بسمه تعالي
تاريخ :
شماره :

آگهی ابالغ دادنامه هیأت داوری بازار اوراق بهادار
در دعوی شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار به طرفیت خانم بهاره هادی زاده مبنی بر
مطالبه وجه ناشی از مانده بدهی مشتری نزد کارگزار ،نظر به اینکه وکیل شرکت
کارگزاری خواهان عالوه بر ارسال صورتحساب مشتری ،نسبت به ارسال تصویر
قرارداد خرید اعتباری و قراردادهای خرید و فروش الکترونیکی أوراق بهادار و
استفاده از خدمات معامالت برخط أوراق بهادار در پیوست الیحه خود اقدام نموده و
به دلیل عدم حضور خوانده در جلسات رسیدگی و عدم ارسال الیحه دفاعیه از
ناحیه خوانده ،مستندات ابرازی خواهان مصون از تعرض باقی مانده لذا هیأت مانده
بدهی خوانده را به کارگزاری خواهان منتهی به تاریخ  95/12/29ثابت و محرز
دانسته و مستنداً به ماده  198قانون آئین دادرسی مدنی خوانده خانم بهاره هادی
زاده را به پرداخت مبلغ  229.254.357ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت
تأخیر تأدیه به مأخذ همان مبلغ و بر أساس شاخص تغییر قیمت کاال و خدمات
اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ تقدیم درخواست
رسیدگی به کانون (مورخ  )96/7/29تا زمان پرداخت و همچنین پرداخت خسارت
ناشی از هزینه دادرسی به مبلغ  5.401.253ریال برابر فیشهای پرداختی مضبوط
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بسمه تعالي
تاريخ :
شماره :

در پرونده در حق خواهان شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار محکوم می نماید .رأی
صادره غیابی و به موجب ماده  306قانون آئین دادرسی مدنی ظرف مهلت  20روز
از تاریخ ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این هیأت بوده و پس از سپری
شدن مهلت مذکور و با استناد به تبصره ( )5ماده  37قانون بازار أوراق بهادار
جمهوری اسالمی ایران قطعی و الزم االجرا بوده و از طریق دوایر اجرای ثبت
قابل اجرا می باشد.
محمدصادق شبانی
دبیر هیأت داوری
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