دوشنبه 24اردیبهشت ۱۳۹7شماره762

۲

خبر

نگرانی نسبت به تبدیل باغهای چای به واحد مسکونی

رئیس سازمان چای گفت :یکی از دغدغههای این سازمان کاهش سطح زیرکشت
باغات چای است ،چراکه طرحهای هادی به باغات چای ضربه میزند و چایکار ترجیح
میدهد باغش را که در طرح قرار گرفته ،به واحد مسکونی تبدیل کند.به گزارش ایسنا،
محمدولی روزبهان افزود :امسال سرمای اواخر فروردین موجب کاهش تولید برگ سبز
چای شده است .اما به دلیل کاهش تراکم ،شاهد افزایش کیفیت برگ سبز چای هستیم.

روی خط آفتاب

۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام كوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲ :

کسانی که به رأی خود در سالهای 92
و 96اش��اره دارند آیا به گزینههای دیگر آن
سالها فکر میکنند آیا فراموش کردهاند که
یک ش��به پراید از 7میلیون شد 20میلیون
آیا جراحی اقتص��ادی را به خاطر دارند که
چطور مریض بیچاره باالخره زیر عمل از دنیا
رف��ت آیا واقعا تکرار فجایع  84تا 92را آرزو
میکنند.
0912...

باس�لام در جواب یک��ی از خوانندگان
روزنام��ه که گفته بود وعدهه��ای دولت به
ناامی��دی مبدل ش��د گفتید که بس��یاری
از وعدهه��ا در ح��دود اختی��ارات دول��ت
نمیباش��د باید خدمتتان ع��رض کنم اوال
نمایندگان مجلس میتوانند حدود اختیارات
رئیسجمه��ور را افزای��ش دهن��د و آقای
روحان��ی باید از مجل��س تقاضا کنند دیگر
اینکه طبق اصل 59قانون اساسی میتوانند
رفراندوم برگ��زار کنند و آقای روحانی قبال
این پیش��نهاد را داده بودن��د ولی پیگیری
نکردن��د و روی زمین ماند .اگ��ر اختیارات
دولت افزایش نیابد س��نگ روی سنگ بند
نمیش��ود .آنوقت میشود هر کی هر کی
آقای روحانی از چه میترسند بیایند شفاف
با مردم صحبت کنند بگویند ای ملت ایران
برخی جناحها چون منافعشان در خطر است
نمیگذارند من کارکنم و از ش��ما استمداد
میطلب��م این یک طرف بعضی اقدامات در
حیطه قدرت ایشان است ولی عمدا جلویش
را گرفته است مثل تأمین واگن مترو و چاره
آن خرید واگنهای پیش��رفته از کشورهای
اروپایی است و تولید ما اندک است و کفاف
نمیدهد .برای نمونه علت تأخیر خط 6مترو
به دلیل فسخ قرارداد با یک شرکت خارجی
بود آنها دانششان بیشتر از ماست علت اصلی
مخالفت آقای روحانی با مسائل این چنینی
بخل و خساس��ت و ذخیره کردن دالرها در
انبارهاست و حاضر نیست برای این ملت که
او را بر این مسند نشاندهاند قدمی بردارد .
آفتاب یزد :اختیارات ریاست جمهوری
براس�اس قانون اساس�ی احصاء شده
اس�ت و میتوان با ای�ن اختیارات هم
کارکرد و عدم توانای�ی برخی مدیران
را شاید به حساب عدم اختیارات یا کم
بودن اختیارات گذاشت.

0919...

حضرت علی(ع) :کسی که از خشم خود
پیروی میکند در جهت نابودی و صدمه و
آسیب به خود حرکت میکند.
0912...

