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هر بامداد در سراسر ایران

معاون وزیر راه و شهرسازی:

عربستانیها برای انجام پروازهای حج همکاری نمیکنند
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که نرخ رشد
حمل و نقل هوایی ساالنه به  ۹درصد رسیده است،
گفت :احتمال کارشــکنی مقامات عربستانی برای
انجام پروازهای حج وجود دارد ،بنا بر این حج امسال
باید به صورت ویژه مدیریت شود.
به گزارش ایلنــا ،علی عابدزاده در مراســم تودیع
مدیرعامل ســابق شرکت شهر فرودگاهی و معارفه
سرپرست این شــرکت ضمن تشکر از تالشهای
محمود نویدی ،مدیرعامل پیشــین این شــرکت
برای توســعه فرودگاه حضرت امام اظهار داشــت:
خوشبختانه با توسعه صنعت هوانوردی ،استفاده از
حمل و نقل هوایی دیگر به یک قشر خاصی تعلق
نــدارد و حمل و نقل جزئی از حمل و نقل عمومی
شده است.
وی ادامه داد :امروز با پیشــرفت و توســعه صنعت
هوانوردی ،این بخش از حمل و نقل ســهم بسیار
زیادی در جابهجایی مسافران داشته و توانسته سهم
قابل توجهی در حمل و نقل عمومی داشته باشد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد :در حالی
که سایر شقوق حمل و نقل هزینههای بسیار زیادی
را از اعتبارات دولت صرف توسعه خود میکنند اما
صنعت هوانوردی هیچ ســهمی از بودجه عمومی
ندارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه رشد صنعت
هوانوردی ساالنه به  ۹درصد رسیده است ،گفت :با
تمام موانعی که بر سر راه این صنعت وجود داشت
خوشــبختانه رشد حمل و نقل هوایی به عدد قابل
قبولی رسیده است.
وی با اشاره به مشکالت این صنعت و این بخش از
حمل و نقل اظهار داشت :در سالهای گذشته حمل
و نقل هوایی کشورمان با تحریمهای شدید غربیها

مواجه بود و اساسا اولویت کشور توسعه حمل و نقل
هوایی نبــود برای اولویتها در جای دیگری هزینه
میشد.
عابدزاده گفت :از ســوی دیگر ســاختار اقتصادی
کشــورمان دچار بحرانهای غیرقابل انکاری بود و
در حالی که ایرالینها هزینههای زیادی برای انجام
پروازها انجام میدادند اما اجازه نداشتند قیمتها را
واقعی کنند بنابراین امروز همه مدیران بخش حمل
و نقل راه سختی را در پیش دارند تا این صنعت به
توسعه برسد.
معاون وزیر راه و شهرســازی ادامه داد :ما برای این
صنعت نیاز بــه مقررات و ضوابط جدیــد داریم و
میتوانیم از عهده این کار بربیاییم ،چرا که از بودجه
عمومی اســتفاده نمیکنیم و ثابت شده است که
استفاده از بودجه عمومی هم نمیتواند به ما کمکی
کند.
عابدزاده تاکید کرد :متاسفانه اساسنامههای شرکت

فرودگاهها و شرکتهای فعال در صنعت هوانوردی
را محدود کردهاند که از قــوه مقننه و قانونگذاران
میخواهیم که این موانع را برطرف سازند ،بنابراین
راه بسیار سختی را در پیش داریم.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد :حمل
و نقل هوایی در خاورمیانه بیشترین نرخ رشد را در
میان سایر مناطق دارد و رشد آن چیزی حدود چهار
درصد باالتر از رشد جهانی اســت و ایران در کنار
مناطقی فعال است که  ۲۵درصد جابهجایی مسافر
در منطقه خاورمیانه و چیزی حدود  ۲۰درصد از این
جابهجاییها در منطقه اروپا انجام میشود که ایران
هم میتواند سهم بسزایی در این جابهجاییها داشته
باشد .عابدزاده با اشاره به بهبود شرایط پس از اجرای
برجام اظهار داشت :خوشبختانه امروز در شرایطی
قرار داریم که دیپلماســی کشور به صنعت هوایی
کمک کرده اســت و خطوط هوایی و شرکتهای
سازنده هواپیما در دنیا جواب ما را میدهند ،بنابراین

