بسمه تعالي
تاريخ :
شماره :

آگهی ابالغ وقت رسیدگی در هیأت داوری بازار اوراق بهادار
خواهان؛ کارگزاری فارابی دادخواستی به طرفیت خانم فاطمه شمشیرگر ارائه نموده و بیان داشته؛
« در خصوص دعوای این کارگزاری علیه آن خوانده محترم و در راستای تشریح خواسته ،موارد
ذیل را به استحضار می رساند:
 -1محکومیت خوانده به پرداخت  1،268،559،111ریال از باب داراشدن بالجهت:این کارگزاری
در مورخ  ،1399/06/23مبلغ  2.253.823.719ریال را به اشتباه به حساب آن خوانده محترم واریز
می نماید .در نتیجه پرداخت اشتباه مذکور و با در نظر گرفتن مانده حساب قبلی مشتری ،نامبرده
به میزان  2.107.897.679ریال به این کارگزاری بدهکار می گردد .خوانده در مورخ 1399/10/30
و  1400/04/26با فروش برخی از سهام خود ،بخشی از بدهی خویش به این کارگزاری را (که به
میزان  839.338.568ریال است) ،پرداخت می نماید .فلذا از آن مرجع محترم مستدعی است،
نسبت به محکومیت خوانده به پرداخت اصل بدهی ایشان به میزان  1،268،559،111ریال ،حکم
مقتضی را صادر فرمایند.
 -2محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه لغایت تاریخ صدور و اجرای
حکم:گذشته از تماس های تلفنی ،این کارگزاری یکبار به صورت رسمی ،مطالبه طلب خود را از
خوانده محترم از طریق کمیته سازش به عمل آورده است .بدین شرح که این کارگزاری در مورخ
 1400/03/31دادخواست خود را در آن کمیته محترم به ثبت می رساند و کمیته نیز مطابق با ماده
 7دستورالعمل رسیدگی به اختالفات در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ،ظرف مهلت سه
روز کاری ،آن را به ابالغ خوانده رسانیده است که این موارد در گردش کار گزارش کمیته سازش
مرقوم می باشد .فلذا محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به ماخذ مبلغ موضوع
خواسته از مورخ 1400/04/06لغایت زمان پرداخت مورد مطالبه می باشد.
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بنابر مراتب معنونه ،از آن مرجع محترم مستدعی است ،به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ
 1،268،559،111ریال از باب داراشدن بالجهت (مستند به مواد  301و  303قانون مدنی)،
محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه (مستند به ماده  522قانون آیین دادرسی مدنی)
و ایضاً محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های دادرسی (مستند به ماده 519
قانون آیین دادرسی مدنی) و نیز محکومیت خوانده به پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه به
میزان  90.299.137ریال مستنداً به بندهای الف و ب آییننامه تعرفه حق الوکاله ،حق المشاوره و
هزینه سفر وکالی دادگستری انشای رای فرمایند .»..دادخواست ،تحت پرونده شماره
 00060204116ثبت و وقت رسیدگی آن روز دوشنبه مورخ  1400/08/17ساعت  14:00تعیین
گردیده است .نظر به اینکه خوانده در محل اعالمی شناسایی نشده است ،حسب درخواست خواهان
و دستور هیأت داوری به استناد ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور
مدنی و ماده  23آیین رسیدگی به اختالفات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری
اسالمی ایران مصوب  1398/05/14هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ،مراتب یک نوبت
آگهی عمومی میگردد تا خوانده مذکور پس از اطالع از مفاد آن به دبیرخانه هیأت داوری واقع در
تهران ،میدان ونک ،خیابان مالصدرا ،پالک  ،27ساختمان شماره  2سازمان بورس و اوراق بهادار،
طبقه سوم مراجعه و ضمن اعالم آدرس خود ،نسخه ای از دادخواست و ضمائم را دریافت نماید.

محمدصادق شبانی
دبیر هیأت داوری
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