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زعفران ،مانعی در برابر از بین رفتن فولیکولهای تخمدان
پژوهشگران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران دریافتند
که «کروس��ین» ماده موجود در زعف��ران میتواند مانع از بین
رفتن فولیکولها ش��ود .همچنین این ماده قادر اس��ت سطوح
سرمی اس��تروژن و پروژس��ترون را نیز کاهش دهد.به گزارش
ایس��نا ،دکتر کاظم پریور و همکارانش در دانشگاه آزاد اسالمی
واح��د علوم و تحقیقات ته��ران در مطالعهای تاثی��ر زعفران را
بر مح��ور هیپوفیزگناد و بیان ژن هیپوتاالموس��ی  1-kissدر

موشهای صحرایی بررس��ی کردند.
در ای��ن مطالعه تجرب��ی 18 ،موش
صحرای��ی م��اده بالغ نژاد ویس��تار
بهطور تصادفی به س��ه گروه تقسیم
ش��دند .گروه ش��اهد نرمال سالین
(س��رم فیزیولوژیک) و گروه تجربی دو دوز مختلف کروس��ین
( 100و  200میلیگ��رم بر کیلوگرم) هر دو روز یکبار به مدت

زندگی

4

 30روز دریافت کردند .نتایج این مطالعه نشان داد که کروسین
در س��طح هیپوتاالموسی بیان ژن  1-kissرا کاهش میدهد .با
این حال ،کاهش بیان ژن  1-Kissبر هورمونهای وابس��ته به
جنس��یت ( LHو  )FSHتاثیر نمیگذارد .این موضوع نش��ان
میدهد که مکانیس��مهای دیگری ممکن اس��ت این کاهش را
متعادل کند .در س��طح تخمدان ،کروسین مثل یک عامل ضد
آپوپتوتوزی عمل میکن��د و از بین رفتن فولیکولها را کاهش
میدهد.

چطور با استرس ناباروری کنار بیاییم؟
اگر زوجهای ناب��ارور ،اعتماد به نفس
خ��ود را ب��اال ببرن��د و بیاعتنا باش��ند
راحت تر میتوانند زندگی کنند

و مادر اس��ت » .زوجهای نابارور با این تصور و بیم
ک��ه در آینده اگر مریض و نیازمند و ...ش��ویم؛ چه
کس��ی میخواهد به ما یاری رس��اند ،دچار فکر و
خیال و استرس میشوند».
وی عنوان کرد« :هر خانوادهای عالقهمند است که
در آینده در کنارش نوه و نتیجه باشد و یک زندگی
شاداب و گرم با آنها را تجربه کند با توجه به اینکه
ای��ن آرزو در صورتی که فرزنددار ش��وند برآورده
میشود،برای زوجهای نابارور استرسزا است و باید
گفت در مجموع این تفکرات عوامل استرسزا برای
زوجهای نابارور هستند» .

دکتر کیهاننیا در پاسخ به این پرسش که چگونه
زوجه��ای نابارور میتوانند اس��ترس را از خود دور
کنند ،بیان کرد« :برای مبارزه با عوامل اس��ترسزا
در زوجهای ناب��ارور برخی راهکاره��ا وجود دارد،
اول اینکه دوس��ت داشتن وعالقهمندی به یکدیگر
میتواند برای ت��داوم و پایداری یک زندگی کافی
باش��د؛ زیرا از قدیم میگویند زن و ش��وهر عصای
پی��ری و ک��وری یکدیگرند و هم��دم و مونس هم
هستند».
این روانپزشک افزود :برای افرادی که فکر میکنند
در صورت نداشتن فرزند در سنین باال  ،غمخوار و

