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خواهان: خاص كاركنان ايران خودرو با وكالت آقای توحيد اشتري كنگرلوئي فرزند رستم به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - تهران -
به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - 12- طبقه سوم- واحد4 اشرفي اصفهاني- بعد از نيايش- كوچه دوم- پالك

جاده مخصوص كرج - بلوار جنوبي ايران خودرو - نرسيده به زامياد- ساختمان ايرانيان و با مديريت آقای علي حاجي كاظم كيلومتر14
لواساني فرزند حسن

خواندگان:

ط سوم 8 توليدي و صنعتي فنرلول ايران به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - تهران - ميدان آرژانتين ابتداي خ جردن - پ .1
فوالد فام به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - تهران - خيابان سيدخندان-ابتداي سهروردي شمالي-خيابان .2

قرقاول(سلطاني)پالك23-طبقه اول-
نگار نصر سهم با وكالت آقای علي سلطاني مصلح فرزند نايب رضا به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خيابان .3

- واحد يك 268 مطهري - نبش بزرگراه مدرس - پالك

1 ترنيان سهم به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - تهران - فلكه دوم صادقيه بلوار آيت هللا كاشاني نبش نجف زاده فروتن پالك .4
صنايع توليدي كروز با وكالت آقای علي عسكري فرزند فتح اله به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - بلوار آيت هللا .5

5 40، واحد كاشاني، خيابان بوستان يكم، خيابان گلستان دوم، پالك
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - تهران - اتوبان آبشناسان غرب-نبش جنت آباد شمالي-طبقه سوم .6

بانك پاسارگاد
سپهر كيش ايرانيان به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - م پونك- بلوا رميرزا بابايي - بعد از چهار راه عدل - نبش خ .7

57طبقه سوم شرقي - شركت سپهر كيش ايرانيان و پاك - ساختمان اسپيناس - پ55
گروه توليدي صنعتي بازرگاني بين المللي تيسر به نشاني استان قزوين - شهرستان آبيك - آبيك - شهرك صنعتي كاسپين-خيابان نظامي-گروه .8

توليدي صنعتي بازرگاني بين المللي تيسر
جاده قديم(بزرگراه فتح ) - سه توسعه صنعت و گسترش خدمات ايرانيان به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - تهران - كيلومتر12 .9

راه شهريار - جاده سعيد آباد - بعد از زيرگذر - مجتمع ايدكو
سرمايه گذاري ساختماني عظام به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - تهران - جردن - خ قباديان غربي - پ33 .10

توليدي و صنعتي آذين خودرو با وكالت آقای سيدمحمدباقر شاهمرادي فرزند محمدعلي به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - شهر .11
4 واحد 2 طبقه 34 تهران - بلوار مير داماد = نرسيده به بزركراه مدرس جنب پل كوچه البرز بن بست قباديان شرقي پالك

خواسته ها:

ابطال سند (موضوع سند مالي نيست) .1
مطالبه خسارت دادرسي .2

ابطال سند (موضوع سند مالي نيست) .3

دادگاه سوم شعبه رسيدگی جلسه العاده فوق وقت در يک و چهارصد و هزار يک سال ماه ابان چهارم و بيست تاريخ به
نظر تحت پيوست کالسه پرونده و است تشکيل ذيل کننده امضا اينجانب تصدی به کيش جزيره شهرستان حقوقی عمومی
دادرسی ختم پرونده محتويات و اوراق به توجه با است.دادگاه يافته پايان طرفين داليل به رسيدگی گردد می است.مالحظه
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را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تکيه بر شرف و وجدان مبادرت به انشای رای می نمايد.

