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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

خبر
رئیس کمیس��یون عمران مجل��س ،از تعلل وزارت
راه درباره راه اندازی س��امانه ملی امالک و اس��کان
انتقاد کرد و گفت :تصمیم گیری درباره سرنوش��ت
خانههایخالیبدونشناساییدقیقآنهاممکننیست.
محمدرضا رضایی در گفت وگو با خانه ملت ،با اشاره
به آمار وزارت اقتصاد در خصوص رش��د تعداد خانه های خالی
طی چند س��ال اخیر ،گفت :متاس��فانه فعال نبودن سامانه ملی
ام�لاک و اس��کان به عدم اجرای قانون مص��وب مجلس در این

آمریکا مجوز ندهد تحویل هواپیماهای برجامی به مشکل میخورد

مدیرعامل شرکت ایران ایر گفت این شرکت مشکلی با تامین مالی خرید هواپیما از
بوئینگ و ایرباس ندارد ،اما اگر آمریکا مجوزهای صادراتی را تمدید نکند ،تحویل هواپیماها
ممکن است با مانع مواجه شود.به گزارش تسنیم ،شرفبافی گفت ،ایران ایر اولین هواپیمای
بوئینگ خود را اواخر سال جاری میالدی تحویل خواهد گرفت .ایران ایر انتظار دارد
دریافت هواپیماهای ایرباس ساخته شده مخصوص ایران را سال آینده آغاز کند.

روی خط آفتاب

۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام كوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷  :

تلگرام۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲ :

سالم ،با وجود مجوز و تصویب وزارت
صنعت و معدن کشور ،شهرک کانیهای
غیر فلزی ،کارخان��ه ذوب آهن آرارات و
کارخانه س��یمان اولدوز شهرستان خوی
اس��تان آذربایج��ان غربی در س��اخت و
راه اندازی آن با مشکل برخورد کرده لطفا
به گوش مسئوالن ذیربط برسانید ...عطایی
0914...

حضرت امام ص��ادق(ع) میفرمایند:
کسی که درخواست سائلی را رد میکند
اگ��ر از پیام��د مرگ خ��ود آگاه بود هیچ
سائلی را رد نمیکرد.
0938...

بی ش��ک اجرای جامع و کامل طرح
تحول نظام سالمت باعث عزت و پیشرفت
همه جانبه مردم عزیز کشور میشود .زیرا
با س�لامت جس��می و روحی اس��ت که
میتوان تمام امور و زمینهها را به عالی ترین
نحو ممکن اداره و رسیدگی نمود.
0938...

باس�لام ،آقای زیباکالم گفت «مردم
از اصالح طلبان عبور کردند » ...به ایشان
عرض میکنم که این فرمایش شما از دو
حالت خارج نیست  -1این خواسته درونی
خودت اس��ت و میخواهی به جامعه هم
القا کنی -2تحلیل تان از ش��عارهایی که
در بعضی جاها علی��ه اصالح طلبان داده
شد اش��تباه است زیرا این شعارها توسط
جریانهای مخالف اصالحات به معترضین
القا ش��د ت��ا بتوانن��د پای��گاه اجتماعی
اصالح طلبان را تضعیف و به خیال خود
موازنه ایجاد کنند.
0916...

تولد دو س��الگی برجام را به شخص
ریی��س جمهور و دکت��ر ظریف و تمامی
همراهانش��ان تبری��ک و تهنی��ت عرض
مینمایم ،دولت محترم حق بود این تولد
را به کوری چشم ترامپ ،صهیونیستها
و دیگر مخالفان داخلی و خارجی جشن
میگرف��ت و اعالم مینمودن��د از برجام
عصبانی باشید و از این عصبانیت به گور
بروید.
0918...

