نشــانی صحنه روســتای سراســیاب  -6اقای علیرضا عنصری
فرزنــد کاظم به نشــانی تهران خیابان پاســداران میــدان هروی خ وفامنش بــرج الله واحد
 4ط  -7 - 3اقــای علی غالمی پشــتهانی فرزند محمد علی به نشــانی تهــران میدان نوبنیاد
شــهرک رجایی  3شــرقی  -8خانم مریم عزیزی فرزند حبیب به نشــانی تهران اتوبان بابایی
شهرک شهید رجایی بلوک  -9 - 11اقای منوچهر میرزایی فرزند حسین به نشانی کرمانشاه
کرمانشــاه خیابان شریعتی کوی عبدالباقی ســاختمان ترنج واحد  -10 -7اقای علی حسینی
راد فرزند علی رضا به نشــانی کرمانشاه کرمانشاه  -11اقای عباس ترخان فرزند نعمت اله
به نشــانی ایالم بلوار صدری خ شــهید نــوروزی کوچه مهران  5متهم اقــای هیبت اله یگانه
نژاد فرزند علی احمد به نشــانی کرمانشاه خ حافظ جعفر اباد ک جلیلیان فرعی اول بن سبت
اول پ  49اتهــام ها  -1مداخله در اموال مســروقه  -2اخفای ادلــه جرم  -3تحصیل مال
مســروقه  -4ســرقت مســتوجب تعزیر رای دادگاه در خصوص واخواهی هیبــت اله یگانه
نژاد فرزند علی نســبت به دادنامه غیابی شــماره  1396/11/8-961426صارده از این
دادگاه به موجب ان به اتهام ارتکاب جرم تحصیل مال مســروقه و اخفای ادله جرم از طریق
تغییر ســریال گوشــی های مسروقه محکوم به حمل سه ســال حبس تعزیری درجه  5و 74
ضربه شــالق تعزیری درجه  6محکوم گردیده اســت نظر به اینکه واخــواه در این مرحله از
دادرســی دلیل و بینه قانونی که موجبات فســخ دادنامه واخواســته را ایجاب نماید به این
شــعبه ارائه ننموده مســتندا به مــاده  406از قانون ایین دادرســی کیفری مصوب 1392
ضمــن رد واخواهــی واخواه دادنامه واخواتســه را عینا تائید لیکن به لحــاظ اوضاع و احوال
خــاص موثر در ارتکاب جرم میزان حبــس وی را به پرداخت مبلغ پانزده یملیون رایل جزای
نقــدی در حــق صندوق دولت تبدیل مینماید رای صادره حضوری ظرف  20روز پس از ابالغ
قابل اعتراض نزد محکام تجدید نظر استان کرمانشاه میباشد 440
رئیس شعبه  104دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه

دادنامه

پرونده کالسه  9609988602100195شعبه  111دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه
 111جزایی ســابق تصمیم نهایی شــماره ...شــاکی  -1نماینده دادستان  -2عرفان حیدری
فرزند مجتبی به نشانی اســتان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه شهر کرمانشاه فرهنگیان فاز
 1خیابان شــهید فهمیده جنوبی مجتمع ســپاه بلوک  -3 -12مجتبی حیــدری فرزند محمود
به نشــانی اســتان کرمانشاه شهرســتان کرمانشاه شــهر کرمانشــاه فرهنگیان فاز  1خیابان
شــهید فهمیده جنوبی مجتمع ســپاه بلوک  12متهم جــاالل عزیزی به نشــانی متواری اتهام
هــا  -1قــدرت نمایی با اســلحه  -2ضرب و جــرح عمدی  =-3توهین و فحاشــی  -4تهدید
 -5مزاحمت ملکی  -6ورود به مسکن یا منزل دیگری به عنف و تهدید رای دادگاه به موجب
کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه به شماره  97 -105اقای جاالل
عزیزی محمودی متهم اســت به ایراد صدمه بدنی عمدی ســاده و توهین و فحاشــی موضوع
شــکایت اقایــان مجتبی حیدری فرزند محمود عرفان حیدری فرزند مجتبی حســب شــکایت
و اظهاراتتــش اکی ردیــف اول در مورخه  96/6/18من روســتا بودن بــه تلفن من تماس
گرفتند گفتند کســی به همراه خانم جوانمرد به اســم عزیزی درب منزل آمده و فحاشــی و
تهدید به پســرم نموده با پسرم درگیر شده شــکایت من دفاع از خانواده ام است اظهارات
شــاکی ردیف دوم بدین شــرح در مورخه  96/6/18ساعت بعد از ظهر آقای جالل عزیزی تا
به حال ندیده بودم با مادر خانم خود امد گفت محمودی هستم مادرت را صدا بزن شروع به
ســر و صدا کرد تهدید کرد گفتم به پلیس زنگ میزنم فحاشــی زیادی کرد با دست خالی زد
با چمگ به من میزد خواســتار مطالبه دیه و تقاضای رســیدگی دارم متهم با توجه به مجهول
المکان بودن از طریق نشــر آگهی احضار در جلسه رسیدگی حاضر نشده الیحه دفاعیه ارائه
ننموده اند دادگاه با مداقه در اوراق پرونده شــکایت شاکی قرائن و امارات موجود گزارش
مرجع انتظامی اظهارات شــهود تعرفه شــده در دادسرا گواهی پزشــکی قانونی عدم حضور
متهــم و عــدم ارائه الیحــه دفاعیه بزهکاری متهــم در خصوص ایراد ضــرب و توهین محرز
است مســتند به مواد  714-710-709-488-462-448-447-19-2قانون مجازات
اســالمی مصوب  1392و ماده  608قانون مجازات اســالمی تعزیرات و مواد -427 -406
 429قانون ایین دادرسی کیفری با توجه به فقدان جنبه عمومی بزه ایراد ضرب ساده حکم
به محکومیت متهم به پرداخت  -1یک درصد دیه کامل بابت جرح حارصه سمت راست چانه
 -2ارش میزان یک درصد دیه کامل بابت جرح حارصه ســمت راست گردن  -3یک دوم از
یک و نیم هزارم دیه کامل بابت ســرخی خطی ســمت چپ گردن  -4یک درصد از یک دوم
از یک دهم دیه کامل بابت جرح خارصه بند انتهایی انگشــت شصت پای راست در حق اقای
عرفان حیدری ظرف یک ســال از تاریخ ایراد ضرب و جرح عمدی پرداخت نماید در خصوص
بــزه توهیــن حکم به محکومیت متهم به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی صادر و اعالم
میگردد رای صادره غیابی ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه
دادگاه پــس از اتمــام مهلت واخواهی ظرف مهلت بیســت روز قابل تجدیــد نظر خواهی در
محکام محترم تجدید نظر اســتان کرمانشــاه میباشــد در خصوص اعتــراض اقایان عرفان و
مجتبی حیدری نســبت به قرار منع تعقیب صادره موضوع شــکایت علیــه اقای جالل عزیزی
محمــودی دایر بر تهدید به قتل وقدرت نمایی با ســالح گرم ورود به عنف و مزاحمت ملکی
دادســرا به لحاظ فقد ادله اثباتی قرار منع تعقیب صادر نموده اند دادگاه با توجه به اوراق
پرونده الیحه اعتراضیه اینکه مترض در مقام اعتراض ادله ای که نقض دادامه ایجاب نماید
ارائه ننموده اند ضمن رد اعتراض مســتند به ماده  273آیین دادرســی کیفر یقرار صادره
تائید و اعالم میدارد رای صادره قطعی است 435
رئیس شعبه  111دادگاه کیفری دو کرمانشاه

