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خبر

رشد  ۱۱۰درصدی واردات قطعات خودرو

بر اساس آمارهای تجارت خارجی کشور در  10ماهه منتهی به دی ماه سال جاری،
واردات قطعات خودرو برای ساخت اتومبیل (حجم موتور 2لیتری) با درصد ساخت
داخل زیر  30درصد با رشد  110درصدی به یک میلیارد و  400میلیون دالر رسیده است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل تنها  666میلیون دالر انواع قطعات وارد
کشور شده است.

روی خط آفتاب

میز خبر

۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام كوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

یارانهبهمن
پنجشنبه واریز میشود

تلگرام۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲ :

اینکه دولــت به روســتاییان کمک
میکند خیلی خوبه ولی به خاطر داشــته
باشیم هشتاد درصد بیکاران و فقرا شهری
هستند و باید فکری برای آنها کرد.
0914...

تشدید قحطی و گرسنگی مردم مظلوم
یمن ناشی از تجاوزهای رژیم خون آشام آل
سعود ،روح و دلهای مسلمانان در سراسر
جهــان را غمناک و جریحــه دار میکند
از اوجب واجبات اســت.ضمن محکومیت
شدید انتظار ویژه میرود کمکهای همه
جانبه خداپسندانه و انسان دوستانه به آنان
در اسرع وقت انجام شود تا اوضاع وخیم تر
نشود.
0938...

حضــرت امــام زیــن العابدیــن(ع)
میفرمایند :خدایا مرا طــوری قرار ده که
در حــال ضرورت و ناچاری به تو پناه برم و
هنگام نیاز از تو درخواست کنم و به درگاه تو
تضرع و زاری کنم.
0938...

رســول مکرم اسالم(ص) میفرمایند:
همنشــینی با اراذل و فرومایــگان دل را
میمیراند و انسان را افسرده میسازد.
0938...

تامین اجتماعی چند ســال اســت
صحبت از یکسانسازی حقوق مستمریها
کردند ولی خبری نیست پس تا کی تفاوت
از  700تومان تا 3میلیون تومان چرا؟
0919...

وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی از
مجموعهای مناســب حکومت اســامی
تشکیل شده از جمله این مجموعه معاونت
قرآن و عترت اســت .امید و انتظار میرود
این معاونت خود به تنهایی عامل اشاعه و
نشر معارف اســامی و عقیدتی شده و از
ترویج انواع فحشاء و منکرات قویا و قاطعانه
جلوگیریکند.
0938

سالم ،مسئوالن دولتی میگن بودجه
نداریــم یارانه بدیم یا یارانههــا رو افزایش
بدیم ،بعد یک نفر از کارمندان وزارت نفت
100میلیارد تومن اختالس میکنه ،مسئولی
قبل از این اختالس گفت مدیران دو تابعیتی
نداریم!
0919...

فرمانــدار شهرســتان گلپایگان كه
با رفتاری ناشایســت در جلســه عمومی،
خبرنگار را از جلسه میخواست بیرون کند،
با پیگیری معاونت سیاسی وزارت كشور و
استانداری مربوطه از كار بركنار شد.
0912...

سالم .امروزه متاسفانه خوب بودن شده
مثــل فقیر بودن آدم خــوب و آدم فقیر را
کمتر کسی تحویل میگیرد.
0912...

هشتاد و چهارمین مرحله یارانه نقدی ساعت
 ۲۴روز پنجشــنبه  ۲۶بهمــن به حســاب
سرپرســتان خانوار واریز خواهد شد و بر این
اســاس ،مبلغ یارانه بهمن از بامداد روز جمعه
قابل برداشت خواهد شد.یارانه پرداختی به هر
یک از مشموالن دریافت یارانه نقدی ،همانند
ماههای گذشــته همان چهل و پنــج هزار و
۵۰۰تومان است.