رای دادگاه

طرفيت به را دادخواستی کنگرلوئی اشتری توحيد اقای وکالت با خودرو ايران کارکنان خاص تعاونی شرکت پرونده اين در
المللي بين بازرگاني صنعتي توليدي گروه - ايرانيان گذاري سرمايه گسترش - عظام ساختماني گذاري سرمايه - سهم رنيان
گسترش و صنعت توسعه - عسکری علی اقای وکالت با كروز توليدي صنايع - ايران فنرلول صنعتي و توليدي - تيسر
سپهر - فام فوالد - مصلح سلطانی علی اقای وکالت با سهم نصر نگار - خودرو آذين صنعتي و توليدي - ايرانيان خدمات
فوق عمومي مجمع صورتجلسه موضوع اساسنامه اصالح 10 ماده ابطال اعالم به حكم 1-صدور بر مبنی ايرانيان كيش
عمومي مجمع صورتجلسه موضوع اساسنامه اصالح 10 ماده ابطال اعالم به حكم 2-صدور 1389/04/17 مورخه العاده
در خواهان وکيل معنونه موارد پرونده اوراق کليه به التفات است.با نموده محکمه تقديم 1389/04/17 مورخه العاده فوق
العاده فوق عمومي مجمع صورتجلسه بموجب دارد مي مستحضر را عالي خاطر :احتراما است چنين امر محاکماتی پرونده
101 ماده مطابق است گرديده اصالح فوق شركت اساسنامه 10 ماده ، 1389/04/17 مورخ ايرانيان كيش سپهر شركت
مي اداره ناظر دو و منشي يك و رئيس يك از مركب اي رئيسه هيات توسط عمومي مجامع ، تجارت قانون اصالحي اليحه
مگر بود خواهد مديره هيات رئيس با مجمع رياست ، باشد نشده بيني پيش اساسنامه در ديگري ترتيب كه صورتي در . شود
مجمع رئيس صورت اين در كه باشند مجمع جلسه دستور جزء آنها كليه يا مديران از بعضي عزل يا انتخاب كه مواقعي در
نباشد.توجها سهم صاحب است ممكن جلسه منشي ولي شد خواهد انتخاب نسبي اكثريت به جلسه در حاضر سهامداران ازبين
نائب يا رئيس رياست به العاده فوق يا و عادي از اعم عمومي مجمع ، ايرانيان كيش سپهر شركت اساسنامه 21 ماده به
خواهد تشكيل باشد شده انتخاب مديره هيات طرف از منظور بدين كه مديراني از يكي وي غياب در و مديره هيات رئيس
مي آمره ايرانيان كيش سپهر شركت اساسنامه و تجارت قانون مقررات رعايت هستند واقف محترم قضات گرديد.چنانچه
تصميماتي يا آن عمليات يا سهامي شركت تشكيل مورد در قانوني مقررات هرگاه تجارت قانون 270 ماده داللت و باشند
يا شركت بطالن ذينفع هر درخواست به بنا مورد حسب بر نشود، رعايت گردد مي اتخاذ شركت اركان از هريك توسط كه
ماده اصالح منظور به كه العاده فوق عمومي مجمع تصميم شد.در خواهد اعالم دادگاه حكم به مذكور تصميمات يا عمليات
عنوان به دانشيان اصغر آقاي كه توضيح بدين است نگرديده رعايت قانوني مقررات و شرايط است شده تشكيل اساسنامه 10
دانشيان آقاي مذكور مجمع تشكيل تاريخ در كه صورتي در است نموده امضاء را صورتجلسه و شده انتخاب مجمع رئيس
مجمع براي نامبرده نامه معرفي و است. نداشته ايرانيان كيش سپهر شركت در مديره هيات عضو عنوان به سمتي اساسا
مي محرز شركتها ثبت اداره نزد ايرانيان كيش سپهر شركت ثبتي سوابق بررسي با موضوع اين كه . است بوده ديگري
وظايف خصوص در قانوني مقرر تكاليف و اختيار و بوده سمت فاقد آن رئيس كه گرديده برگزار مجمعي واقع در . گردد
مصوبات لذا است نداشته را قانوني و ذاتي وظايف و اداره مشروعيت قانونا كه گرفته صورت شخصي توسط مجمع رئيس
كالسه پرونده در موضوع اين باشدو مي اثر بي و باطل اساسنامه 10 ماده اصالح خصوص در العاده فوق عمومي مجمع
