روانشناسی
یکشنبه  21بهمن 1397

بیتوته :خیلی از پدر و مادر ها از رفتارهای جیغ زدن و قشقرق به راه انداختن
کودک خردسال خود کالفه و خسته می شوند .رفتار های جیغ زدن کودکان
گاه و بی گاه به دالیل مختلف طبیعی و معمو ًال گذراست .اما گاهی جیغ زدن
کودکان به حدی زیاد می شود که کنترل آن برای خانواده مشکل می گردد.
جالب است بدانید رابطه شما و نوع برخورد شما تا حد زیادی می تواند این
رفتار کودکتان را کنترل کند.
حسادت :ممکن است کودکتان هنگامی که شما با تلفن صحبت می کنید،
شروع به جیغ زدن کند ،چون او احساس می کند که دیگر به او توجهی
ندارید.
گیجی و سردرگمی :شاید فرزندتان دقیق ًا از آن چه که می خواهد مطمئن
نباشد و همین موجب عصبانیت و داد زدن او شود.
درد جسمی :جیغ و داد کودک برخی مواقع به خاطر دردهایی است که
حس می کند ،مثل درد شکم و دل پیچه ،یا درد هایی که در اثر ضربه دیدن
در آن ها ایجاد شده است .خیلی اوقات این دردها برایشان مبهم است یا
توانایی ابراز درد را ندارند.
احساس عجز و درماندگی :در مواقعی که فرزندتان در بیان بعضی از
کلمات احساس عجز و ناتوانی می کند ذهن مستعد او را برای بیان آنها آماده
سازید .کودک وقتی که نمی تواند کلماتی را برای بیان آن چه که می خواهد
پیدا کند ،ممکن است عصبانی شود.
جلب توجه
کودکان به خصوص در سنین پایین خیلی دنبال جلب توجه والدین هستند.
خیلی از کودکان خردسال یاد می گیرند که با جیغ زدن می توانند سریع توجه
پدر و مادر خود را جلب کنند .والدین خیلی اوقات ناخواسته با رفتارهایی این
جیغ زدن را تقویت می کنند .مث ً
ال سریع آن ها را در آغوش می گیرند ،سعی
می کنند با بازی و سرگرمی حواسشان را پرت کنند اما در واقع دارند به این
رفتار پاداش می دهند .حتی توجه منفی والدین مثل دعوا کردن صدا کردن
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علل جیغ زدن کودکان و نحوه صحیح برخورد با آنها

کودک و هر برخورد افراطی می تواند این رفتار را تقویت کند چون کودک از
این طریق به توجه رسیده است.
نحوه رفتار صحیح هنگام جیغ زدن کودک
صبر و حوصله داشته باشید

دوره رشد کودک را در نظر بگیرید .کودکان در سنین خیلی پایین جیغ
زدن گاه و بی گاه دارند که معمو ًال گذرا است و خود به خود کاهش
می یابد .برخورد شدید و واکنش افراطی می تواند اوضاع را بدتر کند و
یا این دوره را طوالنی کند بهتر است با صبر و حوصله با کودک برخورد
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کنید و اجازه ندهید این رفتار کودک شما را خیلی پریشان و مضطرب
کند.
پس از جیغ زدن به سرعت خواسته های او را برطرف نکنید
اگر همیشه پس از جیغ کشیدن خواسته کودک را برطرف کنید ،کودک یاد
می گیرد که از جیغ برای زودتر رسیدن به خواسته خود استفاده کند و از این
پس بدون درگیری به سرعت به نتیجه دلخواه خود برسد چون شما از صدای
آن خوشتان نمی آید البته به یاد داشته باشید که تنها پس از سنین کودکی
اول می توان از این راه کار استفاده کرد زیرا در سنین شیرخوارگی کودکان
بیش از هر چیز تابع خواسته های زیستی خود هستند.
جیغ زدن های کودک برای جلب توجه را نادیده بگیرید
اگر کودکتان برای جلب توجه شما جیغ می زند ،به واکنش های خود دقت
کنید .نه تنها توجه مثبت مثل بغل کردن ،شکالت دادن بلکه حتی توجه
منفی مثل اخم کردن و دعوا کردن می تواند این رفتار را تقویت کند .حتم ًا به
الگوی جیغ زدن ها و دلیل آن توجه کنید .وقتی برای توجه گرفتن شما جیغ
می زند ،آن را نادیده بگیرید و توجه نکنید .در عوض وقت هایی که ارتباط
مثبت دارد و جیغ نمی زند توجهتان را دو چندان کنید .کم کم کودک یاد
می گیرد برای توجه گرفتن رفتارهای آرام و مثبت نشان دهد.
به شکل های مختلف او را سرگرم کنید
ال کتابی را که قب ً
مث ً
ال نخوانده را برایش انتخاب کنید یا اگر وقت اضافی
دارید با او بازی کنید.
به رفتارهای مناسب کودک پاداش دهید
می توانید برنامه ای برای پاداش دادن به کودک داشته باشید .هر وقت
کودک رفتار مثبتی نشان داد ،یا مثال درخواست هایش را بدون جیغ و داد ابراز
کرد ،به او پاداش بدهید .می توانید جایزه های کوچکی مثل خوراکی هایی
که دوست دارد را برای پاداش در نظر بگیرید .به کودک بگویید این پاداش را
دقیقا برای چه رفتاری می گیرد.