در حالی که فقط حدود دویست و چند
سال از کشف آمریکا و پیدایش این کشور،
که سرزمین سرخپوستان بومی و جنگجویان
صحراهای غرب قبیلهنش��ین بوده اس��ت
میگ��ذرد ،مردم هنرآفری��ن و قهرمانپرور
ای��ران به تاری��خ با عظم��ت و تمدن چند
هزار س��اله خود که آثار تاریخی و باستانی
و ملی آنها در همه نقاط و جای جای کشور
اس�لامیمان موجود است مباهات و افتخار
میکنند ،دولتمردان آمریکایی به کدام آثار
باستانی و ملی خود افتخار میکنند؟
0913...

قرآن کریم :آنچه از نیکی به شما رسد از
سوی خداست و آنچه از بدی رسد از نفس
خودتان است.
0938...

قرآن کریم :هرکس از یاد من رویگردان
ش��ود ب��ه زندگ��ی س��خت و تن��گ دچار
میشود .
0938...

راه صحیح ،هدفمند و سعادتمند زندگی
مدارا کردن با رنجها و سختیهای ناشی از
تالش و جنبش اس��ت .در غیر این صورت
با بیعاری ،مسیر تعرض ظالمانه به حقوق
دیگران انتخاب میشود.
0938...

از اهم ضروریات اس��ت برخورد و مبارزه
ریش��های با عوامل فس��اد ،ابتدائ��ا از طبقه
ضعیف و زحمتکش کارگرانی آغاز شود که
بهعن��وان نیروهای پیمانکاری حق و حقوق
و مزایای مس��لم آنها به طور کامل توس��ط
پیمان��کاران و صاحبان مش��اغل س��ودجو
پرداخت نمیشود .امید و انتظار ویژه میرود
ب��ا اعمال و اجرای قوانین قاطع و در س��ال
حمایت از کاالی ایرانی این عوامل طمعکار
در رس��یدن ب��ه مقاص��د شومش��ان ناکام
بمانند.
0938...

آی تی

آسیاتک و مهربانه؛
همکاریبرایجامعهایبهتر

شرکت آسیاتک یکی از
فعال ترین سازمانهای
ب��زرگ کش��ور در حوزه
مسئولیتهای اجتماعی
اس��ت .هم��کاری ب��ا
بزرگترین نهادهای اجتماعی بینالمللی و ملی
مانند محک ،یونس��کو ،همکاری با خیریههای
حامی توانیابان ،تأمین لوازمالتحریر دانشآموزان
نیازمن��د ،مش��ارکت ب��زرگ و گس��ترده در
بحرانهای ملی از جمله واقعه زلزله کرمانش��اه
و...گوش��های از فعالی��ت این ش��رکت در حوزه
مس��ئولیتهای اجتماع��ی اخی��ر بوده اس��ت.
آسیاتک اکنون قصد دارد با توسعه فعالیتهای
خود در بحث مسئولیتهای اجتماعی همکاری
گس��ترده و سراسری را با موسس��ه نیکوکاری
مهربان��ه آغاز کند.مهربانه پلتفرم تأمین جمعی
مالی با مدل اهدا برای اهداف خیریه ،اجتماعی،
بشردوس��تانه و غیرانتفاعی است .در مقایسه با
خیریههای سنتی ،مهربانه حمایتهای کاربران
را برای پروژههای مش��خص (ب��ا اهداف ،هزینه
و زمانبندی مش��خص) جذب کرده و شفافیت
کامل��ی در اجرای فعالیتهایش اعمال میکند.
به این صورت که حامیان پروژ ه مش��خص بوده
و گ��زارش اج��رای پروژهها به ص��ورت منظم
به اط�لاع کاربران میرس��د .ب��رای انجام این
فعالیتها ،مهربانه از بستر اینترنت و شبکههای
اجتماعی بهره میبرد.این فعالیت که اساس آن
بر بستر اینترنت صورت میگیرد ،آغاز حرکتی
بینظی��ر و نو میان یک س��ازمان بزرگ با یک
موسس��ه نیکوکاری در کشور خواهدبود .جذب
حمایتهای افراد جامعه جهت آغاز یا انجام یک
فعالیت مش��خص ،با ش��فافیت کامل ،از طریق
زیرساختهای اینترنتی که به آن کرادفاندینگ
نی��ز میگویند اصلی ترین روش کار موسس��ه
نیک��وکاری مهربانه اس��ت.کمک ب��ه توانیابان،
حمایت از زنان بدون سرپرست ،تأمین جهیزیه،
حمای��ت از تحصیل دانشآم��وزان کمبضاعت،
کمک به هزینههای درمانی اقش��ار آسیبپذیر
و فعالیت و س��رمایهگذاری در مناطق محروم از
جمله اقداماتی است که تاکنون توسط موسسه
نیکوکاری مهربانه صورت گرفته است.آسیاتک
امیدوار است با همکاری گسترده تر با نهادهای
نیکوکاری نقش موثرتری در داشتن جامعهای
بهتر ایفا کند.

استان

ضرورت  رعایتالزاماتاقتصادی
مدنظرمقاممعظمرهبری

آفتاب اقتصادی – اس�د فلاح :نماینده ولی
فقی��ه در آذربایجان ش��رقی و امام جمعه تبریز
گفت :راه نجات کش��ور رعایت الزامات اقتصادی
مدنظر مق��ام معظم رهبری اس��ت و این مهم
زمانی محقق میشود که کیفیت تولیدات داخلی
افزایش یابد تا مردم سراغ اجناس خارجی نروند.
به گزارش خبرنگار م��ا در تبریز به نقل از روابط
عموم��ی دفتر نماینده ولی فقی��ه در آذربایجان
شرقی ،حجتاالسالموالمسلمین سید محمدعلی
آلهاش��م در مراس��م آغاز به کار مجدد شرکت
رخ��ش خودرو دی��زل با بیان اینک��ه اهتمام به
سرمایهگذاری و راهاندازی مجموعههای تولیدی
صنعتی کاری بس��یار ارزشمند است ،گفت :بعد
از راهاندازی مجدد شرکتهای نساجی خامنه و
گونیسازی جسور این سومین شرکتی است که
دقیقاً یک روز بعد از اعالم خارج ش��دن آمریکا از
برجام در استان راهاندازی میشود که اقدام بسیار
شایستهای است.

اهمیتمدولدوم
تصفیهخانهفاضالبتبریز

آفتاب اقتصادی – لیال پاشائی :معاون سیاسی
و امنیتی اس��تاندار آذربایجانشرقی با تأکید بر
اهمیت محاس��بهگری در زندگی بشری ،اظهار
کرد :محاسبهگری در جامعهای محقق میشود
که قداست دانشمندان در آن به رسمیت شناخته
شود و در چنین جامعهای روابط عمومیها باید به
دنبال اصالح ،بهینهسازی ،رقابت ،رشد و توسعه
به بهای تقویت روحیه انساندوستی و نفع جمعی
و ملی باشند.به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،رحیم
ش��هرتیفر گفت :در  19شهرستان تصفیهخانه
فاضالب در حال احداث اس��ت که مهمترین آن
مدول دوم تصفیهخانه فاضالب تبریز است و این
طرح یکی از طرحهای مهم در راس��تای احیای
دریاچه ارومیه است.

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

یکشنبه  -قیمت (تومان)
1979000
1950000
1003000
585000
375000
193581
4200
7875

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

مع��اون وزی��ر صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت گفت :به
منظ��ور حمایت و تقویت چرخه تولید تا صادرات ،به
زیرساختهای تولید و بستهبندی امسال یارانه داده
میش��ود.به گزارش ایس��نا ،رضا رحمانی در جلس��ه
بررسی وضعیت صنعت پوش��اک و سوغات خراسان
رضوی اظهار کرد :امس��ال به منظور تقویت صادرات اقداماتی در
دس��ت انجام اس��ت که از جمله آنها اختصاص یارانه به این دو
بخش است.وی افزود :برای توسعه صادرات پیشنیازهایی وجود