این شــرکت میتواند به توسعه صنعت هوانوردی
کمک کند.
عابدزاده با بیان اینکه مدلهای مدیریتی پیشــین
دیگر پاسخگو نیست و کارایی ندارد ،اظهار داشت:
در تمام دنیا مدلهای کسب و کار به سمتی پیش
میروند کــه هزینهها را کاهش دهند و ما هم باید
بتوانیــم از مدلهای اقتصادی جدیــد برای رونق
صنعت هوانوردی استفاده کنیم.
وی با اشــاره به نقاط قوت صنعــت هوانوردی در
ایران گفت :جمعیت  ۸۰میلیونی کشــورمان یک
بــازار باثبات برای حمل و نقــل هوایی ایجاد کرده
و میتوانیم بگوییم که تا هشــت سال آینده تداوم
ایــن بازار ادامه خواهد داشــت .همچنین در حوزه
بینالمللی هم در شرایطی قرار داریم که جزو نقاط
استراتژیک دنیا محسوب میشویم و میتوانیم سهم
بسیار زیادی از جابهجاییهای مسافر را داشته باشیم.
معاون وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به اهمیت
پروازهای حج ادامه داد :امسال انجام پروازهای حج از
یک اهمیت ویژهای برخوردار هستند چرا که طرف
عربســتانی قرار نیست در انجام این پروازها با ایران
همکاری کند .اساسا نمیخواهد مسافران و حجاج
ایرانی از انجام این پروازها رضایت داشته باشند.
وی افزود :ازســوی دیگر پروازهای حج همزمان با
انجام پروازهای تابســتانی انجام میشود و ممکن
است پیک پروازی در فرودگاهها ایجاد شود.
رئیس سازمان هواپیمایی کشــوری افزود :از سوی
ت هتلهای عربستان کاهش یافته است.
دیگر ظرفی 
بنابراین تعداد پروازها به این مقصد افزایش مییابد به
طوری که ممکن است روزانه پنج ،شش برابر بیشتر
پرواز انجام دهیم ،بنابراین پروازهای حج امسال نیاز
به مدیریت بیشتری دارند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد:

اجباری شدن استاندارد یورو  ۵از سال  ۹۸برای خودروها

رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست گفت :در
حال حاضر بــه غیر از خودروهای یــورو  ۴هیچ
خودرویی اجازه شمارهگذاری ندارد .از سال ۱۳۹۸
نیز استاندارد یورو  ۵برای تمامی خودروها اجباری
خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،معصومه ابتکار در مراسم رونمایی
از خانواده موتور ملی ســه سیلندر اظهار کرد :در
حــال حاضر حدود شــش میلیــون و  ۸۰۰هزار
دستگاه خودرو و موتورسیکلت در خیابانها تردد
میکنند که اگر از اســتاندارد الزم برخورد نباشند
سهم عمدهای در آالیندگی شهرها خواهند داشت.

وی با بیــان این که اســتانداردهای معاین ه فنی
خودروهــا نیــز از امروز ســختگیرانهتر شــده
است،گفت :همه این اقدامات برای ارتقای کیفیت
شــهرها صورت میگیرد ،زیرا هر یک از ما روزانه
معادل  ۱۶کیلو از این هوا را استنشاق میکنیم.
رئیــس ســازمان حفاظت محیط زیســت ادامه
داد :در این زمینــه وزارت نفت باید وظایف خود
را انجام دهد .ارتقای کیفیت ســوخت گام بلندی
بود که وزارت نفت در دولت یازدهم برداشت و ما
طبق بازرسیهایی که از مراکز عرضه بنزین انجام
میدهیم کیفیت بنزین را به طور مســتمر پایش