به سازمان تامين اجتماعى پيشنهاد
مي کن��م حقوقهاى زي��ر 5ميليون در
تهران ب��ه 5میليون افزاي��ش يافته و در
شهرس��تانها باالي 5میلي��ون ده درصد
اضافه گردد مش��کل ما هم در تهران حل
خواهد ش��د ممنونم مستمر بگير تامين
اجتماعى در تهران.
0912...

سیاس��ت اقتصادی احم��دی نژاد از
قبیل پایین آوردن سود بانکی ،دادن وام
خرید و غیره که به دولت تحمیل گردید،
باعث باال رفتن قیمت ارز ،طال و مس��کن
شد .اگر دولت میخواهد بر مشکالت فوق
فایق آید باید این سیاس��ت غلط را کنار
بگذارد.
0914...

به عن��وان یک هموطن و ش��هروند
دلسوز به دولتمردان عزیز و همه مسئوالن
گرامی عرض میکنم که :قول و قرارهای
ب��ی م��ورد و دادن وع��ده و وعیده��ای
غیر عملی با علم به ناممکن بودن انجام آنها،
به جز اینکه به جای دلگرمیو آرامش دادن
و امیدواری به آین��ده ،در صورت حاصل
نشدن نتیجه که باعث دلسردی در جامعه
و افکار عمومی میگردد ،نتیجه و حاصل
دیگری ندارد لذا صداقت و راستگویی رمز
موفقیت و غلبه بر قلبها و حکمفرمایی بر
دلهای م��ردم و کل جامعه و آرزوی همه
انسانها است .محمود بلیغیان  -اصفهان
0913...

در ای��ن مملک��ت همه چ��ی گران
میش��ود ولی کرایه ماش��ین ارزان شده
است.
0935...

باع��رض س�لام ودرود بیپای��ان
وخداقوت .آن دسته از برنامههای مبتذل
فع��ال در فضای مجازی عامل گمراهی و
فساد است و بقای آنها با عدم فیلترینگ
و ...هیچ توجیه شرعی  ،منطقی و عقلی
ندارد .لذا مبارزه و برچیدن با آن برنامهها
یک امر دینی واجب و جهادی اس��ت .از
وزارت ارتباطات هم ب��ه خاطر جدیت و
قاطعیت در رجیستری کردن گوشیهای
همراه کمال تشکر و قدردانی را داریم.
0938...

نگاه

میز خبر

آنفلوآنزایجدید
بهمرغهانرسید

معاون سازمان دامپزشکی کش��ور درباره شیوع
وی��روس جدی��د آنفلوآنزای فوق ح��اد پرندگان
گفت که این وی��روس از طریق پرندگان مهاجر
به پارک ملی حیات وحش بوجاق کیاش��هر وارد
شده و با اقدامات پیشگیرانه و قرنطینهای سازمان
دامپزش��کی هیچ نقطهای را تاکنون آلوده نکرده
اس��ت.علی صفر ماکنعلی در این باره به ایس��نا
گفت :ویروس جدید آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان
که همان س��ویه  H۵N۶اس��ت برای نخستین
بار در ماه می  ۲۰۱۴مصادف با اردیبهش��ت ماه
س��ال  ۱۳۹۳در چین شناسایی شد که حاصل
بازآرای��ی ویروسه��ای در گردش ب��ود ،در ۱۸
ژانویه یعنی حدود س��ه هفته پیش این ویروس
در انگلستان مش��اهده شد و در  ۱۹ژانویه تا روز
گذشته نیز در ایرلند رخ داده است که مجموعا به
 ۱۲نقطه میرسد .وی با بیان اینکه مسیر پرندگانی
که حامل این ویروس بودهاند از ش��مال کشور و
کریدور موجود در منطقه است ،میگذرد افزود:
پرندگان وحش��ی وقتی وارد منطقهای میشوند
ویروس را از طریق مدفوعشان دفع میکنند که
این مدفوع در تماس با سایر پرندگان قرار گرفته
و بقیه را نیز آلوده میکند.