امنیت خاطر ندارند پیش��نهاد میکنیم با توجه به
پیشرفت علم پزشکی راههای پزشکی که احتمال
ب��اروری را باال میبرند پیگی��ری کنند ودر نهایت
اگر موفقیتآمیز نبود میتوانند بچهای را از مراکز
بهزیستی و ...به فرزندی قبول کنند ،به این نیت که
شما در کودکی به آن فرزند امنیت و آرامش خاطر
هدی��ه میدهی��د و او هم با ایج��اد ارتباط عاطفی
امنیت خاطر را برای شما به ارمغان خواهد آورد».
این روانپزش��ک عنوان کرد« :زوجهای نابارور برای
دوری از استرس باید نسبت به حرف و حدیثهای
م��ردم بیاعتنا باش��ند زیرا با ش��نیدن حرفها و
حدیثه��ای دیگ��ران زندگیش��ان را تباه و پوچ
میبینند و این حرفه��ا باعث ایجاد اختالف بین
زوجها میش��ود .به طور مثال مردی که همسرش
نازا اس��ت در صورت فشار خانوادهاش پرخاشگری
و ...میکند و دچاراختالف میش��وند که باید گفت
اگر هر کاری در زندگی جهت رضایت مردم اکنیم
باز مردم سخنی را میگویند که میتواند در زندگی
مش��کل ایجاد کن��د .مانند قضی��ه مالنصرالدین،
پسرش و االغ است».
وی در پایان گفت« :اگر زوجهای نابارور ،اعتماد به
نفس خود را باال ببرند و بیاعتنا باش��ند راحت تر
میتوانند زندگی کنند».

خطرات انجام سونوگرافیهای بیمورد برای زنان باردار

حس��ین کرمپ��ور ،نای��ب رئی��س انجم��ن رادیولوژی ای��ران در
آس��تانه برگ��زاری س��مینار دو روزه تصویربرداری زن��ان ،گفت:
تصویرب��رداری زن��ان نق��ش مهم��ی در حفظ س�لامت بانوان و
پیش��گیری از س��رطانهای مختلف آنها از جمله سرطان سینه،
رح��م و تخمدان دارد .ب��ه گزارش مهر ،همچنی��ن کنترل قبل
بارداری ،بررس��ی جنین و تش��خیص بیماریه��ای احتمالی آن
با فعالیت رادیولوژیس��ت قابل انجام اس��ت.وی با اشاره به اینکه
تصویرب��رداری در ح��وزه زنان توس��ط رادیولوژیس��تها از تولد
نوزادانی ک��ه قابلیت حیات ندارند جلوگیری کرده و در واقع این
مس��ئله کمکی برای س�لامت مادران باردار و جنین است ،افزود:
س��ونوگرافی مادران باردار بسیار حائز اهمیت است و این مسئله
در تشخیص ناهنجاریهای جنینی بسیار حائز اهمیت بوده ،البته
اس��اس سونوگرافی امواج فراصوت است و ارتباطی با اشعه ایکس
ن��دارد ،لذا اس��تفاده از این روش برای مادر باردار و حتی س��ایر
اف��راد هیچ ضرری ن��دارد .کرمپور اضافه کرد :البته در اس��تفاده
از هر وس��یلهای باید به برخ��ی از فاکتورها توج��ه کرد ،به طور
مث��ال؛ صالحیت حرفهای فرد انجامدهنده س��ونوگرافی از لحاظ

تئوری و علمی بس��یار حائز اهمیت بوده تا با تش��خیص صحیح
بتوانیم به بیمار کمک کنیم ،چرا که در غیر این صورت تشخیص
غل��ط درمان غلطی به همراه خواهد داش��ت .وی ب��ا بیان اینکه
بعد مالی برای بیمار واقتصاد س�لامت حائز اهمیت است ،گفت:
هر س��ونوگرافی که بدون اندیکاس��یون و بیمورد تجویز شود بار
مالی بسیار س��نگینی برای بیمار و بیمهها داشته و سبب ضرر و