تمامیبرندهامشمول
رجیستریمیشوند

رئیس ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات
رادیویی گفت :هیچ گونه باگی مبنی بر غیر فعال
شدن گوشیهای تلفن همراه که قبل از اجرای
طرح در شبکه رجیستر شده بودند ،وجود ندارد
و مســائلی که در این موضوع مطرح میشود
توگو
کذب است.حسین فالح جوشقانی در گف 
با ایلنا ،درباره وضعیت طرح رجیستری موبایل
گفت :در حال حاضر با اجرای طرح رجیستری
برای برندهای اپل ،گوگل ،بلک بری و موتورال
 ۲۵هزار دســتگاه تلفن همراه در شبکه قطع
شده است.وی گفت :برنامه مورد نظر برای طرح
ثبت تلفن همراه ،قرار گرفتن تمامی برندهای
موبایل تا پایان سال جاری است و تمامی برندها
مشمول رجیستری خواهند شد.

استان

تولید هگزان بدون بنزن در
پاالیشگاهکرمانشاه

آفتاب اقتصادی :پــروژه تولید هگزان بدون
بنزن در پاالیشــگاه کرمانشاه آغاز شد.سهراب
براندیشه رئیس هیئتمدیره پاالیشگاه کرمانشاه،
اظهار کرد :این پروژه با ظرفیت تولید  ۱۲هزار
تن هگزان بدون بنزن یــا هگزان پلیمری و با
سرمایهگذاری  25میلیارد تومانی اجرا میشود.
وی با بیان اینکه پروژه تولید هگزان بدون بنزن
در چند فاز است ،خاطرنشان کرد :فاز اول پروژه
که بخش مطالعاتی اســت از امروز آغاز شده و
طی چند ماه آینــده عملیات اجرایی پروژه نیز
آغاز میشود.براندیشه تصریح کرد :با اجرای این
پروژه میزان بنزن موجــود در هگزان به کمتر
از یک درصد خواهد رسید.رئیس هیئتمدیره
پاالیشگاه کرمانشــاه میزان نیاز ساالنه هگزان
بدون بنزن در کشــور را  ۲۰هزار تن اعالم کرد
که هفت تا  ۱۰هزار تن آن از خارج کشــور از
جمله رومانی ،چین و کشــورهای آسیای میانه
تامین میشود.

جدول قیمت سكه و ارز
نوع سكه
سكه تمام طرح جدید

سكه تمام طرح قدیم
نیم سكه

ربع سكه
یك گرمی

هر گرم طالی  ۱۸عیار
نوع ارز
دالر آمریكا

یورو

فرود هواپیمای سوخو برای فروش به ایران

بازارگرمی روسها در مهرآباد

آفتاب اقتصادی -گروه خبر :آذر ماه ســال گذشــته «الکساندر
نوواک» وزیر انرژی روســیه از برنامه کشورش برای فروش هواپیمای
سوپر ســوخو 100به ایران خبر داده و گفته بود :هدف از این اقدام،
افزایش همکاریهای اقتصای و تجاری دوجانبه است.سوخو سوپر جت
 100یک هواپیمای مسافربری جت منطقهای با ظرفیتی بین  75تا
 95صندلی است که شرکت روسی سوخو از سال 2000میالدی طرح
ســاخت آن را کلید زد و از ســال  2008میالدی وارد صنعت هوایی
جهان شــد.امکان خرید هواپیماهای نو مســافربری از بندهای مهم
برنامه جامع اقدام مشــترک ایران و گروه  5+1بود که زمینه نوسازی
ناوگان هوایی ایران را فراهم کرد.طی  2ســال گذشــته شرکتهای
هواپیمایــی ایران قراردادهای خرید هواپیما با شــرکتهای ایرباس،
بوئینگ وای تــی آر ایتالیا را به امضا رســاندهاند که تعدادی از این
هواپیماها به ناوگان هوایی کشور پیوسته است .به هرحال دیروزدبیر
انجمن شرکتهای هواپیمایی از ورود یک فروند هواپیمای سوخو سو
پرجت  100همراه با تیم مهندســی این هواپیما به فرودگاه مهرآباد
برای معرفی قابلیتهای آن به شرکتهای هوایی خبر داد.به گزارش
ایرنا« ،مقصود اسعدی سامانی» در حاشیه مراسم معرفی این هواپیما
در جمع خبرنگاران افزود :ایــن هواپیما بین  20تا  25میلیون دالر
قیمت دارد و اجاره یا خرید آن نیازمند مجوز اداره خزانه داری آمریکا
(اوفک) نیســت.وی با بیان اینکه چند شــرکت ایرانی برای استفاده
از ایــن هواپیما ابراز عالقه کرده اند ،اظهار داشــت :اکنون  10درصد
پروازها در  45فرودگاه کشور انجام میشود و استفاده از هواپیماهای
کوچک در این فرودگاهها برای شــرکتهای هوایی صرفه اقتصادی
دارد که در عمل میتواند ایــن فرودگاهها را به یکدیگر متصل کند.
سامانی خاطرنشــان کرد :این هواپیما ساعت هفت صبح دیروز وارد
فرودگاه مهرآباد شد و قرار است ظرفیتهای آن توسط شرکت روسی
برای شرکتهای هواپیمایی معرفی شود.امانی ادامه داد :این هواپیما
در نمایشــگاه هوایی  2018سنگاپور شــرکت کرده بود که در مسیر
خود به مسکو ،دیروز وارد تهران شد.

دوشنبه -قیمت (تومان)
1561500
1521000
768000
459000
306000
151494
4820
6102

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

معاون راه و شهرسازی با بیان اینکه صنعت ساختمان
پیشران اقتصاد کشور به شــمار میرود ،اظهار کرد:
توســعه اقتصاد ،خروج از رکود و شــکوفایی اقتصاد
کشــور منوط به رونق گرفتن صنعت ساخت و ساز
است.محمد شــکرچیزاده در آستانه برگزاری اولین
کنفرانس صنعت ساخت افزود :باید به حوزه ساخت توجه کنیم
و چالشهــای موجود در این صنعت را مورد ارزیابی قرار دهیم و
از توانمندی داخلی و تجارب بینالمللی در جهت توسعه صنعت

خروج از رکود منوط به رونق گرفتن صنعت ساخت و ساز است

ســاخت و ساز اســتفاده کنیم.وی با بیان اینکه در
مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی حرکتی را
در جهت صنعت ساخت و ساز فراهم کردهایم ،گفت:
با برگزاری نمایشــگاه صنعت ســاخت و ساز سعی
خواهیم کرد موضوعات مرتبط با این صنعت از جمله
زیرساخت و حملونقل را تقویت کنیم و با شناسایی ظرفیت آنها
راه توسعه را در پیش گیریم.شکرچیزاده در ادامه به ایجاد اشتغال
در حوزه صنعت ساخت اشــاره کرد و گفت :دولت امیدوار است

با تســهیالتی که در اختیار سازندگان قرار میدهد بتواند حرکت
جدیای را در حوزه اشــتغال کشور انجام دهد و از طرف دیگر با
رونق گرفتن تقاضا بتوانیم زمینه اشتغال را در کشور ایجاد کنیم.
معاون راه و شهرســازی با بیان اینکه توانمندیهای بسیار خوبی
در شرکتهای ساختمانی وجود دارد ،تصریح کرد :این شرکتها
برای اجرا کردن فعالیتهای خود نیازمند منابع مالی هســتند،
بنابراین باید بتوانیم با جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی از این
توانمندیها استفاده کنیم.

وزیر صنعت به حکم دیوان عدالت اداری باالخره واکنش نشان داد

فقط هیئت عمومی دیوان
میتواند مصوبه دولت را
تغییردهد
یک فعال بازار خودرو:
خرید و فروش خودروهای خارجی که از حدود سه هفته پیش به شدت وارد رکود
شده ،در صورت ادامه بالتکلیفی میتواند سکون بازار را تا خرداد ماه سال آینده
تداومبخشد
آفتاب اقتصادی -گروه خبر :دیوان عدالت اداری
در حکمی ماده  14مصوبه دی ماه امسال دولت مبنی
بر افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی ،دیزلی
و هیبریدی را غیرقانونی دانست و حکم داد واردات
خودروها باید بر مبنای تعرفههای قبلی صورت گیرد.
طبق مصوبه دیماه امســال دولــت ،تعرفه واردات
خودرو افزایش یافته و در عین حال محدودیت سقف
ارزش  ۴۰هــزار دالری بــرای خودروهای وارداتی و
همچنین حجم موتور  ۲هزار و  ۵۰۰سیســی در
این مورد تعیین شــده بود .اما وزیر صنعت ،معدن
و تجــارت که چند روز پیش گفته بود هنوز مصوبه
دیوان را ندیده دیروز گفت اخذ تعرفه واردات خودرو
طبق مصوبه دی ماه دولت انجام میشود و فقط حکم
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری میتواند مصوبات

هیئــت وزیران را تغییر دهد .این کار در اختیار یک
شعبه دیوان نیست.محمد شریعتمداری روز دوشنبه
در حاشــیه نشست اســتانداران در پاسخ به سوالی
درباره رای یکی از شــعب دیوان عدالت اداری برای
تغییر تعرفه واردات خودرو اظهار داشت :رای هیئت
عمومی دیوان اگر صادر شود قانونی است ولی تغییر
در نظام تعرفههای گمرکــی با توجه به بازتابهای
قابل مالحظهای که دارد فقط با رای هیئت عمومی
دیوان قابل اجرا است و لذا همان بحثها و مصوبات
هیئت وزیران ادامه خواهد یافت.وی خاطرنشان کرد:
البته هنوز این رای به ما ابالغ نشده و فقط از طریق
مطبوعات و رسانهها در جریان این رای قرار گرفتهایم
و ابالغ رسمی صورت نگرفته است.وزیر صنعت ،معدن
و تجارت خاطرنشــان کرد  :مصوبات هیئت وزیران

فقط با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قابل
تغییر است و هنوز هیچ مصوبه قانونی از سوی هیئت
وزیران ابالغ نشده و روال قبلی ادامه دارد.
رکود در بازار خودروهای خارجی

یک فعال بازار خودروهای خارجی معتقد است ،خرید
و فروش خودروهای خارجی که از حدود ســه هفته
پیش به شــدت وارد رکود شــده ،در صورت ادامه
بالتکلیفی میتواند سکون بازار را تا خرداد ماه سال
آینده تداوم بخشد«.کوروش طواحن» در گفت وگو
با ایرنا افزود :اکنون بازار خودروهای خارجی وضعیت
مناسب و جالبی را تجربه نمیکند و بهویژه اخباری
که به صورت پراکنده از گوشه و کنار شنیده میشود
بر رکود موجود دامن زده است.به گفته وی ،مطابق

رای اخیر دیوان عدالت اداری« ،مصوبه جدید دولت
در زمینه واردات خودرو امکان اجرا ندارد و در نتیجه
اجرای آن نیز باید متوقف شود .از این رو با توجه به
توقف این مصوبــه باید به اجرای تمام و کمال همه
مفاد مصوبه پیشین بازگشت که همان مصوبه آبان
ماه سال گذشته است».این نمایشگاه دار خودروهای
خارجی ادامه داد :این در حالی اســت که مسئوالن
ســازمان توسعه تجارت و حتی وزیر صنعت ،معدن
و تجارت عنوان میکنند که تاکنون چنین حکمی
را دریافت نکرده اند .این فعال بازار خودرو ادامه داد:
پیرو اعالم رای دیوان عدالت اداری ،این روزها شاهد
تبلیغات برخی فروشــندگان خودرو در این زمینه و
وعده بازگرداندن هر نوع حقوق و عوارض قانونی که
از بابت این مصوبه دریافت شده ،به مشتریان هستیم.

نهاوندیان:

رونق گردشگری یکی از سه طرح مهم دولت برای نوسازی اقتصادی است

آفتاب اقتصادی -مریــم مظفری :معاون
اقتصــادی رئیسجمهوری گفــت :بازآفرینی
شــهری ،نوســازی ناوگان حمل و نقل و رونق
گردشــگری سه طرح مهم دولت برای نوسازی
اقتصادی و ایجاد اشــتغال فراگیر اســت که تا
پایان امسال دنبال میشــود.به گزارش روابط
عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان
یزد ،دکتر " محمد نهاوندیان " در نشســت با
فعاالن و سرمایهگذاری حوزه گردشگری استان
یزد در محل مرکز خدمات ســرمایهگذاری این
اســتان افزود :ایجاد فضای مناســب و مساعد
سیاسی از جمله وظایف مهم دولت برای رونق
گردشگری اســت که در این زمینه تالشهای
زیادی صــورت گرفته و باید ایــن فضا حفظ
شــود.این عضو هیئت دولــت دوازدهم ،رونق
گردشــگری را در گرو ایجاد فضای مناســب
کسب وکار عنوان کرد و افزود :ایجاد زیربنای
فنی و ارتباطاتی برای حمایت از گردشــگری
نیز از نیازهای این بخش اســت و در کنار آن
باید بخــش خصوصی تقویت شــود و توجیه
اقتصادی نیز به این بخش واگذار شــود .معاون
رئیسجمهوری گفت :گردشگری حتما توجیه
اقتصــادی دارد از این رو نباید از دولت در این
بخش توقع یارانه داشت؛ زیرا هر جا یارانه باشد
آن فعالیت ،توجیه اقتصادی ندارد.نهاوندیان با
بیان اینکه همه جای ایران ،محور گردشــگری
محســوب شــده و ایــن امر ظرفیــت بزرگی

مفقودی

بدینوسیله به اطالع میرساند کارت تردد شرکت هواپیمایی ماهان
اینجانب فریدون فراهانی به شماره  ۹۴۱۲۰۶مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد ،از یابنده تقاضا میشود آن را به صندوق پست
بیندازد.

مفقودی

کارت ماشین و سند برگ سبز خودرو پراید جی ال ایکس آی نوک
مدادی متالیک مدل  1389به شماره پالک ایران  838 _ 66س87
به نام ناصر سمائی به شماره موتور  3754966و شماره شاسی
 S1412289673670مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ 13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  139660301078002763ﻣﻮﺭﺥ  96/10/10ﻫﻴﺌﺖ ﺍﻭﻝ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻲ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﻳﺎﻓﺖ ﺁﺑﺎﺩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ
ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺑﺎﺁﺫﺭ ﺧﺎﻧﻤﺤﻤﺪﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 90252ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻱ ﺍﺣﺪﺍﺛﻲ ﺩﺭ
ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  89/65ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  2201ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ 2398
ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ  226ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  2398ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ 10
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺑﻤﻴﺰﺍﻥ ﺗﺼﺮﻓﻲ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ
ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ
ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ 2 .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ  96/11/9ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ:
. 96/11/24
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻳﺎﻓﺖ ﺁﺑﺎﺩ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻏﻀﻨﻔﺮﻱ
/19945ﻡ ﺍﻟﻒ

برای کشــور است ،اظهار داشــت :زنجیرههای
گردشــگری بایــد در بخش خصوصــی ایجاد
شــود و همه به آن وصل شــوند و در کنار آن
حتما مطالعات توجیه اقتصادی گردشگری در

درون همین صنعت صــورت گیرد.وی با بیان
اینکه وظیفه دولت ،سیاستگذاری ،تسهیل در
امور و دســت بازگذاشتن در بخش گردشگری
اســت تصریح کرد :گردشــگری ،ظرفیتهای

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ,ﺧﺎﻧﻢ ﻛﻴﻮﻣﺮﺙ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﻧﻴﻪ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪ
ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪ ﺭﻧﮕﺮﻳﺰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ,ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻋﺰﻳﺰﺁﺑﺎﺩﻯ
ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9609982169100430ﺷﻌﺒﻪ  91ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397,01,28ﺳﺎﻋﺖ  08:30ﺗﻌﻴﻴﻦ 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 ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ 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.

110/152186
ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ 91
ﻣﺪﺭﺱ
ﺷﻬﻴﺪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ,ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻋﻈﻢ ﻳﺤﻴﺎﻳﻰ ﻃﺮﻗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺣﻤﺖﺍﻟﻪ
ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﺎﺑﻚ ﺍﻗﺪﺳﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ,ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻴﻼ
ﺁﻗﺎﻫﺎﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺴﻌﻠﻰ ﻭ ﻣﻬﻴﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺟﻼﻝ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ
ﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﺒﻰ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ
ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﻴﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ
ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9609982169100506ﺷﻌﺒﻪ  91ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397,01,27ﺳﺎﻋﺖ  08:30ﺗﻌﻴﻴﻦ 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 ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ 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.

110,152182
ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﺷﻌﺒﻪ 91
ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﺪﻳﺮ
ﻣﺪﺭﺱ
ﺷﻬﻴﺪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺗﻬﺮﺍﻥ

خوبی بــرای ســرمایهگذاری دارد و به همین
دلیل گردشــگری در ماموریتها و اولویتهای
دولت است و یزد را ستاره درخشان این بخش
میداند.

ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609982168500351ﺷﻌﺒﻪ  85ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9609972168500705ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪﻋﻠﻰ ﺭﻭﺿﻪ ﺧﻮﺍﻥ ﺷﻤﻴﺮﺍﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺭﺳﻮﻟﻰ
ﺁﺳﺘﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ -1 :ﺁﻗﺎﻯ ﺷﺎﭘﻮﺭ ﺑﺎﻗﺮﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ  -2ﺧﺎﻧﻢ
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎﻗﺮﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺿﻪ ﺧﻮﺍﻥ ﺷﻤﻴﺮﺍﻧﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺭﺳﻮﻟﻰ
ﺁﺳﺘﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻓﻬﻴﻤﻪ ،ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻭ ﺷﺎﭘﻮﺭ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺕ ﺑﺎﻗﺮﺯﺍﺩﻩ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ
ﺍﺣﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺑﺎﻗﺮﺯﺍﺩﻩ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺎﻡ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ
ﺁﻣﻨﻪ ﻭ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺷﻬﺮﺕ ﺑﺎﻗﺮﺯﺍﺩﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻭﻓﻖ ﻻﻳﺤﻪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ  8502339ﻣﺜﺒﻮﺕ ﺭﻭﺯ ﺟﺎﺭﻯ ﻭ ﻣﻨﻀﻢ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﺴﺐ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  828274ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺑﻬﺸﺖ ﺯﻫﺮﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396,07,01ﺑﻪ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻳﺰﺩﻯ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻭ ﻓﻮﺕ ﺷﺪﻩ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  105ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺫﻳﻨﻔﻊ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

 110,152160ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  85ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ,ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻠﻚ ﺯﺍﺩﮔﺎﻥ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻧﺼﺮﺍﻟﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ,ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺿﺎ ﺻﺒﻮﺭﻯ ﺭﺍﺳﺘﻪ
ﻛﻨﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ,ﺧﺎﻧﻢ  -1ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻧﺼﺮﺍﷲ ﻭ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻠﻚ
ﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  930,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻣﻄﺮﺡ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609982168800179ﺷﻌﺒﻪ 88
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ
 1397,01,18ﺳﺎﻋﺖ  10:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 73
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ 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.

110,152150
ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ 88
ﻣﺪﺭﺱ
ﺷﻬﻴﺪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9610092169102433ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  9609972169100632ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺯﻳﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺴﻌﻮﺩ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺸﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺭﺍﺟﻊ
ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ
ﻣﺮﻳﻢ ﺭﻓﻴﻌﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ,ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻣﻴﺪ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ,ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺳﺎﺯﻩ ﺍﻳﺪﻩ ﻧﮕﺎﺭ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ,ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻣﻴﺪ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻭﺟﻪ ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9609982168800572ﺷﻌﺒﻪ  88ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397,01,18ﺳﺎﻋﺖ  09:00ﺗﻌﻴﻴﻦ 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 ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ 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.

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ,ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﮔﻮﺩﺭﺯﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺁﻗﺎﻯ,ﺧﺎﻧﻢ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﺍﻧﺎﺭﻛﻰ ﻛﺮﺩﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻭ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609982169100332ﺷﻌﺒﻪ  91ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ
 1397,01,21ﺳﺎﻋﺖ  08:30ﺗﻌﻴﻴﻦ 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 ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ 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.

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ,ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ  -1ﺣﺎﻣﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﺎﺟﻰ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ,ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ  -1ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺣﺎﺟﻰ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ
ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ,ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻭﺯﺍ ﺧﻠﺞ ﻫﺪﺍﻳﺘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ:
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9610092168802270ﻭ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  9609972168800551ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  430000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  14342000ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﻚ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺿﻤﻨﺎ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺩﻓﺘﺮ
ﻣﺪﻳﺮ
110,152177
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ

110,152171
ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻗﻀﺎﻳﻰ

91
ﺷﻌﺒﻪ
ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺷﻌﺒﻪ 91
ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﺪﻳﺮ
ﻣﺪﺭﺱ
ﺷﻬﻴﺪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ,ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻓﺸﺎﺭ ﻣﻘﺪﻡ
ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ,ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺍﻓﻴﻚ ﻧﻮﺷﺎﺩ ﻭ ﺁﻭء ﺍﺑﺪﺍﻟﻴﺎﻥ ﺣﺎﺟﻰ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ
ﺍﺣﻤﺪ ﭘﻨﺠﻪ ﭘﻮﺭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻓﺸﺎﺭ ﻣﻘﺪﻡ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ
ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺭﻓﻊ ﺗﺼﺮﻑ ﻋﺪﻭﺍﻧﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9609982168500403ﺷﻌﺒﻪ  85ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397,01,29ﺳﺎﻋﺖ  09:00ﺗﻌﻴﻴﻦ 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 ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ 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.

110,152165
ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ 85
ﻣﺪﺭﺱ
ﺷﻬﻴﺪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺗﻬﺮﺍﻥ

110,152147
ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ 88
ﻣﺪﺭﺱ
ﺷﻬﻴﺪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺩﻓﺘﺮ
ﻣﺪﻳﺮ
110,152143
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻗﻀﺎﻳﻰ

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺗﻬﺮﺍﻥ

88
ﺷﻌﺒﻪ
ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴﻦ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ
ﻣﺮﺳﺪﻩ ﻭ ﻣﻬﺴﺘﻰ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﻛﺪﺧﺪﺍﻳﻰ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺤﺴﻦ ﻭ ﻣﻬﺴﺘﻰ ﻭ ﻣﺮﺳﺪﻩ
ﺟﻤﻠﮕﻰ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9609972166101350ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 940216ﺷﻌﺒﻪ  1078ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ  2ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻭ 346
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺗﺒﺎﺩﻝ
ﻟﻮﺍﻳﺢ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ
ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ،
ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﺘﺒﺎ
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 110,152138ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺷﻌﺒﻪ  1078ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1078ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(