خریدتوافقیسقفندارد

معاون ام��ور باغبان��ی وزارت جهاد کش��اورزی
گفت :خرید توافقی به نفع کش��اورزان است چرا
که محصولش��ان در انبار از بین نمی رود .قیمت
خرم��ا در بازار ۷ت��ا  ۸هزار توم��ان در باالترین
قیمت است و این محصول در طول تاریخ قیمت
 ۱۸هزار تومانی را به خود ندیده است.محمد علی
طهماسبی در گفتوگو با ایلنا ،در خصوص تولید
خرمای کشور اظهار کرد :خرما را امسال از طریق
خرید توافقی یا حمایتی از کشاورزان با مبلغ ۵هزار
و  ۵۰۰تومان خریداری کردیم که در کارتن های
 ۸و  ۸.۵کیلوی��ی به بازار عرضه می ش��ود.وی با
اشاره به س��قف خرید توافقی خاطر نشان کرد:
خرید توافقی س��قف ندارد و تا زمانی که بازار به
تعادل برسد ما خرید توافقی را انجام خواهیم داد.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت:
ب��ه منظ��ور جلوگی��ری از ضای��ع ش��دن حق
تولید کننده توسط دالالن دراین مواقع وزارتخانه
وارد عم��ل می ش��ود و با ن��رخ توافقی محصول
تولیدی را خریداری می کند.

اجازهبنگاهدارینداریم

رییس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران ادامه داد :ایدرو به لحاظ اس��اس نامه
اج��ازه بن��گاه داری ندارد و در دول��ت یازدهم و
دوازده��م در هر پروژه ای که حضور پیدا کردیم
س��هامدار اصلی نبودیم و نهایتا س��هم ما  20یا
 30درص��د ب��ود که آن هم طب��ق قانون بعد از
 3س��ال از آغاز بهره برداری باید آن را به بخش
خصوصی واگ��ذار کنیم.معظمی تصریح کرد :ما
ب��ه همراه دولت مخالف بزرگ ش��دن و تقابل با
اصل  44هستیم.

رابطه نیز منجر شده است.رئیس کمیسیون عمران
مجلس ش��ورای اسالمی ،با بیان اینکه اخذ مالیات
از خان��ه ه��ای خالی بای��د در س��ال  96اجرایی
می شد ،افزود :با توجه به اینکه کمتر از  40روز به
پایان س��ال باق��ی مان��ده دولت به وی��ژه وزارت
راه و شهرسازی باید در این خصوص ورود کرده و مصوبه مجلس
را اجرای��ی کند.وی با تاکید بر اینک��ه آمارهای موجود از تعداد
خانه های خالی از گزارش سرشماری ساالنه استخراج می شود

که خیلی مورد استناد نبوده و تضادهای بسیاری با واقعیت دارد،
گفت :برای اینکه آمارها در این حوزه دقیق باش��د باید س��امانه
مذکور از س��وی وزارت راه هر چه س��ریع تر راه اندازی شود تا
تناقض آماری در این حوزه از بین برود.رضایی افزود :کمیسیون
عم��ران مجلس تذکر ج��دی ب��ه وزارت راه در خصوص تعلل
در راه اندازی س��امانه ملی امالک و اس��کان داده است.تعلل در
راه ان��دازی س��امانه مذک��ور به تصمیم گیری چش��م بس��ته
در خصوص آینده بازار مسکن می انجامد.