زیان به س�لامت کشور میش��ود .نایب رئیس انجمن رادیولوژی
ای��ران تصریح کرد :در یک بارداری س��اده و مادر کمخطر ،انجام
س��ه تا پنج مورد س��ونوگرافی در دوران بارداری کفایت میکند
ولی متأسفانه در کشور ش��اهدیم که متخصصین غیررادیولوژی،
س��ونوگرافی را در ه��ر نوبت ویزیت انج��ام میدهند و حتی این
میزان به بیش از  ۱۵مورد میرس��د و این مسئله به دلیل انجام
س��ونوگرافی توسط اشخاص فاقد صالحیت علمی و تجربی است
که میتواند تش��خیص غلط و در نتیجه سقط جنین را به همراه
داشته باشد.کرمپور عنوان کرد :س��ونوگرافی بیرویه و انجام آن
توس��ط افراد فاقد صالحیت علمی ،افزایش سقط را در کشور به
همراه داش��ته و ضررهای ش��دیدی برای جنین و مادر به همراه
دارد .نای��ب رئیس انجمن رادیولوژی ایران در پایان خاطرنش��ان
کرد :در کش��ور ما طبق قوانین موجود ،هی��چ متخصصی غیر از
متخصصین رادیولوژی اجازه س��ونوگرافی ،دریافت هزینه و ارائه
گزارش در این زمینه را ندارند.سمینار تصویربرداری زنان توسط
انجمن رادیول��وژی ایران  ۲۶و  ۲۷بهمن  ۹۶در هتل ارم تهران
برگزار میشود.

غذاهایی که بهتر از دارو درد را کاهش میدهند!

یك��ی از رایجتری��ن درمانها ب��رای رفع درد،
هم��ان اس��تفاده از داروهای غیراس��تروئیدی
است .اگرچه استفاده از این داروها در تخفیف
درد مفید اس��ت ،اما دارای عوارض جانبی بوده
و میتوانند سبب تحریك معده و یا زخم معده
ش��وند.به گزارش س�لامت نیوز ،در این میان
برخی از اقالم خوراکی و میوهها و س��بزیجات
حاوی خواص ضد التهابی و ضد درد و در واقع
مسکن هستند.

برن�ج قهوهای :ای��ن نوع برنج
ب��ه هم��راه دیگر غ�لات کامل
ب��رای مب��ارزه با درد ناش��ی از
سندرم روده تحریکپذیر مفید
هستند .غالت سبوسدار منبع
خوب��ی از منیزیم اس��ت که به نظر میرس��د
منج��ر ب��ه کاهش دفع��ات میگ��رن ،کمک به
آرامش اعص��اب ،بهبود وضعیت عروق خونی و
عضالت میشوند .مصرف منظم برنج قهوهای از
افزایش وزن که خود عامل بروز التهاب اس��ت،
پیشگیری میکند.
چای س�بز ،س�یاه و سفید:
سرش��ار از آنتیاکس��یدانهایی
به نام فالونوئید اس��ت که منجر
به کاهش خس��ارت س��لولی در
مبتالیان به آرتریت میشود.

کل�م بروکل�ی :ای��ن س��بزی
ح��اوی گلوتاتی��ون اس��ت؛ یک
آنتیاکس��یدان ک��ه منج��ر ب��ه
محافظ��ت در براب��ر آرتری��ت
میش��ود .دیگ��ر س��بزیجات
ح��اوی گلوتاتی��ون عبارتن��د از :مارچوب��ه،
کل��م ،گل کل��م ،س��یبزمینی ،گوجهفرنگی،
آووکادو ،گری��پ ف��روت ،پرتق��ال ،هل��و و
هندوانه.

ماه�ی :ماهیه��ای روغنی به
عالوه دان��ه کدو تنب��ل ،روغن
زیتون ،روغن کان��وال و ...حاوی
اس��یدهای چرب امگا  ۳هستند
که ی��ک عامل ض��د التهابی قوی اس��ت .این
اس��یدهای چرب به طور چش��مگیری التهاب

روده ،گرفتگ��ی عضله و درد مع��ده را برطرف
میکن��د و در برخی موارد مانن��د داروها درد
را تس��کین میبخش��د .اس��یدهای چرب امگا
 ۳عملک��رد سیس��تم گوارش��ی را نی��ز بهبود
میبخشد.

زنجبیل :م��اده ضد درد موجود
در زنجبی��ل درد عضله ،مفصل،
س��فت ش��دن و ورم عضل��ه را
در ع��رض دو ماه ت��ا  ۶۳درصد
کاه��ش میده��د .مص��رف روزی حداقل یک
قاشق مرباخوری خشک یا دو قاشق مرباخوری
زنجبیل تازه ب��رای افراد مبتال ب��ه درد عضله
توصیه میشود.
جوی دو س�ر :آندومتریوزیس
هنگام��ی رخ میده��د ک��ه
جدارهه��ای ری��ز رح��م کن��ده
میش��ود و خارج از رحم رش��د
میکن��د .به گفت��ه محققان ،این س��لولهای
مهاج��ر دوران قاعدگ��ی را در برخ��ی زنان به
دوران زج��رآوری تبدی��ل میکن��د و به حدی
الته��اب ایج��اد میکند ک��ه فرد درد بس��یار
ش��دیدی دارد .رژیم غذایی غنی از جو دو سر
طی ش��ش ماه این درد را تا  ۶۰درصد کاهش
میدهد .با خوردن روزی یک پیمانه جو دو سر
میتوان از این درد رهایی پیدا کرد.