تصريح دادگستري رسمي كارشناسان نفره پنج محترم هيات توسط 961614 بايگاني شماره به 9609987654201175
عمومي مجمع مصوبات اعتباري بي و ابطال به حكم صدور و رسيدگي درخواست شده ياد مراتب به بنا است گرديده قيد و
فوق عمومي مجمع ابطال همچنين و گرديده اصالح مجمع آن در اساسنامه 10 ماده كه 1389/04/17 مورخه العاده فوق
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حق و دادرسي خسارات و كيش سپهر شركت اساسنامه و تجارت قانون مقررات رعايت عدم جهت 1389/04/17به العاده
به و کرده رسيدگی دعوی داليل به دادرسی جلسات تشکيل با رسيدگی مقام در باشد.دادگاه مي استدعا مورد وكيل الوكاله
قانونی موازين با آنها تطبيق و ابرازی لوايح شرح به آنان مدافعات و اظهارات استماع با و نموده توجه مدارک و اسناد
شده ذکر داليل جمله از که1- چرا داند نمی محرز را دادخواست کننده امضا سمت دعوی، ماهيت از نظر صرف نهايتا
از شده ارائه اسناد همچنين و گردد می مالحظه دادخواست پيوستهای در مداقه با ولی باشد می سمت دليل دادخواست، در
خودرو ايران كاركنان خاص تعاوني شركت مديره هيئت اعضاي سمت گردد می مشاهده خواندگان از احدی وکيل ناحيه
دسته استعفاي به اقدام عامل مدير و مذكور اعضاي و باشد مي 1400/12/7 مورخ رسمي روزنامه عامل؛ مدير جمله از
جهت اطالعات روزنامه در آگهي انتشار به اقدام 1401/4/30 تاريخ در مذكور شركت علت همين به اند، نموده جمعي
كاركنان خاص تعاوني شركت مديره هيئت اعضاي اساس اين بر است. نموده سهام صاحبان العاده فوق عمومي مجمع تشكيل
روزنامه اگهي تصوير باشند. مي خواهان شركت در سمتي گونه هر فاقد مذكور شركت عامل مدير جمله از و خودرو ايران
صورتيكه در » تجارت: قانون از قسمتي اصالح اليحه 112 ماده مقررات گردد2-مطابق مي تقديم پيوست به اطالعات
قانون اين در مقرر حداقل از مديره هيئت اعضاء تعداد مديران از نفر چند يا يك از شرايط سلب يا استعفا يا فوت اثر بر
گرفت خواهند را آنان جاي عمومي مجمع توسط مقرر بترتيب واال اساسنامه در مقرر بترتيب عليالبدل اعضاء شود كمتر
هيئت در خالي محلهاي تصدي براي كافي عليالبدل اعضاء تعداد يا و باشد نشده تعيين عضوعليالبدل كه صورتي در و
نمايند. دعوت مديره هيئت اعضاء تكميل جهت را شركت عادي مجمععمومي بالفاصله بايد باقيمانده مديران نباشد مديره
موجب استعفاء صرف و نشده شرطي وجود به منوط مديرعامل و مديره هيئت اعضاي استعفاي بودن معتبر نتيجه در «
و است يافته پايان مديرعامل به مديران ناحيه از شده تفويض اختيارات بنابراين شود. مي ايشان از اختيار و سمت سلب
انتخاب و دعوا طرح به نسبت بتواند مديرعامل تا گردد تفويض توافق صورت در جديد مديران توسط مجدد بايست می
به بايد مي صورت اين در نمود مي عمومي مجمع تصويب به مشروط را استعفاء اعتبار قانونگذار 3-اگر نمايد اقدام وکيل
دادگاه يا عادي عمومي مجمع تصويب به مشروط را آن اعتبار كه تصفيه مدير استعفاي مانند كرد. مي تصريح شرط اين
اصالح اليحه 230 ماده ) است. يكن لم كان جانشين انتخاب تا تصفيه مدير استعفاي كه كرده تصريح و نموده مورد حسب
اختيار اين تواند نمی ًا اساس ندارد را مديره هيئت جديد ،مجوز وکيل نامه وکالت ممضی 4-وقتی ( تجارت قانون از قسمتي
شیء فاقد تواند نمی شیء باشد))((معطی آن واجد بايد شیء ((معطی شرعی و عقلی قاعده مطابق واقع نمايد،در تفويض را
رسيدگی و باشد می دادخواست کننده امضا سمت فقدان تحقق موجب رسيدگی از مرحله اين در مهمی چنين 5-فقدان باشد))
رسيدگی مرجع ذاتی وظايف از باشد نشده يا باشد شده مطرح ايرادی خوانده ناحيه از اينکه از نظر صرف مذکور ايراد به
برخی که آن خصوصا بود خواهد قانونی تصميم اتخاذ به مکلف نمود کشف را مذکور نقيصه که زمان هر در دادگاه و بوده
انجامد طول به زياد ساليان ای پرونده دادرسی بسا چه حتی و گردد می محسوب دادرسی اصول از سمت جمله از امور
عدم همين دليل به نمايد می شکلی رسيگی اوليه اصل طبق که مرجعی عنوان به کشور عالی ديوان عالی مرجع نهايتا ولی
مشورتی نظرات اشاره مورد مهم اين البته و نمايد نقض را رای قانونی موازين با رای انطباق عدم و شکلی ضوابط رعايت
مکلف دادگاه نباشد محرز دادگاه نظر از دهنده دادخواست سمت چه چنان ) گرديده قيد 20/11/82 مورخ 8071/7 شماره
شماره مشورتی نظريه در و ( باشد نکرده يا کرده ايراد دعوی طرف که اين از اعم نمايد عمل خود قانونی وظايف به است
اول جلسه از پس ايراد طرح و است دادرسی امری قواعد از سمت بودن دارا ... ) گرديده قيد 26/10/89 مورخ 6641/7
قرار بايد شود متوجه دادخواست کننده تقديم سمت نبودن دارا به که زمان هر دادگاه و شود می محسوب تذکر عنوان به نيز
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1/12/90 مورخ 4798/7 شماره مشورتی نظريه در و ( نيست موثر دادرسی جهت از بعدی تنفيذ و کند صادر دعوی رد
از مورد و است کننده رسيدگی مرجع عهده به تجديدنظر يا بدوی از اعم دادخواست کننده تقديم سمت احراز اوال ) شده قيد
و 84 ماده 5 بند اجرای در نباشد محرز خواهان سمت کننده رسيدگی دادگاه تشخيص به هرگاه بلکه نيست نقص رفع موارد
عالی محترم دادگاه اول شعبه 124 شماره رای و .( شود می صادر دعوی رد قرار 1379 م د. . آ . ق 89 ماده اخير قسمت
اين عذر به توجه عدم و است آمره قواعد از دادگاه وسيله به دعوا اصحاب سمت احراز ) اينکه بر مبنی قضات انتظامی
در سمت ايراد طرفی از و است گرفته قرار ( نيست مسووليت رافع است گرديده فارغ دادگاه و نشده اعالم مذکور ايراد که
دادرسی آيين قانون 342 ماده و 381 ماده 3 بند (موضوع فرجام و تجديدنظر مرحله در سمت ايراد خالف بر بدوی مرحله
سمت احراز عدم قانون و باشد نمی نيز نقص رفع اخطار صدور موارد از ( مدنی امور در انقالب و عمومی های دادگاه
مذکور وصف با نتيجه در است؛ داده قرار شود می ذکر آتی شرح به که ديگری اجرای ضمانت مشمول را بدوی مرحله در
قانون 89 ماده اخير قسمت به مستندا نتيجه در است تردد و نفی حمل دادخواست طراح و ممضی سمت پرونده اين در عمال
اعالم و صادر دعوا رد قرار مذکور قانون 84 ماده 5 بند به ناظر مدنی امور در انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آيين
قانون 336 و 334 مواد و 335 ماده الف بند و 332 ماده ب بند و 339 ماده 3 تبصره به مستندا صادره رای . گردد می
ابالغ از پس روز بيست مدت ظرف و شده محسوب حضوری مدنی امور در انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آيين

قابل اعتراض در مرجع عاليقدر تجديدنظر استان هرمزگان می باشد .
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