بررسی آثار رای دیوان عدالت اداری مبنی بر
کاهش تعرفه واردات خودرو

دولت چقدر بدهکار است؟

ی��ک کارش��ناس اقتص��ادی گف��ت :میزان
بدهی دولت معادل بودجه یکس��ال اس��ت
و رقم درشتی اس��ت؛ این بدهی را نمیشود
یکروزهتسویهکرد.غالمرضاسالمیدرگفتوگو
با خبرآنالین ،در پاس��خ به این پرسش که آیا
بودج��ه  97در جهت کاهش بدهیها حرکت
کرده اس��ت ،اظهار داشت :در طول سالهای
قبل شاهد بودیم که دولت اسناد خزانه یک و
دوساله منتشر کرده ،ولی این روش پرداخت
بدهی ،فقط به عقب انداختن بدهی به س��ال
بعد منجر شده است.وی با طرح این سوال که
قیمت این کار چه بوده اس��ت؟ افزود :قیمت
ای��ن کار این ب��وده که پیمان��کار زیان دیده
اس��ت .نباید از کنار این موضوعات بیتفاوت
بگذری��م؛ چراکه در نهایت ب��رای بدهیهای
دولت به بانکها کاری صورت گیرد تا بانکها
توان پرداخت تس��هیالت به بخ��ش تولید را
داشته باشند.این کارشناس اقتصادی تصریح
ک��رد :رقمی ک��ه دولت بده��ی دارد ،معادل
بودجه یکس��ال اس��ت و رقم درشتی است.
این بدهی را نمیش��ود یک روزه تسویه کرد.
س�لامی عنوان کرد :در دنی��ا اینگونه رفتار
میکنند که اوراق بدهی منتشر میکنند و به
مردم میفروشند .در حقیقت دولت به مردم
بدهکار میش��ود نه به بانکها .در ایران قبال
دولت به بانکمرکزی بدهکار میش��د ،اما در
حال حاضر به بانکها بدهکار است.وی متذکر
شد :دولت باید اوراق بلندمدت بدهکار باشد و
آن هم به مردم و صندوقهای بازنشس��تگی،
ولی متاس��فانه ما اوراق بلندم��دت در ایران
نداریم.این کارش��ناس اقتصادی ادامه داد :در
کش��ورهای دیگر اوراق  10ساله 20 ،ساله و
حتی باالی  20س��ال منتشر ش��ده و دولت
اینگونه بدهکار است .دولت ایران نیز باید این
کار را میکرد و میتوانست انجام دهد ،منتها
دلیل تعلل دولت را متوجه نمیشویم.سالمی
خاطرنشان کرد :در واقع در این  5سال فرصت
خیلی خوبی را از دست دادیم و فرصتها باز
هم از دست میرود.

لزوم شناسایی دقیق خانه های خالی

بازار سردرگم

خودروهای وارداتی

نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو :
وزارت صنعت ،معدن و تجارت باید هر چه زودتر نسبت به اجرایی شدن حکم
دیوان عدالت اداری و کاهش تعرفههای واردات خودرو اقدام کند .با بازگشت عملی
تعرفههایوارداتخودروبهتعرفههایپیشینشرکتهایواردکنندهخودرونیز
قیمتعرضهاینمحصوالترامتناسبباکاهشتعرفههاکاهشخواهندداد
آفتاب اقتصادی -گروه خبر :معموال در کشور
ما کاهش قیمت کاالها خیلی سخت تر از گران کردن
آنهاس��ت زی��را فروش��ندگان برای گ��ران کردن
کااله��ا بهانه های مختلف��ی را مطرح می کنند
اما وقت��ی بحث کاهش قیمت ب��ه میان می آید
پاس��کاری بین اتحادیه ها ،فروش��ندگان و حتی
دولت آغاز می ش��ود.اواخر هفته گذش��ته حکم
اولیه دیوان عدال��ت اداری مبنی بر توقف اجرای
مصوبه اخیر دولت در زمینه افزایش تعرفه واردات
خودرو منتش��ر شد .طبق این حکم دولت باید تا
ص��دور حکم نهایی دیوان عدال��ت اداری افزایش
تعرفههای واردات خودرو را متوقف کرده و فرآیند
ترخیص خودروها را با تعرفههای پیش��ین انجام
دهد.طبیعتا با اجرای حکم دیوان عدالت اداری-
در ص��ورت قطعی ش��دن -انتظار کاهش قیمت
خودروهای وارداتی وج��ود دارد.اما اینکه آیا این
انتظار تحقق می یابد یا نه ،مس��تلزم کمی زمان
است.