زردچوب�ه :نتای��ج بررس��یها
نش��ان میدهد ،زردچوبه نسبت
ب��ه آس��پرین ی��ا ایبوپروفن در
تس��کین درد س��ه برابر موثرتر
اس��ت .زردچوب��ه  ۵۰درص��د
از درد بیم��اران آرتری��ت را کاه��ش میدهد.
کورکومی��ن ،ماده فعال موج��ود در این ادویه،
آنزی��م تولیدکنن��ده هورمونه��ای دردزا را
متوق��ف میکن��د .کاف��ی اس��ت روزی ی��ک
چهارم قاش��ق مرباخ��وری از این ادویه مصرف
کنید.
روغن زیتون :محققان دانشگاه

پنسیلوانیا نشان دادهاند که یک
ماده ش��یمیایی در روغن زیتون

به ن��ام اولئوکانتال منجر به مهار آنزیم التهابی
شده و درس��ت مانند ایبوپروفن عمل میکند.
این ماده همچنی��ن خطر ابتال به بیماریهایی
مانند آلزایمر را نیز کاهش میدهد.

آنان�اس :بروملی��ن ،آنزی��م
موجود در این میوه گرمسیری
منجر به کاهش میزان التهاب
ش��ده و درده��ای ناش��ی از
اس��تئوآرتریت و آرتری��ت روماتوئید را کاهش
میدهد .مصرف این میوه تورم ناشی از سندرم
تونل مچ دس��ت را نیز در بیماران مبتال کاهش
میدهد.
س�یب :جای تعجب نیس��ت
ک��ه پزش��کان توصی��ه ب��ه
مص��رف روزان��ه ی��ک ع��دد
س��یب میکنند ،چون حاوی
آنتیاکس��یدانی ب��ه نام کورس��تین اس��ت که
خاصیت ضدالتهابی دارد.
آجی�ل و دانه ه�ا :غذاهای
سرش��ار از تریپتوفان ،اس��ید
آمینهای��ی که ممکن اس��ت
منج��ر ب��ه کاه��ش درد
ش��ود ،عبارتن��د از :فندق ،دان��ه کنجد ،تخمه
آفتابگ��ردان ،محصوالت لبنی ،س��ویا ،غذاهای
دریایی ،غالت سبوسدار ،برنج ،لوبیا و عدس.
اسفناج :س��بزیجات با برگ
تی��ره مانند کل��م ،چغندر و
اسفناج ،حاوی کاروتنوئیدها
و رنگدانهه��ای گیاهی برای
کاه��ش می��زان الته��اب و درد ناش��ی از آن
هستند.
ش�کالت تیره :ش��کالت تیره نیز حاوی مواد
شیمیایی برای کمک به مبارزه با التهاب است.
مطالعات محققان ایتالیایی نش��ان میدهد که
مصرف شکالت تیره میتواند
در کاه��ش التهابات��ی که به
بیماریه��ای قلب��ی عروقی
منجر میشود ،موثر باشد.
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آفتاب اقتصادی در گفتوگو با روانپزشک بررسی کرد