میکنیــم .وی ادامه داد :در این زمینه باید عرضه
بنزین و سوخت یورو  ۵براساس برنامه زمانبندی
شــده دولت اتفاق بیفتد ،ضمن آنکه متاسفانه به
دلیــل یارانههای تخصیص یافتــه الگوی مصرف
سوخت در کشور ما بسیار بیشتر از کشورهای دیگر
است که باید اصالح شود .رئیس سازمان حفاظت
محیط زیست در ادامه گفت :رئیسجمهور ،دولت
یازدهم را دولت محیط زیســت نامید و در دولت
تدبیر و امید مســئل ه محیط زیست اولویت اصلی
بوده اســت .ابتکار با بیان این کــه باید همگام با
فناوریهای روز جهان حرکت کنیم ،خاطر نشان
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ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1395,12,22ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :
ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻓﻘﻴﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﻴﺮﻭﺯﺁﺑﺎﺩﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 0451419340ﺑﺎﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ 150,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ
ﺍﺯ ﺯﻣﺮﻩ ﺷﺮﻛﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪ -ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻯ ﺭﺿﺎﺋﻰ ﻛﻤﺎﻝ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 0064271560ﺑﺎﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ 150,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ
ﺍﺯﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺯﻣﺮﻩ ﺷﺮﻛﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ
ﻣﺒﻠﻎ  600000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  300000000ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ .ﻭ ﻣﺎﺩﻩ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺍﺳﺎﻣﻰ ﺷﺮﻛﺎء ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ - :ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﺗﻘﺪﻳﺴﻰ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 0069305137
ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ 150,000,000ﺭﻳﺎﻝ  -ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﭘﻴﭽﻚ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻴﺪﺭ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 0064263770ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ 150,000,000ﺭﻳﺎﻝ 2
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(64714
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻯ ﺳﻴﻤﺮﻍ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺛﺒﺖ  397656ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320484956ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1395,06,15ﻭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 96,53149ﻣﻮﺭﺧﻪ  1396,02,17ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ
ﺑﻴﻤﻪ ﺁﺳﻴﺎ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺳﺎﺳﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 0063972761ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ -ﺳﻌﻴﺪﻩ ﺳﻌﻴﺪﻯ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 0040259511ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺮﻳﻢ
ﺍﻧﺼﺎﺭﻯ ﻣﻬﻴﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0073069817ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭ
ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻚ ،ﺳﻔﺘﻪ ،ﺑﺮﺍﺕ  ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ً ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﻔﻀﻠﻰ ﻣﺘﻔﻘﺎ ً ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ،ﻣﺮﺍﺳﻼﺕ ﻭ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ً ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ2 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(64715
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻴﻤﻴﺎ ﻛﺎﻭﺵ ﺍﻣﻴﺪ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 440281ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320885650ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1396,01,27ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺧﺎﻧﻢ
ﺭﻭﺯﻳﺘﺎ ﻫﻨﺠﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  1287964311ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﻬﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 1288088671ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻧﺎﺋﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﻭ ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ
ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ2
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(64716

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(64717

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(64718

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﺳﺎﺯﻩ ﺍﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  479478ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14005243855
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ
 1395,11,26ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ
ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻯ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻮﺍﺩ
ﻏﺬﺍﻳﻰ  ،ﺍﺧﺬ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ
ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ -ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺮﻭﺭﺕ

ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ
 ﻧﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ” ﻣﺎﻛﺎﻥ ﺳﺎﺯﻩ ﺍﻣﻴﻦ " ﺑﻪ ” ﻣﺎﻛﺎﻥ ﺍﻳﺪﻩ ﺁﻝﺍﻣﻴﻦ ” ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ
ﮔﺮﺩﻳﺪ2 .