رأی دیوان را هنوز ندیدهام

محمد شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت
در پاسخ به سوالی درباره رای دیوان عدالت اداری در
مورد توقف افزایش تعرفه خودروهای وارداتی اظهار
داش��ت :من هنوز رای دیوان را ندی��دم و تا زمانی
که رای به دس��ت من نرسد و آن را مشاهده نکنم
نمیتوانم نظری در این رابطه ارائه دهم.

دولت اقدام کند

نایبرئیسانجمنواردکنندگانخودرونیزدرپاسخبه
اینکه با توجه به حکم اخیر دیوان عدالت اداری مبنی
بر توقف اجرای مصوبه اخیر دولت در زمینه افزایش
تعرف��ه واردات خودرو ،آیا ش��رکتهای وارد کننده
خودرو نرخها را به قیمتهای سابق بازگرداندهاند؟
اظهار کرد :این اقدام نیازمند شفافس��ازی و اقدام
عملی دول��ت در زمین��ه بازگردان��دن تعرفههای
واردات خودرو به نرخهای س��ابق است که تاکنون
اتفاق نیفتاده است.فرهاد احتشام زاد با بیان اینکه

|

ت با ترخیص خودروهای در گمرک مانده
          مخالف 

در حالی که یک ماه قبل رئیس سازمان توسعه تجارت خواستار ترخیص خودروهای در گمرک
مانده ش�ده بود ،رئیس گم�رک در نامهای با این در خواس�ت مخالفت کرد.رئیس کل گمرک
ایران در مکاتبهای با خسرو تاج رئیس کل سازمان توسعه تجارت تاکید کرد ،امکان ترخیص
خودروه�ای در گمرک مانده بدون مصوبه هیئت دولت وجود ن�دارد .به این ترتیب ترخیص
خودروهای در گمرک مانده با نامه گمرک ایران به وزارت صنعت ،معدن و تجارت منتفی شد.

بنزیننهگرانمیشود
نهسهمیهبندی

وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت باید هر چه زودتر
نسبت به اجرایی ش��دن حکم دیوان عدالت اداری
و کاهش تعرفههای واردات خودرو اقدام کند ،خاطر
نش��ان کرد :با بازگش��ت عملی تعرفههای واردات
خودرو به تعرفههای پیشین شرکتهای وارد کننده
خودرو نیز قیمت عرضه این محصوالت را متناسب
ب��ا کاهش تعرفهها کاهش خواهند داد.نایب رئیس
انجمن واردکنندگان خودرو نیز در پاسخ به اینکه
در حدود یک ماه اخیر برخی خریداران با نرخهای
جدید و افزایش یافته اقدام به خرید خودرو کردند
تکلیف این عده چه خواهد ب��ود؟ اظهار کرد :پس
از اقدام عملی دولت در کاهش تعرفهها باید جلسه
مشترکی با حضور وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر س��ازمانهای
دولتی مربوطه و انجمن واردکنندگان خودرو برگزار
و فرآیند بازگرداندن اضافه وجوه پرداختی از سوی
ش��رکتهای واردکننده خ��ودرو در حدود یک ماه
اخیر مش��خص و نسبت به این کار اقدام شود .پس
از آن نیز شرکتهای واردکننده خودرو مابهالتفاوت
قیمتهای پیشین و جدید خودروها را به مشتریان
بازخواهندگرداند.
بازار خودرو بالتکلیف است

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان
خودرو تهران هم در پاسخ به اینکه با توجه به رای
دیوان عدال��ت اداری مبنی بر توقف اجرای مصوبه