آفت�اب اقتص�ادی – نجم�ه حمزهنی�ا :درمان
ناباروری کاری اس��ترسزا ،ترس آور و ناامیدکننده
اس��ت .اگرچه تجربه ناباروری برای بعضیها مانند
یک دو س��رعت اس��ت ،اما برای خیلیها به مثابه
دویدن در یک فاصله بسیار طوالنی است .اگر شما
مرتباً افکار منفی به ذهن خود راه میدهید ،در این
صورت شما بزرگترین دشمن خودتان هستید .با
توجه به اهمیت موضوع آفتاب اقتصادی در اینباره
با دکتر اصغر کیهاننیا ،روانپزشک گفتوگو کرده
است.
وی در ابتدا گفت« :ناباروری به خاطر برخی عوامل
موجب اس��ترس در خانوادهها میشود که یکی از
آنها این اس��ت که زوج ها ،فرزند را وسیلهای برای
تضمین زندگی و آین��ده ازدواج خود میدانند .در
نتیجه نداش��تن فرزند به خصوص اگر مش��کل از
طرف خانم باشد استرس زیادی را در خانواده ایجاد
میکند ،بدینگونه ک��ه زوج فکر میکنند زندگی
مانند سنگی است که بر روی یخ نهاده شده و اگر
یخ آب شود ،زندگی از هم میپاشد و این تصورات
استرسآور است».
دکتر کیهاننی��ا ادامه داد« :یک��ی دیگر از عوامل
اس��ترسزا ،حرف و حدیثه��ا و کنایههای مردم
است به طور مثال میگویند که اجاقشان کور است
و بدی��ن خاطر که هیچ زن و مردی دوس��ت ندارد
این حرفها را بش��نوند ،دلشوره و استرس گریبان
آنها را میگیرد».
این روانپزش��ک اظهار ک��رد« :در خانوادهها گفته
میشود که «بچه عصای پیری و کوری دست پدر

هر بامداد در سراسر ایران

ﻭ

آگهی۸۸۳۲۸۷۴۳ - ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲ :
چاپ :روزتاب -جاده مخصوص کرج توزیع :شرکت دنیای اقتصاد تابان
نشانی الکترونیکیEmail: Economy.aftab@gmail.com :
کانال تلگرام https://telegram.me/aftabyz :پیامک۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸ :
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)،
کوچه  ۲۶پالک ،۱۰طبقه اول ،واحد یک

عضو :انجمن مدیران روزنامههای غیردولتی ،انجمن مدیران رسانه ،تعاونی مطبوعات

کارکرد مغز پس از مرگ

درپی کش��ف جدیدی که دانشمندان دریافتند
هوش��یاری فرد بالفاصله پس از اع�لام بالینی
مرگ ناپدید نمیش��ود ،کمی ترسناک تر شد.
ایندیپندن��ت گزارش میده��د« ،از نظر تئوری
یعنی اینکه ش��خص ممکن است اعالم مرگش
توسط دکترها را بشنود ».این ادعا توسط دکتر
سام پرنیا ،مدیرتحقیق به هوشآوری و مراقبت
بحرانی در دانش��کده پزش��کی دانشکاه النگون
نیویورک ابراز شده است .دکتر و تیم او در حال
معاینه کس��انی بودند که از نارس��ایی قلب رنج
میبردند ،از نظر فنی مرده بودند ،ولی بعدا زنده
شدند.
آگاهیکامل

بزرگترین تحقیق از این نوع اس��ت که تاکنون
انجام ش��ده اس��ت .برخی از کس��انی که مورد
بررسی قرار گرفتند ادعا میکردند که حتی پس
از اعالم مرگ خود نس��بت به اتفاقات پیرامون
از جمل��ه گفتوگوها کامال آگاه بودند .ادعاهای
آنها توس��ط کادر پزشکی و پرستاری که در آن
زمان حاضر بودند بررسی ش��د .مرگ بهعنوان
نقطهای تعریف میش��ود که دیگر ضربان قلب
وجود ندارد و جریان خون به مغز قطع میشود.
دکتر س��ام پرنی��ا گفت« ،از نظ��ر اصولی زمان
مرگ لحظهای اس��ت که قلب از کار میافتد».
«هنگامی ک��ه این اتفاق میافت��د ،دیگر خون
درون مغز جریان نمییابد ،بدین معنا است که
عملکرد آن به طور لحظهای متوقف میش��ود».

«فرد تمام واکنشهای اصلی مغز مانند حرکات
باز وبس��تن دهان و حرکت مردمک چشمان را
از دس��ت میدهد و همه از بین میروند ».لکن
دلیل��ی مبنی بر این حقیقت وج��ود دارد که با
مردن فرد ،انفجاری از انرژی مغز روی میدهد.