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(64719
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﻳﺎﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺛﺒﺖ  78669ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10101235089ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,03,07ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ

ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  595000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﻢ
ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  1715000000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ  .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  2905000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ  3500000000ﺭﻳﺎﻝ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ .ﺍﺳﺎﻣﻰ
ﺷﺮﻛﺎء ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ :ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 1283428326
ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ 1715000000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﺎﺳﺎﻥ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻰ  0451597036ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  595000000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺎﺭﺍ
ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  4723376208ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  595000000ﺭﻳﺎﻝ
ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻳﺎﺳﻤﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0061269537ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ
 595000000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ 2
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(64721

کرد :در مســائلی که به محیط زیست و کیفیت
زندگی ما ارتباط دارد باید گامهای موثری برداریم.
یکی از مولفههای مهم در شــهرها محیط زیست،
آلودگی هوا و پسماندها است و صنایع خودروسازی
در این زمینه نقش مهمی دارند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که
دولت یازدهم برنامهها و مصوبات زیادی در جهت
صیانت از محیط زیســت در صنعت خودروسازی
داشــته اســت ،تصریح کرد :برهمین مبنا ارتقای
استاندارد آالیندگی خودروهای تولیدی به یورو ۴
برنامهریزی و اجرا شد.

کانال تلگرامی آفتاب اقتصادی
https://t.me/aftabyz
صنعت

مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران عنوان کرد :

ایرانچهاردهمینفوالدسازدنیاست
مدیرعامل شــرکت ملی فــوالد ایران ضمن
یادآوری ظرفیت فوالد کشور در سال ۱۳۹۲
بــه میــزان  ۲۲میلیون تن ،گفت :امســال
هدفگذاری  ۳۳میلیون تن شده است.
به گزارش آنا از روابط عمومی وزارت صنعت،
عبدالمجید شــریفی با اشاره به پیشبینیها
درباره افزایش ظرفیت فوالد خام در کشــور
گفت :براســاس تالشهای صــورت گرفته
ظرفیت فوالد کشــور به رقم  ۳۱میلیون تن
رسید و تا پایان ســال ۲ ،میلیون تن به این
ظرفیت افزوده میشود.
تولید فوالد بیش از  ۲۰میلیون تن

مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران افزود :سال
 ۱۳۹۴میزان تولید فوالد کشــور از رقم ۱۶
میلیون و  ۷۰۰هزار تن گذشــت و در ســال
 ۱۳۹۵افــزون بر  ۱۸میلیون تن ثبت شــد
و برای امســال دســتیابی به تولید بیش از
۲۰میلیون تن فوالد هدفگذاری شده است.
تولید  ۶۴درصد فوالد خاورمیانه در ایران

وی ادامه داد :بررســی عملکــرد پنج ماهه
ســال  ۱۱ ( ۲۰۱۷دی  ۹۵تا  ۱۰خرداد )۹۶
نشاندهنده آن اســت که ۶۴درصد از تولید
فوالد خام خاورمیانه به ایران اختصاص پیدا
کرده اســت؛ انتظار میرود در افق چشمانداز
 ۱۴۰۴ایــران با دســتیابی بــه ظرفیت ۵۵
میلیون تن فوالد خام ،با جهش هفت پلهای،
جایگاه هفتم جهانی را به دست آورد.
ایران دارای رشد نزدیک به سه برابری
تولید فوالد