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ26501136/165/96 :
ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 96/12/23 :ﺳﺎﻋﺖ  15/15ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ -1 :ﻣﻬﻨﺎﺯ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺍﻧﻮﺭﻳﺎﻥ  -2ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﺍﻛﺒﺮﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﭘﺪﺭﺍﻡ ﺗﻘﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ
ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻜﻼﺳﻪ  26501136/165/96ﺛﺒﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﺍﻻ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  165ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ  4ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/153360

گردوخاک اعتراض��ات به بند  ۱۸الیحه بودجه
س��ال  ۱۳۹۷ک��ه از افزای��ش  ۵۰درص��دی
حامله��ای ان��رژی خبر م��یداد ب��ا مخالفت
مجلس نشینان تقریبا آرام گرفت ،اما به موازات آن
ش��ائبه س��همیه بندی بنزین به دلی��ل لزوم
استفاده از کارت سوخت همچنان ادامه داشت.
به گزارش ایس��نا ،پس از آنکه دولت در تبصره
 ۱۸الیحه بودجه س��ال  ۱۳۹۷درآمد  ۱۷هزار
و  ۴۰۰میلیارد تومانی را بر پایه افزایش قیمت
حامل ه��ای انرژی پیش بینی ک��رد و به طور
غیر مس��تقیم از احتم��ال افزایش  ۵۰درصدی
قیمت بنزین خبر داد ،با مخالفت ش��دید مردم
و نمایندگان مجلس رو به رو ش��د؛ به طوریکه
بنزین  ۱۵۰۰تومانی پشت درهای مجلس ماند
و پ��س از آن با انتش��ار خبری مبن��ی بر اینکه
اس��تفاده از کارت س��وخت الزامی خواهد شد،
احتمال سهمیه بندی و دو نرخی شدن بنزین
قوت گرفت.مهر قطعی ع��دم افزایش بنزین را
محمدباقر نوبخت ،س��خنگوی دولت در جلسه
علنی روز سهش��نبه مجلس زد و اعالم کرد که
دولت قطعا قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی
در سال  ۱۳۹۷را افزایش نمیدهد.از سوی دیگر
ش��ائبه سهمیهبندی بنزین که با اعالم استفاده
الزامی از کارت س��وخت از س��وی شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایجاد ش��ده
بود نیز رد ش��ده به نظر میرسد.ش��ائبهای که
بیژن زنگنه ،وزیر نفت در آخرین نشست خبری
خود با اشاره به تصمیم مجلس شورای اسالمی
مبنی بر استفاده مجدد از کارت سوخت ،گفت:
وزارت نفت قانون مجلس شورای اسالمی را اجرا
کرد .قانون گفته است باید سوخت با کارت ارائه
شود وزارت نفت هم اعالم کرد افرادی که کارت
سوخت ندارند برای گرفتن آن اقدام کنند ولی
این به معنی سهمیهبندی بنزین نیست.آن طور
که به نظر میرسد در سال  ۱۳۹۷نه تنها قیمت
بنزین افزایش نمییابد ،بلکه شاهد سهمیهبندی
آن هم نخواهیم بود.

ﺭﺳﻨﺎﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609982218200594ﺷﻌﺒﻪ

وزیر نفت:

 10/00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ

برای نوسازی تجهیزات نفت
نیازمند  ۱۰میلیارد دالر هستیم

وزیر نفت نوس��ازی تجهیزات نفت را نیازمند
 ۱۰میلی��ارد دالر دانس��ت و عن��وان ک��رد:
از عم��ر ای��ن تأسیس��ات بیش از  ۶۰س��ال
می گذرد و تأسیس��ات ما مس��تهلک ش��ده
اس��ت .روزانه  ۲۰مورد س��وراخ لولههای نفت
به ما گزارش میش��ود.به گزارش ایسنا ،بیژن
نام��دار زنگنه در ش��ورای اداری گچس��اران
اف��زود :دولت با ی��ک جمعی��ت تحصیلکرده
جوی��ای کار باال در کش��ور مواجه اس��ت .ما
نمیتوانیم به دستگاههای مختلف اعالم کنیم
که هرک��دام  ۳تا  ۴ه��زار نیرو را اس��تخدام
کنن��د.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 25801035 :ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 96/12/23 :ﺳﺎﻋﺖ  16/00ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺍﺣﻤﺪ ﺳﺎﻋﻰ ﺷﻴﺮﺍﺯﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ
ﺍﻳﻼﻧﻠﻮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ  106/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻃﻠﺐ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻜﻼﺳﻪ  25801035ﺛﺒﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ
ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﺍﻻ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ
ﺷﻮﺭﺍ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  158ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ  4ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/153364
ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺳﻴﺪﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﺎﺋﻤﻰ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609982160900704ﺷﻌﺒﻪ  44ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  96/12/22ﻭ ﺳﺎﻋﺖ 10/30
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ  44ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/153854
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻳﺪﺍﷲ ﻣﺤﺴﻨﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ
ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  121ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ  10ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ
)ﺣﻘﻮﻗﻰ( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  10ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺥ ﺷﻬﻴﺪ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧﻰ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳﻪ  9609980227000815ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  96/12/22ﻭ ﺳﺎﻋﺖ
 12/30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ
ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ
ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  10ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/153856
ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﭘﺪﻳﺪﺍﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪﺑﺎﻗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ

ﻛﻮﺭﻭﺵ ﺭﺿﺎﻧﻴﺎ ﻛﻼﺋﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﭘﺪﻳﺪﺍﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ

ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﻗﻄﻌﻰ ﻣﻠﻚ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  1161ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  722ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  750ﺳﻬﻢ  3ﺩﺍﻧﮓ

ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  6ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  474ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  101ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ  11ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻗﺮﻳﻪ

 2ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺨﺶ ﻟﻮﺍﺳﺎﻧﺎﺕ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  96/12/22ﻭ ﺳﺎﻋﺖ
ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ

ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ

ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
110/153830

ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺨﺶ ﻟﻮﺍﺳﺎﻧﺎﺕ

ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﭘﺪﻳﺪﺍﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻰ ﻣﻮﻳﺪﻯ ﺁﻣﻠﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﭘﺪﻳﺪﺍﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪﺑﺎﻗﺮ
ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ
ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﻄﻌﻰ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ )ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ(ﺻﺪﻡ( ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ
ﺍﺯ  722ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  750ﺳﻬﻢ  3ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﭘﻼﻙ
 474ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  101ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  11ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻗﺮﻳﻪ ﺭﺳﻨﺎﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609982218200595ﺷﻌﺒﻪ  2ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺑﺨﺶ ﻟﻮﺍﺳﺎﻧﺎﺕ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  96/12/22ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  9/00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺨﺶ ﻟﻮﺍﺳﺎﻧﺎﺕ
110/153838

اخیر دولت در زمینه افزایش تعرفه واردات خودرو،
آیا کاهش قیمتها در بازار خودروهای وارداتی آغاز
شده است؟ اظهار کرد :در این زمینه همه بالتکلیف
هستند و نمیدانند که رای اولیه دیوان عدالت اداری
قطعی میش��ود یا خیر .در این میان موضوع مهم،
واکنش شرکتهای واردکننده خودرو به رای دیوان
عدالت اداری اس��ت و اینکه آیا عرضه با قیمتهای
جدی��د را آغاز میکنن��د یا خیر.س��عید موتمنی
در گفتوگو با ایس��نا ،با بیان اینکه ش��رکتهای
واردکننده خودرو ش��یطنت کرده و عرضه در بازار
را کاهش دادهاند ،خاطرنش��ان ک��رد :البته در حال
حاضر خریدار چندان��ی در بازار خودرو وجود ندارد
و همه منتظر روش��ن شدن وضعیت و رفع ابهامها
هس��تند.رئیس اتحادی��ه صنف نمایش��گاهداران و
فروشندگان خودرو تهران ادامه داد :در این شرایط
موضوع قطعی این اس��ت که فع�لا افزایش تعرفه
واردات خودرو متوقف ش��ده بنابراین ش��رکتهای
واردکننده خودرو بای��د قیمتهای خود را کاهش
دهن��د و عرضه با قیمتهای جدید را آغاز کنند تا
قیمتها در بازار خودرو کاهش یابد که البته هنوز
این اتفاق نیفتاده است.وی ادامه داد :در این شرایط
سازمانهای نظارتی باید نظارت خود را تشدید کنند
تا شرکتهای واردکننده خودرو قیمتها را کاهش
داده و به نرخه��ای ثابت بازگردانند.موتمنی تاکید
کرد :به طور مس��لم قیمت خودروهای وارداتی باید
کاهش یابد.