سیگنالهایالکتریکی

در س��ال  2013محققین دانش��گاه میشیگان
س��یگنالهای الکتریک��ی درون مغ��ز 9م��وش
صحرای��ی بیه��وش ش��ده پس از ی��ک حمله
قلبی را بررس��ی کردند .آنه��ا الگوهای فعالیتی
را مش��اهده کردند که در ارتباط با یک «حالت
هوش��یاری بی��ش از حد نرم��ال» در یک دوره
کوت��اه پس از م��رگ بالینی اس��ت .دکتر پرنیا
گفت« ،به همان طریقی که گروهی از محققین
ممکن اس��ت به مطالعه ماهی��ت کیفی تجربه
عش��ق انس��ان بپردازند ،برای مثال ،ما در حال
تالش برای درک مش��خصههای دقیقی هستیم
ک��ه فرد هن��گام عبور از م��رگ تجربه میکند،
زی��را درک میکنی��م که ای��ن منعکسکننده
تجربه جهانی اس��ت که موقع مرگ قدم در آن
میگذاری��م« ».دکتر س��ام پرنیا گفت» از نظر
اصولی به چگونگی پذیرفتن زمان مرگ بستگی
دارد ،هم��ه براس��اس لحظهای اس��ت که قلب
متوقف میشود».
()Source:dhakatribune. com
سایت:توتم نیوزtotamnews
ترجمه و تخلیص:غریب واحدیپور

یافته

کولونوسکوپیریسکآپاندیسیتراافزایشمیدهد

مطالعه جدید نشان میدهد روش کولونوسکوپی
با تش��خیص و برداشتن س��رطان روده موجب
نج��ات جان بیمار میش��ود ،اما ممکن اس��ت
موجب تحریک آپاندیسیت نیز شود.به گزارش
مه��ر ،دکتر «مارک باس��ون» سرپرس��ت تیم
تحقیق از دانشگاه داکوتای شمالی ،در این باره
میگوی��د « :یافتههای ما نش��ان میدهد انجام
کولونوسکوپی ممکن است فرد را در هفته بعد
در معرض آپاندیس��یت قرار دهد».طبق نتایج
این مطالعه ،ریس��ک بروز آپاندیسیت در مدت
یک هفته بعد از کولونوسکوپی در مقایسه با ۵۱
هفته بعد از کولونوس��کوپی ،حداقل چهار برابر
بیشتر اس��ت .حتی در برخی مواقع تا  ۱۲برابر
نیز افزایش مییابد .وی در ادامه تاکید میکند:
«در مجموع کولونوس��کوپی ش��یوه تشخیصی
بسیار مطمئنی است و ریسک بروز آپاندیسیت
در مقایسه با بروز سایر عوارض این روش بسیار
پایی��ن اس��ت».عوارض رایجتر کولونوس��کوپی
ش��امل واکنش آلرژیک به داروهای آرامبخش،
خونریزی از محلی که پولیپ برداش��ته شده و
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پارگی در روده بزرگ اس��ت.به گفته باس��ون،
«هنوز عل��ت دقیق اینکه چرا کولونوس��کوپی
منجر به آپاندیس��یت میشود مشخص نیست،
اما به نظر میرس��د به عوامل آمادهسازی برای
این روش تش��خیصی مربوط ش��ود .از مراحل
آمادهس��ازی برای کولونوس��کوپی ،پاکسازی
کام��ل روده ب��ا داروهای مش��خص اس��ت که
میتواند منجر به تغییراتی در باکتریهای روده
ش��ده و در نتیجه آپاندیست عفونی شود».وی
در ادامه میافزاید« :همچنین فش��ار ایجادشده
در روده به واس��طه انجام این عمل نیز ممکن
است منجر به بروز آپاندیسیت شود».
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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.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ,ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺷﻬﻤﺎﺭﻯ ﻣﻜﺎﺋﻴﻠﻰ
ﺩﺭ ﻫﺴﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺎﻥ ﺁﻗﺎ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ,ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺁﻗﺎﻯ,ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺷﻬﻤﺎﺭﻯ ﻣﻜﺎﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ
ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609981260700221ﺷﻌﺒﻪ  2607ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻴﺴﺖ
ﻭ ﻫﻔﺖ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397,01,26ﺳﺎﻋﺖ
 09:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 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  -1ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ,ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ  -1ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺷﻔﻴﻌﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ  9609971276000739ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ
 -1ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  37731735ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ
 330000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺩﺭﺿﻤﻦ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ,ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ  -1ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ,ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ  -1ﺟﻮﺍﺩ ﺭﺟﺒﻰ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻟﻪ,ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻣﻨﺼﻮﺭﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ  9609971261700340ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  187904230ﺭﻳﺎﻝ -ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ  958813ﺭﻳﺎﻝ -ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﻳﺮﻛﺮﺩ
ﺍﺯ  95,5,19ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍ -ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ

110,153580ﻣﻨﺸﻰﺩﺍﺩﮔﺎﻩﺷﻌﺒﻪ2630ﻣﺠﺘﻤﻊﺷﻤﺎﺭﻩﺑﻴﺴﺖﻭﻫﻔﺖﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺗﻬﺮﺍﻥ

110,153576ﻣﺴﺌﻮﻝﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪ2760ﻣﺠﺘﻤﻊﺷﻤﺎﺭﻩﺑﻴﺴﺖﻭﻫﻔﺖﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ,ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ  -1ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ,ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ  -1ﻣﻬﺪﻯ ﺟﻌﻔﺮﺯﺍﺩﻩ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻟﻪ,ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ
ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
 9409971276000777ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 29346152
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  330000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻟﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺩﺭﺿﻤﻦ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

110,153572ﻣﺴﺌﻮﻝﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪ2760ﻣﺠﺘﻤﻊﺷﻤﺎﺭﻩﺑﻴﺴﺖﻭﻫﻔﺖﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ,ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ  -1ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ,ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ  -1ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺁﻗﺎﻣﻴﺮﻯ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ,ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ  9609971260700096ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
 10,667,347ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  363,010ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺩﺭﺿﻤﻦ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

110,153567ﻣﺴﺌﻮﻝﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪ2760ﻣﺠﺘﻤﻊﺷﻤﺎﺭﻩﺑﻴﺴﺖﻭﻫﻔﺖﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺗﻬﺮﺍﻥ

 110,153558ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ
 2607ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺖ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ

110,153557ﻣﺴﺌﻮﻝﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪ2617ﻣﺠﺘﻤﻊﺷﻤﺎﺭﻩﺑﻴﺴﺖﻭﻫﻔﺖﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ,ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ  -1ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ,ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ  -1ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻟﻪ,ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻣﻨﺼﻮﺭﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ  9609971261700339ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  45980000ﺭﻳﺎﻝ -ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ  889700ﺭﻳﺎﻝ -ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﻳﺮﻛﺮﺩ ﺍﺯ
 95,5,19ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍ -ﺣﻖﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ -ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ

110,153554ﻣﺴﺌﻮﻝﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪ2617ﻣﺠﺘﻤﻊﺷﻤﺎﺭﻩﺑﻴﺴﺖﻭﻫﻔﺖﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ,ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ  -1ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ,ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ  -1ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺑﻮﺭﻗﻰ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻟﻪ,ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻣﻨﺼﻮﺭﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ  9609971261700336ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  43200000ﺭﻳﺎﻝ -ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ  848000ﺭﻳﺎﻝ -ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﻳﺮﻛﺮﺩ ﺍﺯ
 95,5,19ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍ -ﺣﻖﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ -ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ

110,153551ﻣﺴﺌﻮﻝﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪ2617ﻣﺠﺘﻤﻊﺷﻤﺎﺭﻩﺑﻴﺴﺖﻭﻫﻔﺖﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ,ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ  -1ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮﺭﻛﻴﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  460ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ,ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ  -1ﻣﺮﺗﻀﻰ
ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ,ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻬﺮﺳﻴﻤﺎ ﺍﺻﺎﻧﻠﻮ
ﻣﺤﺮﻣﻌﻠﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
 9609971260500159ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 148200000
ﺭﻳﺎﻝ -ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ  4025000ﺭﻳﺎﻝ -ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﻳﺮﻛﺮﺩ ﺍﺯ  96,6,6ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍ-
ﺣﻖﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ -ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ

110,153546ﻣﺴﺌﻮﻝﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪ2605ﻣﺠﺘﻤﻊﺷﻤﺎﺭﻩﺑﻴﺴﺖﻭﻫﻔﺖﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺗﻬﺮﺍﻥ