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(64720

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ  92/2/3ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  91/50/6155ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ:
 9209971615500047ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﻌﺒﻪ  6155ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 33ﻭﻳﮋﻩ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺑﺎﻧﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺍﻓﺸﻴﻦ ﺯﻧﮕﻨﻪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ34400000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ 520524
ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻪ
ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ
ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﺍﻯ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻱ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺍﻓﺸﻴﻦ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ34400000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﭼﻚ
ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ
ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﺍﻋﻀﺎء ﻛﻪ ﺿﻢ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺸﺮﺁﮔﻬﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻓﻠﺬﺍ ﺍﺩﻋﺎﻱ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ 198ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ
ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ3000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺎﺧﻮﺫﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺗﺎ ﻗﻄﻌﻴﺖ
ﺣﻜﻢ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺟﻬﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭﻱ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ 2ﻣﺎﺩﻩ 18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﺎﺩﻩ 189
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ
ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ 6155ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 33ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ  95/7/18ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ :ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ
ﺷﻌﺒﻪ  6155ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ  33ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻻﺋﻤﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻗﺎﺩﺭﻱ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﭼﻚ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ77/000/000ﺭﻳﺎﻝ
»ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺸﻮﺭﺗﻲ ﺍﻋﻀﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭼﻚ ﻏﻴﺎﺑﻲ« ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺛﺒﺖ
ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻧﻈﺮﻩ ﻣﺸﻮﺭﺗﻲ ﺍﻋﻀﺎ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ
ﮔﺮﺩﺩ .ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻱ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻻﺋﻤﻪ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻗﺎﺩﺭﻱ
ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 850655ﻣﻮﺭﺥ  94/9/15ﺑﺎﻧﻚ
ﺳﭙﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ77/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺷﺎﻣﻞ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﻣﺼﺪﻕ ﭼﻚ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ
ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﭼﻚ ﺩﺭ ﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ
ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﻧﻴﺰ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻭﻛﻴﻠﻲ ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍ
ﺩﻋﻮﺍ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ 22ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻭ
 522-519-198ﻕ .ﺁ .ﺩ .ﻡ ﻭ  29-28-11ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻮﺍﺩ -313
 307-249-310ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ 2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻮﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻣﺼﻮﺏ 76ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﺳﺎﻝ 77ﺁﻥ ﻣﺠﻤﻊ
ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ77/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ
ﻣﺒﻠﻎ1240000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﻚ ﺗﺎ
ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

110/49937

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  6155ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 33ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺭﺣﻴﻢ ﻧﺎﺩﺭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ
ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  9609981040400075ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻧﺎﺩﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 263ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  92/2/16ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ
ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1ﺭﺣﻴﻢ ﻧﺎﺩﺭﻱ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 494ﻣﺘﻮﻟﺪ 1337ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻲ -2ﺭﺣﻤﺎﻥ ﻧﺎﺩﺭﻱ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 3379ﻣﺘﻮﻟﺪ 1333ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺘﻮﻓﻲ -3ﺍﻋﻈﻢ ﻣﺸﻤﻮﻟﻲ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 204ﻣﺘﻮﻟﺪ 1321ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻫﻤﺴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻭ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ
ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

110/49936

رتبه نخست ایران در تولید آهن اسفنجی

شــریفی ضمن اعالم اینکه کشورمان دارنده
رتبه نخست تولید آهن اسفنجی است ،گفت:
ایران اکنون ۳۰درصد تولید جهانی را در این
بخش به خود اختصاص داده و در ســالهای
 ۱۳۹۴و  ۱۳۹۵ایــن جایــگاه را حفظ کرده
است.
افزایــش  ۶.۵میلیــون تنــی ظرفیــت آهــن
اسفنجیکشور

مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران یادآور شد:
در ســال  ۱۳۹۲ظرفیت آهن اسفنجی ایران
برابر با  ۱۹.۵میلیون تن ثبت شــده بود ،اما
اکنون به رقم  ۲۵.۵میلیون تن رسیده و انتظار
میرود با بهرهبــرداری از طرحهای جدید در
این بخش در ماههای شــهریور و مهر امسال
و در نهایــت تــا پایان ســال  ۱۳۹۶به رقم
۳۱.۵میلیون تن دست یابیم.
براساس تازه ترین آمارهای اعالم شده ،میزان
صادرات فوالد خام ایران در سه ماهه نخست
امسال به یک میلیون و  ۶۷۵هزار تن رسید
که نســبت به یک میلیون و  ۱۶هزار تن در
دوره مشابه پارســال افزایش  ۶۷درصدی را
نشان میدهد؛ انتظار میرود در افق چشمانداز
 ،۱۴۰۴ایــران بتواند بیش از  ۱۵میلیون تن
صادرات فوالد را به خود اختصاص دهد.
ســال  ۹۴میزان صادرات فوالد کشور افزون
بر  ۴.۲میلیون تن بود و سال گذشته به رقم
شش میلیون تن نزدیک شد.