اختصاص یارانه به زیرساختهای تولید و بستهبندی

دارد که از جمله آنها برپایی نمایشگاههای تولیدات
و ظرفیتها با هدف معرفی توانمندیهاس��ت و در
کنار آن توسعه و ارتقای کیفیت و کمیت بستهبندی
و فرآوری است .همچنین امسال به صادر کنندگان
یارانه و نیز جوایز صادراتی اعطا میش��ود.رحمانی
خاطرنش��ان کرد :هیچ س��همیهبندی نیز در ای��ن زمینه اعمال
نخواهد ش��د و هر اس��تان به تناس��ب ظرفیتها ،توانمندیها و
فعالیت در این حوزه میتواند از این منابع و یارانهها بهره گیرد.وی

با اشاره به حوزه پوشاک گفت :امروز  ۱۱درصد بنگاههای صنعتی
کشور در این حوزه فعال بوده و با وجود پنج درصد سرمایهگذاری
صنعتی کشور  ۱۳درصد اشتغال این بخش را به خود اختصاص
داده اس��ت .معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
تصری��ح کرد :زمانی که با پنج درصد س��رمایهگذاری  ۱۳درصد
اشتغال در اختیار بخش پوشاک است ،به مفهوم آن بوده که این
حوزه میتواند با سرمایهگذاری کمتر اشتغال بیشتری ایجاد کند و
فرصت بسیار مناسبی برای توسعه و ایجاد شغل را دارد.

عضو ناظر شورای رقابت در گفتوگو با آفتاب اقتصادی:

بازار در گرانی
از خودروسازان
پیشی گرفته است

اصوال خودروهای مونتاژی که داخلیسازی نشدهاند و شاید حداکثر  10درصد از
قطعات آن در داخل ساخته شود .خب معلوم است که باالرفتن نرخ ارز در قیمت
این خودروها اثر میگذارد .بنابراین نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل گرانی و
التهاب در بازار است
آفتاب اقتصادی -گروه خبر :در چند روز گذشته
بازار خودرو ش��اهد گران ش��دن دوباره قیمت انواع
خودروهای داخلی و خارجی بود .این موضوع عالوه
بر اینکه کاهش بی��ش از پیش قدرت خرید مردم
در بازار خودرو را به دنبال داش��ته موجب شده که
هم عرضه و هم تقاضا کاهش پیدا کند .قرار اس��ت
فردا جلس��های در مجلس با حضور وزیر صنعت و
مدی��ران کارخانههای خودروس��ازی برگزار ش��ود.
آفت��اب اقتص��ادی درب��اره گرانی خ��ودرو با ولی
ملکی عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس
که عضو ناظر مجلس در ش��ورای رقابت نیز هست
گفت و گویی انجام داده است .ملکی در ابتدای این
گفت و گو تصریح کرد« :باید توجه داشت در چند روز
اخیر شاهد باال رفتن تورم و افزایش قیمت در همه
بخشه��ا هس��تیم یعن��ی از بخ��ش کاال و ارزاق
عمومی گرفته تا بخش خدمات همه افزایش قیمت
داشته اند .مثال یک نوشابه  300سی سی که قبال
 800تومان قیمت داش��ت اکنون  1150تومان آن
هم برای مغازه دار شده است.در ارزاق عمومی مردم
شاهد افزایش قیمت  30تا  40درصدی هستیم».
ملکی درباره گرانی خودرو هم گفت« :عمده بحث
م��ا در مدت اخیر درب��اره واردات خودرو و افزایش
تعرفه خودروهای وارداتی ب��ود .ولی در هر صورت
خودروهای داخلی هم متاثر از خودروهای خارجی
گران ش��دهاند و این گرانی برای خودروهای باالی
 40میلی��ون توم��ان رخ داده اس��ت ».وی اف��زود:
مدیردیسپچینگشرکتملیگاز:

تبعیضیدرکیفیتگازرسانی
داخلیوخارجینداریم

مدیر دیسپچینگ ش��رکت ملی گاز ایران گفت:
گاز را ب��ا همان کیفیتی که ص��ادر میکنیم ،در
اختیار همه مصرفکنندگان داخلی نیز میگذاریم
و می��ان این دو گروه مصرفکننده تبعیض قائل
نمیشویم.به گزارش مهر ،مهدی جمشیدیدانا،
درب��اره برنامهری��زی مدیری��ت دیس��پچینگ
شرکت ملی گاز برای افزایش تولید در سال ،۹۷
گفت :براساس برنامهریزیهای انجام شده ،امسال
زمان انجام تعمیرات اساس��ی در پاالیشگاههای
گازی کش��ور کاه��ش مییاب��د که ای��ن اقدام
س��بب افزایش پنج درصدی ظرفی��ت فرآورش
گاز میش��ود.وی با بیان اینکه امسال تنها هفت
درصد از ظرفیت تولید پاالیشگاهها به سبب انجام
تعمیرات اساسی محدود میشود ،از افزایش میزان
تولید گاز در پاالیشگاههای پارسجنوبی خبر داد
و اظهار کرد :با توجه به اینکه امسال مقدار تولید
گاز طبیعی کشور افزایش مییابد ،چند کار مهم را
انجام میدهیم که نخستین کار مربوط به آمادگی
و تزریق گاز بخش کوهدش��ت و بیس��تون خط
ششم سراسری تا  ۲۰روز دیگر است.
سخنگویکمیسیونعمرانمجلس:

رونقبازارمسکن
درگروتثبیتبازارطالوارزاست

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ،گفت :بهبود
و رونق بازار مسکن در گرو تثبیت بازار طال و ارز
اس��ت ،بنابراین دولت باید ثب��ات قیمتها را در
دس��تور کار قرار دهد.صدیف بدری در گفتوگو
با باش��گاه خبرنگاران جوان ،با بیان اینکه کاهش
نرخ سود بانکی یک اقدام بسیار موثر برای بهبود
وضعیت بازار مس��کن به ش��مار م��یرود ،اظهار
کرد :این کاهش نرخ س��ود بانکی ب��ه ویژه برای
سپردهگذاران صندوق پسانداز یکم که زوجهای
جوان هس��تند ،میتوان��د انگی��زهای دو چندان
باش��د.وی در ادامه اف��زود :دولت باید برای بهبود
وضعیت بازار مس��کن تالطم ارز و طال را کنترل
کند تا بتوان میزان سرمایهگذران را در این بخش
افزایش داد.بدری ،اذعان داشت :با توجه به آنکه در
حوزه مسکن و ساختمان بیشترین میزان اشتغال
وجود دارد ،بنابرای��ن دولت باید رونق این بازار را
در اولویت برنامههای خود قرار دهد.س��خنگوی
کمیسیون عمران مجلس ،تأکید کرد :هماکنون
 ۱۸۰کارخانه به بخش مس��کن وابس��ته است،
بنابراین برای افزایش تولید و پروانههای ساختمانی
باید این حوزه را تقویت کرد.
مفقودی
کارت بازرگانی اینجانب روزبه شفیعی مقدم به شماره
ملی  0068144830با شماره کارت 14005386001
متعلق به ش��رکت گروه تجارت س��رانزا دماوند مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