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺴﺮﻭ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺼﺮﺍﻟﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻫﻤﺎ ﻣﻌﺰﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ
ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻃﻼﻕ ﺑﺪﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺯﻭﺝ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9609980216501361ﺷﻌﺒﻪ  265ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ  2ﻭﻧﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  96/12/23ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  9/00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ  265ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ  2ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/153615
ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮕﻮ ﻫﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺗﻮﻣﺎ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺯﻫﺮﻩ ﺭﻧﮓ
ﺭﺯﻫﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻳﺎﺳﺮ ﺩﺍﻏﻤﻪ ﭼﻰ ﻓﻴﺮﻭﺯ ﺟﺎﺋﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺍﻳﻨﮕﻮ ﻫﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻃﻼﻕ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9609980202401172ﺷﻌﺒﻪ  254ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ
ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  96/12/23ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  10/00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  254ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/153849
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳﻮﺭﻩ ﺍﻣﻴﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﺎﻧﻤﺤﻤﺪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺧﺴﺮﻭ ﻋﺒﺪﻟﻰ ﻫﺰﺍﻭﻩ ﺗﺎﻗﺪﻳﻢ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺯﻭﺟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  264ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ  2ﻭﻧﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﻧﻚ -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ  2ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ  961502ﺛﺒﺖ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ  96/12/23ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  11/30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻗﺎﺭﺏ ﺧﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﺍﺳﻼﻡ-ﺗﺎﻫﻞ-ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮﺕ-ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻰ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ -ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﻭﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻦ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺷﻌﺒﻪ  264ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ  2ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/153850
ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﻠﻴﺤﻪ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﻧﻴﻚ ﺑﺨﺖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻠﻴﺤﻪ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980217101175ﺷﻌﺒﻪ  271ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﻭ ﻭﻧﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  96/12/23ﻭ ﺳﺎﻋﺖ
 10/30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ
ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ  271ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ  2ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/153259
ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺻﻔﺎﺟﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺫﻳﻦ
ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺻﻔﺎﺟﻮ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980217101327ﺷﻌﺒﻪ  271ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﻭ ﻭﻧﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  96/12/23ﻭ ﺳﺎﻋﺖ 10/00
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ  271ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ  2ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/153269
ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺮ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﺑﻨﻤﺎﺭﺍﻥ -ﻫﺎﺩﻯ ﺍﺳﺪﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﺡ
ﺍﻟﻪ ﮔﺸﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﻣﻴﺮ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﺑﻨﻤﺎﺭﺍﻥ -ﻫﺎﺩﻯ ﺍﺳﺪﻯ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻣﺒﻠﻎ  10/000/000ﺭﻳﺎﻝ -ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980920070751ﺷﻌﺒﻪ  8ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  96/12/23ﻭ ﺳﺎﻋﺖ 16/30
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  8ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/142274
ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺮﺗﻌﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺁﻗﺎﻳﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ
ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺮﺗﻌﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ  60/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980920701056ﺷﻌﺒﻪ 8
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  96/12/23ﻭ
ﺳﺎﻋﺖ  15/30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ
ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ
ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  8ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/153498