ثبتی و دادگستری

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000 32341001 32309290
32300337-32303830
آگهی حصر وراثت
عماد فریدونی دارای شناســنامه شماره  2480039722متولد داراب
به شرح دادخواست به کالسه  9709988867900654از این دادگاه
درخواســت گواهی حصر وراثــت نموده و چنیــن توضیح داده که
شادروان غالمعلی فریدونی به شماره شناسنامه  10در تاریخ 97/3/20
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته و وراث حینالفوت آن
مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2ماه جان عشایری پناه به شــماره شناسنامه  1221صادره از حوزه
مهریز مادر متوفی
 -3ناجیه نوربخش به شماره شناسنامه  7223صادره از حوزه داراب
عیال دائمی متوفی
 -4زهرا فریدونی به شماره شناسنامه  2480367087صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار
آگهی به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /682م الف
شورای حل اختالف شعبه پنجم داراب
آگهی حصر وراثت
ســمیه دارخال دارای شناسنامه شــماره  329متولد شیراز به شرح
دادخواســت از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان محمد خاک زاد به شماره شناسنامه
 987در تاریخ  97/10/30در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر همسر متوفی
 -2امیرحســین خاکزاد به شماره شناسنامه  2283200725صادره از
حوزه شیراز فرزند متوفی
 -3الهه خاکزاد به شــماره شناسنامه  2283703492صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
 -4عزتاهلل خاکزاد به شماره شناسنامه  1404صادره از حوزه آبادان
پدر متوفی
 -5معصومه صابری میمندی به شــماره شناســنامه  7600صادره از
حوزه شیراز مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /21424م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی حصر وراثت
اعظم قاســمی دارای شناسنامه شــماره  481متولد داراب به شرح
دادخواست به کالسه  9709988867900620از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان یعقوب
قاســمی به شماره شناسنامه  2در تاریخ  95/2/31در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2حســن قاسمی به شماره شناســنامه  409صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
 -3حسین قاسمی به شماره شناسنامه  2480024733صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -4معصومه قاسمی به شماره شناسنامه  571صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
 -5منصوره قاســمی به شماره شناسنامه  57صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
 -6لیال قاســمی به شماره شناســنامه  2491184605صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -7سارا قاســمی به شماره شناســنامه  941صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
 -8زیور شجاعی به شــماره شناسنامه  5175صادره از حوزه داراب
همسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار
آگهی به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /686م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه پنجم داراب
بهرام ابراری

آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شماره  9710427140900205مورخ  97/10/22صادره
از شعبه  4شــورای حل اختالف مجتمع شــماره یک که طبق دادنامه
شــماره  9709977140900684مورخ  97/8/19قطعیت یافته اســت
آویشــن غالمیان فرزند جهانشــاد به پرداخت مبلــغ  16500000ریال
بابت اصل خواســته به انضمام خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم
دادخواست ( )97/7/7لغایت اجرای حکم مطابق شاخص بانک مرکزی
و مبلغ  1296250ریال هزینه دادرسی در حق محکوم لها فاطمه رحمتی
و نیز پرداخت هزینــه اجرایی در حق صندوق دولت محکوم گردیده
است بدینوســیله به نامبرده ابالغ میشــود ظرف ده روز از تاریخ
انتشار این آگهی نســبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نماید در غیر
اینصورت در جهت اجرای حکم مزبور وفق مقررات اقدام خواهد شد.
/21428م الف
شورای حل اختالف شعبه چهارم مجتمع شماره یک شیراز
آگهی ابالغ و اخطار دفترخانه
حمید غواصــی اقدم فرزند محمــود مجهولالمکان چون همســر
شما شــهره ســنگ آبادی برابر دادنامه قطعی شــده به شماره
 9709970704400981مورخ  97/9/3شــعبه  3دادگاه خانواده شیراز
تقاضای ثبت و اجرای طالق را نموده اســت ،لذا الزم است حداکثر
ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار این آگهی ،با در دست داشتن
اصل شناسنامه و کارت ملی در این دفترخانه طالق به آدرس شیراز
شــهرک گلســتان میدان اول  30متر باالتر از بانک کشاورزی حاضر
شوید .در غیر این صورت طبق مقررات اقدام به ثبت و اجرای طالق
خواهد شد و اعتراضات بعدی شما مسموع نخواهد بود.
 /21433م الف
سردفتر رسمی ثبت طالق  144شیراز
سید ابوالقاسم عدالتی
آگهی حصر وراثت
عبداهلل عطایی دارای شناسنامه شــماره  2188متولد  1358به شرح
دادخواســت به کالسه پیوســت  971289از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباداله
عطایی به شــماره شناســنامه  162در تاریخ  75/12/23در اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند
از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2عبدعلی به شــماره شناسنامه  662صادره از حوزه داراب فرزند
متوفی
 -3علی عطایی به شماره شناسنامه  134صادره از حوزه بوانات فرزند
متوفی
 -4خلیل عطایی به شــماره شناســنامه  2189صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
 -5روحاله عطایی به شــماره شناســنامه  82صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
 -6جواد عطایی به شماره شناســنامه  2480320960صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -7زینب عطایی به شــماره شناســنامه  4568صادره از حوزه فسا
فرزند متوفی
 -8جانی صنم عطایی به شماره شناسنامه  663صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
 -9کبری عطایی به شــماره شناســنامه  132صادره از حوزه بوانات
فرزند متوفی
 -10زهره عطایی به شــماره شناســنامه  133صادره از حوزه بوانات
فرزند متوفی
 -11افروز عطایی به شماره شناسنامه  10صادره از حوزه داراب فرزند
متوفی
 -12ســکینه عطایی به شماره شناســنامه  214صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
 -13لیلی عطایی به شماره شناســنامه  2480158810صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -14طاووس عطایی به شماره شناسنامه  359صادره از حوزه داراب
همسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و
یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار
آگهی به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /683م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه اول داراب
احمد گودرزیان

آگهی حصر وراثت
سهیال اسدی دارای شناسنامه شــماره  7282متولد  1342/12/21به
شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه اسدی به شماره شناسنامه
 245در تاریخ  97/8/18در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و
وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر سهیال اسدی به شماره شناسنامه
 7282متولد  1342صادره از شیراز
 -2بهمن اسدی به شماره شناسنامه  365صادره از حوزه مرودشت
فرزند متوفیه
 -3علی اسدی به شماره شناسنامه  1050صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفیه
 -4افسانه اســدی به شماره شناسنامه  13027صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -5عباس اسدی به شــماره شناسنامه  3273صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفیه نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /21426م الف
رئیس شعبه  48مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
محمود ایمانی
آگهی حصر وراثت
محمدجواد حبیبی دارای شناسنامه شماره  3707متولد  65/1/23به
شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شادروان مصطفی حبیبی به شماره شناسنامه
 59در تاریــخ  97/7/9در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و
وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشــخصات فوقالذکر محمدجواد حبیبی به شــماره
شناسنامه  3707متولد  65صادره از شیراز فرزند متوفی
 -2محمدباقر حبیبی به شماره شناسنامه  266صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -3ســارا حبیبی به شماره شناســنامه  14981صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -4عصمت حبیبی به شماره شناسنامه  2282849493صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
 -5مریم کرمی مهارلو به شــماره شناســنامه  1425صادره از حوزه
سروستان همسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار
آگهی به شــورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /21434م الف
شعبه  48مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
آگهی حصر وراثت
نســرین پرچمی دارای شناسنامه شــماره  11156متولد  67/6/3به
شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شادروان خوبکار پرچمی به شماره شناسنامه
 436در تاریخ  97/7/18در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشــخصات فوقالذکر نســرین پرچمی به شــماره
شناسنامه  11156متولد  67صادره از کازرون فرزند متوفی
 -2نوشآفرین پرچمی به شــماره شناســنامه  714صادره از حوزه
کازرون فرزند متوفی
 -3علیحســین پرچمی به شماره شناســنامه  715صادره از حوزه
کازرون فرزند متوفی
 -4ماهآفرین پرچمی به شــماره شناســنامه  1387صادره از حوزه
کازرون فرزند متوفی
 -5مهوش پرچمی به شماره شناسنامه  1388صادره از حوزه کازرون
فرزند متوفی
 -6ابوالفتح پرچمی به شماره شناسنامه  133صادره از حوزه کازرون
فرزند متوفی
 -7فاطمه پرچمی به شــماره شناســنامه  6صادره از حوزه کازرون
فرزند متوفی
 -8زهرا پرچمی به شــماره شناسنامه  577صادره از حوزه کازرون
فرزند متوفی
 -9زینب پرچمی به شماره شناسنامه  3621صادره از حوزه کازرون
فرزند متوفی
 -10محمدحسین پرچمی به شماره شناسنامه  11155صادره از حوزه
کازرون فرزند متوفی
 -11صغری راستی پناه به شماره شناســنامه  17184صادره از حوزه
شیراز همسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار
آگهی به شــورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /21430م الف
رئیس شعبه  48مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
محمود ایمانی

آگهی حصر وراثت
محســن جوانمردی دارای شناسنامه شــماره  23متولد  1345به شرح
دادخواست از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان مهسا پورزند به شــماره شناسنامه  622در
تاریــخ  96/11/6در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر ذینفع
 -2محمد دشتی زاده به شماره شناسنامه  720صادره از حوزه شمیران
 -3مهرداد پورزند به شماره شناسنامه  1125صادره از حوزه شیراز
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهــی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفیه نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شــورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /21432م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی حصر وراثت
آسیه اسدی دوبانی دارای شناسنامه شماره  2490429590متولد داراب
به شــرح دادخواست به کالســه  9709988877900617از این دادگاه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
سعداله اسدی دوبانی به شــماره شناسنامه  463در تاریخ  96/1/31در
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم
عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر
 -2نازیال اسدی دوبانی به شماره شناسنامه  2480143041صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -3سمیرا اسدی دوبانی به شــماره شناسنامه  2480317056صادره از
حوزه داراب فرزند متوفی
 -4امالبنین اسدی دوبانی به شماره شناسنامه  2491363674صادره از
حوزه داراب فرزند متوفی
 -5حسن اسدی دوبانی به شماره شناســنامه  2490429582صادره از
حوزه داراب فرزند متوفی
 -6حسین اسدی دوبانی به شماره شناســنامه  2491300818صادره از
حوزه داراب فرزند متوفی
 -7عبدالرسول اسدی دوبانی به شماره شناسنامه  2491742845صادره
از حوزه داراب فرزند متوفی
 -8عقیل اســدی دوبانی به شماره شناســنامه  2491745097صادره از
حوزه داراب فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهــی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /681م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه  5داراب
بهرام ابراری
آگهی ابالغ دادنامه
شماره دادنامه9709977143800922 :
شماره پرونده9709987143800613 :
شعبه سی و سوم شورای حل اختالف شهرستان شیراز
خواهان :ســمیه احســانی فرد فرزند نیاز به نشــانی اســتان فارس-
شهرستان شیراز -بلوار رحمت کوچه  65پالک 64
خوانده :جواد محمدزاده فرزند داراب مجهولالمکان
خواســتهها -1 :مطالبه وجــه چک  -2مطالبه خســارت تأخیر تأدیه -3
مطالبه خسارت دادرسی
گردشــکار :در تاریخ  97/9/27وقت فوقالعاده جلسه شعبه  33مجتمع
شماره دو شورای حل اختالف شیراز پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار
دارد با توجه به محتویات آن ختم دادرســی اعالم و به شرح ذیل اقدام
به صدور رأی میگردد.
رأی قاضی شورا
در خصوص دادخواست سمیه احسانی فرد به طرفیت جواد محمدزاده
به خواســته مطالبه مبلغ بیســت و پنج میلیون ریال وجه یک فقره چک
به شــماره  9522/168127عهده بانک ملی ایران شــعبه بلوار شــهید
نیکبخت مبارکه به انضمام خســارات دادرســی و خسارت تأخیر تأدیه
با توجه به محتویــات پرونده و گواهینامه عــدم پرداخت وجه چک از
ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی
مورخ  97/9/27و عدم حضور خوانده وفق ماده  73ق.آ.د.م در جلســه
رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده حکایت از
مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از
ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارایه نگردیده
فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضای شو را به شرح صورتجلسه مورخ
 97/9/27و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین و مستندا ً
به ماده  9قانون شــوراهای حل اختالف و مــواد  311 ،310و  313از قانون
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده
 2قانون صدور چک و مواد  198و  519از قانون آیین دادرسی مدنی حکم
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیســت و پنج میلیون ریال بابت
اصل خواســته و پرداخت خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک
( )96/8/5تا زمان اجرای حکم بر اساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک
مرکزی و پرداخت  690100ریــال در حق خواهان صادر و اعالم میگردد.
رأی صادره غیابی وظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی
در همین شعبه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در
محاکم عمومی حقوقی شیراز میباشد.
 /21427م الف
قاضی شعبه  33شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شیراز
ابراهیم ابراهیمی