«خودروس��ازان این استدالل را مطرح میکنند که
ما یا مونتاژکاریم یا اینکه بخش عمدهای از قطعات
ما از خارج وارد میشود .اصوال خودروهای مونتاژی
که داخلیسازی نشدهاند و شاید حداکثر  10درصد
از قطعات آن در داخل س��اخته ش��ود .خب معلوم
اس��ت که باالرفتن نرخ ارز در قیمت این خودروها
اث��ر میگذارد .بنابراین نوس��انات ن��رخ ارز یکی از
عوامل گرانی و التهاب در بازار همه صنایع کش��ور
به خصوص آنهایی که وابسته به واردات مواد اولیه
باش��ند هس��ت ».ملکی گفت« :هفته گذشته در
ش��ورای رقابت افزایش قیمت آه��نآالت و فوالد
تصویب ش��د .یکی از بزرگترین مصرفکنندگان
فوالد در کشور خودروسازان هستند .از طرف دیگر
افزایش دس��تمزدها هم که در ابتدای سال صورت
گرفت هزینههای صنایع را باال برده است .بنابراین
در کل هزینه تمام ش��ده تولید برای صنایع کشور
از جمله خودروس��ازان افزایش یافته اس��ت ».وی
افزود« :آنچه باید به آن رس��یدگی شود ابعاد روانی
گرانیهاست مثال ممکن اس��ت خودروساز قیمت
یک محصولی را  3میلیون باال برده باشد اما در بازار
قیمت آن محصول  20میلیون گران ش��ده است.
قطعا گرانی در بازار خودرو خیلی بیش��تر از گرانی
محصوالت توسط خودروسازان است و این موضوع
نش��ان میدهد ک��ه اختالف قیمت زی��ادی میان
قیمت کارخانه و بازار وجود دارد ».وی در خصوص
پیش��نهاد ورود ش��ورای رقابت ب��ه قیمتگذاری

خودروهای باالی  50میلیون تومان هم گفت« :به
نظر من این موضوع عملی نیست .حتی اگر شورای
رقابت در این خصوص وارد شود این موضوع موجب
زمینگیر ش��دن خودروسازان میشود .در کل باید
تابع قانون عرضه و تقاضا بود».
گران کردن قیمتها
بدترین نوع حمایت از صنایع خودروسازی است

عض��و دیگر کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس
نیز گفت :نابس��امانیهای بازار خودرو و افزایش تا
10میلیونتومانیقیمتانواعخودروتوسطایرانخودرو
و سایپا و سایر شرکتهای خودروساز ایجاب میکند
قانون شورای رقابت اصالح شود تا این شورا بتواند به
مسئله قیمتگذاری خودروهای باالی  50میلیون
تومان ورود کند.سیدمهدی مقدسی در گفتوگو با
ایسنا ،گفت :سقف اختیار شورای رقابت برای تعیین
قیمت 45 ،میلیون تومان است یعنی این شورا برای
خودروهای��ی که بیش از  45میلیون تومان قیمت
دارد نمیتواند سیاستگذاری کند.به گفته نماینده
م��ردم اراک در مجلس حمایت از خودروس��ازان از
طریق گران کردن قیمتها بدترین نوع حمایت از
صنایع خودروسازی است.این عضو کمیسیون صنایع
و معادن مجلس تاکید کرد :حمایت از صنایع داخلی
باید انجام شود اما نه به شکلی که خودروسازان به
جای کاهش قیمت و افزایش کیفیت با گران کردن
انواع خودرو زمینه تداوم انحصار در بازار خودرویی

قطعا گرانی در بازار خودرو خیلی بیشتر
از گرانی محصوالت توسط خودروسازان
اس��ت و ای��ن موض��وع نش��ان میدهد
ک��ه اختالف قیمت زی��ادی میان قیمت
کارخانه و بازار وجود دارد
کش��ور را به وجود آورند .بنده به شدت با این شیوه
حمایت از خودروس��ازان مخالفم .مقدسی برای به
صرفه ش��دن تولید خودرو در کشور راهکارهایی را
به ش��رح زیر پیش��نهاد داد :صنایع خودروسازی با
اصالح س��اختارهای مالی و اداری باید هزینههای
س��رباری تولید خودرو را کاهش دهند تا با کاهش
قیمت هزینه تمام ش��ده تولید هر دستگاه خودرو
و افزایش تیراژ تولید ه��م انگیزه مصرفکنندگان
ب��رای خرید خودروهای ایمن و با قیمت مناس��ب
را ب��ه وجود آورند و ه��م قیمت محصوالت خود را
افزایش ندهند همچنی��ن تقویت بخش تحقیق و
توس��عه و به اجرا درآم��دن قراردادهای خارجی در
بهبود وضعیت صنعت خودروس��ازی کش��ور تاثیر
بسزایی دارد.نماینده مردم اراک در مجلس هشدار
داد :افزایش قیمت خودرو در ش��رایط تورمی اصال
به صالح نیست.عضو کمیسیون صنایع و معادن از
ورود کمیس��یون متبوعش به آثار نوسانات نرخ ارز
بر صنایع کشور به ویژه صنعت خودروسازی کشور
خبر داد.

ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺭﺣﻴﻢ ﺁﻗﺎﺯﺍﺩﻩ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻋﻄﺎﺍﻟﻪ ﺁﻗﺎﺯﺍﺩﻩ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ -ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ,ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ  -1ﺩﺍﻭﺩ ﺩﺍﻭﺩﺁﺑﺎﺩﻯ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ,ﻣﺤﻜﻮﻡ

ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﭼﻚ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ

ﻋﻠﻴﻬﻢ  -1ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻧﺼﺎﺭﻯ ﺭﺍﺩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ

ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻧﻔﻴﺎ ﻳﺎ ﺍﺛﺒﺎﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ

 9609981050300216ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  9609971050300648ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ

ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 110/6799ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  57ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  30000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ

ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﺷﺮﻛﺖ ﭼﻴﻨﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ :ﺍﻣﻴﻦ ﻋﺴﮕﺮﻯ ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰﻫﺎﻯ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳﺪ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﻦ ﻋﺴﮕﺮﻯ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻃﺒﻖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺷﻌﺒﻪ  57ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  951148ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  3409ﻣﻮﺭﺥ  96,11,24ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  9609970259501023ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  268582000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ -ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﻚ ﺗﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ
ﻋﺸﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﻤﻨﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻥ
ﺣﻜﻢ ،ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻳﺎ ﺍﺧﺬ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻳﺎ ﺍﺑﻼﻍ
ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  73ﺁ.
ﺩ .ﻡ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  9ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ
ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﺩ .ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ
ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
 110,6798ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  57ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ :ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺭﻧﮕﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ -ﻣﻬﺪﻯ ﻭﺩﺍﺩﻯ-
ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻯ ﺣﺎﺝ ﻃﺮﺧﺎﻧﻰ ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰﻫﺎﻯ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻛﻪ
ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻃﺒﻖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ  29ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 970117ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ  85,7,16ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺒﻠﻎ  300000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺟﻪ  6ﻓﻘﺮﻩ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﻌﻼﻭﻩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ
ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﻜﻢ ،ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻳﺎ ﺍﺧﺬ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻳﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  73ﺁ .ﺩ .ﻡ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  9ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﺩ .ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺪﻟﻮﻝ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
 110,6796ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  29ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ,ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺷﺮﻳﻔﻰ ﭘﻮﺭ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺧﻮﺏ ﺭﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺷﺮﻳﻔﻰ
ﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9709981051000038ﺷﻌﺒﻪ  510ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397,03,28ﺳﺎﻋﺖ  16:30ﺗﻌﻴﻴﻦ 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.
110,6792ﻣﺴﺌﻮﻝﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺷﻌﺒﻪ510ﻣﺠﺘﻤﻊﺷﻤﺎﺭﻩﻳﺎﺯﺩﻩﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺷﻬﺮﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺁﻗﺎﻯ,ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻴﺮﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺣﻖ ﺩﻭﺳﺖ ﮔﻴﻼﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺵ ﺵ  645ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  44ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ
ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﭼﻴﻦ ﺳﻰ ﺧﺎﻥ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  836ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  90,10,9ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ
ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﺳﻴﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﻖ
ﺩﻭﺳﺖ ﮔﻴﻼﻧﻰ ﺵ ﺵ  284ﺕ ﺕ  1321,8,21ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﺷﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻣﻴﺮﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ
ﺣﻖ ﺩﻭﺳﺖ ﮔﻴﻼﻧﻰ ﺵ ﺵ  918ﺕ ﺕ  1317,12,16ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﺷﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻣﻴﺮﻋﻠﻰ
ﺍﺻﻐﺮ ﺣﻖ ﺩﻭﺳﺖ ﮔﻴﻼﻧﻰ ﺵ ﺵ  645ﺕ ﺕ  1319,7,22ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﺷﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ 361
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪﺍﻯ ﺍﺯ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
110,6789ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  510ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  11ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ,ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺍﻋﺰﺍﺯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﻣﻮﻣﻨﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺍﻋﺰﺍﺯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9609981050700872
ﺷﻌﺒﻪ  507ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ
 1397,04,02ﺳﺎﻋﺖ  15:00ﺗﻌﻴﻴﻦ 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.
110,6785ﻣﺴﺌﻮﻝﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺷﻌﺒﻪ507ﻣﺠﺘﻤﻊﺷﻤﺎﺭﻩﻳﺎﺯﺩﻩﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺷﻬﺮﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻣﺒﻠﻎ  580000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ  1393,12,25ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻚ  132737ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 30000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻛﻪ
ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺿﻤﻨﺎ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

110,6782ﻣﺴﺌﻮﻝﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺷﻌﺒﻪ503ﻣﺠﺘﻤﻊﺷﻤﺎﺭﻩﻳﺎﺯﺩﻩﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺷﻬﺮﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺁﻗﺎﻯ,ﺧﺎﻧﻢ ﺁﺭﺯﻭ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮﻳﻰ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺵ ﺵ  0781090164ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  59,503,97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﻳﻮﺏ ﺭﻣﻀﺎﻧﻰ ﺍﺧﻮﺕ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  2730085521ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 96,11,22
ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﺁﺭﺯﻭ
ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮﻳﻰ ﺵ ﺵ  0781090164ﺕ ﺕ  1382,3,14ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺭﻗﻴﻪ
ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺧﻮﻯ ﺵ ﺵ  2739284985ﺕ ﺕ  1334,2,3ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﺷﺮﻓﻴﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ
ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ
 361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪﺍﻯ
ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

110,6778ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  503ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  11ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ,ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ,ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺎﺭﺍ ﺍﻓﻀﻠﻰ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ,ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺯﻳﻨﻠﻰ ﻋﻠﻰﺁﺑﺎﺩﻯ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﮔﺴﺘﺮ ﻣﻮﺝ ﺑﺎ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺯﻳﻨﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  15,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609981050300874ﺷﻌﺒﻪ  503ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397,04,11ﺳﺎﻋﺖ
 17:15ﺗﻌﻴﻴﻦ 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.
110,6772ﻣﺴﺌﻮﻝﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺷﻌﺒﻪ503ﻣﺠﺘﻤﻊﺷﻤﺎﺭﻩﻳﺎﺯﺩﻩﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺷﻬﺮﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ,ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ  -1ﻣﺠﻴﺪ ﺍﻓﺸﺎﺭﻯ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ,ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻬﻢ  -1ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 9409981050300786ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  9509971050300212ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  125000000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  1295000ﺭﻳﺎﻝ
ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ  94,11,04ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻃﺒﻖ
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺿﻤﻨﺎ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ
ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
110,6768ﻣﺴﺌﻮﻝﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺷﻌﺒﻪ503ﻣﺠﺘﻤﻊﺷﻤﺎﺭﻩﻳﺎﺯﺩﻩﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺷﻬﺮﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 961547,5,96 :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:
ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻴﻠﺮﺍﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺣﻤﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ -ﺳﻌﻴﺪ ﺷﺮﻳﻔﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ
ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻻﺯﻡ ﺷﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺁﻥ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
 110,6760ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ,ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ  -1ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻋﺰﻳﺰﻧﻴﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ,ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ  -1ﻋﺒﺎﺱ ﺻﻔﺎ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  9609981050300529ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 9609971050300762
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  200000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ
ﻣﺒﻠﻎ  2720000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻭ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
 96,07,22ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻭ ﺿﻤﻨﺎ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
110,6764ﻣﺴﺌﻮﻝﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺷﻌﺒﻪ503ﻣﺠﺘﻤﻊﺷﻤﺎﺭﻩﻳﺎﺯﺩﻩﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺷﻬﺮﺗﻬﺮﺍﻥ