مدیرعامل شرکت ملی فوالد
ایران ضمن اعالم میزان رشد
تولید فوالد جهان در پنج ماهه
 ۲۰۱۷در مقایسه با  ۲۰۱۶به
میزان  ۴.۵درصد ،گفت :تولید
فوالد ایــران در دوره مزبور به
رقم  ۱۳.۱درصد رســید که
رشد نزدیک به سه برابر جهان

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﮔﺴﺘﺮﺍﻥ ﺻﺪﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 362567ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10104088789ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,03,18ﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ 962,110,75554
ﻣﻮﺭﺥ  1396,03,27ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ  ،ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396,03,18ﺑﻪ
ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ 1 .

110/49938

را نشان میدهد.

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  404ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 9609981040400140 :ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 96/6/27 :ﺳﺎﻋﺖ:
 16: 30ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻏﻔﺎﺭﻳﺎﻥ ﺳﺮﻛﻨﺪﻱ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺩﺍﻭﺩ ﺗﻴﻤﻮﺭﻱ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ 404ﺍﺭﺟﺎﻉ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ 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 ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻤﺮﺳﺎﻧﻴﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪﺍ ً ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺑﻮﺳﻠﻴﻪ ﺁﮔﻬﻰ
ﻻﺯﻡ ﺷﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺁﻥ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

110/49935

ﺷﻌﺒﻪ  404ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 87/404/96 :ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 96/6/25 :ﺳﺎﻋﺖ 16: 00 :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻓﻬﻴﻤﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﺒﻴﺒﻲ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ 404ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ 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 ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻤﺮﺳﺎﻧﻴﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪﺍ ً ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺑﻮﺳﻠﻴﻪ
ﺁﮔﻬﻰ ﻻﺯﻡ ﺷﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺁﻥ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

110/49934
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ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻳﺮﺝ ﺑﻘﺎﺋﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ/
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺁﻗﺎﻯ ﻓﻮﺍﺩ ﻗﺪﻭﺳﻴﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺟﺎﻥ ﺭﺿﺎﻳﻴﺎﻥ ﺍﺳﻔﻨﺪﺁﺑﺎﺩﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9610091040400033ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 9509971040400280ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ
ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 144/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ2/380/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ 146/380/000ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺿﻤﻨﺎ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ  88/9/12ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺿﻤﻨﺎ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

110/49933
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ﺁﮔﻬﻰ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻏﻼﻣﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  9609981040400091ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻓﺘﺤﻌﻠﻲ ﻏﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  876ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/2/14ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻏﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 260ﻣﺘﻮﻟﺪ 1337ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺘﻮﻓﻲ -2ﺍﺣﻤﺪ ﻏﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 1253ﻣﺘﻮﻟﺪ 1339ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻲ
-3ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 2459ﻣﺘﻮﻟﺪ 1341ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻲ -4ﻃﺎﻫﺮﻩ
ﻏﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 1763ﻣﺘﻮﻟﺪ 1335ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻲ -5ﻣﺮﻳﻢ ﻏﻼﻣﻲ
ﺑﻪ ﺵ ﺵ 4711ﻣﺘﻮﻟﺪ 1348ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻲ -6ﺻﻐﺮﻱ ﻣﺮﺍﺩﻱ ﺑﻪ ﺵ
ﺵ 34ﻣﺘﻮﻟﺪ 1316ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻭﻩ ﻫﻤﺴﺮﻣﺘﻮﻓﻲ ﻭ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ،
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ
ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 110/49932ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  404ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺳﻜﻴﻨﻪ ﭼﺮﺍﻏﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻴﺮﺍﻣﻌﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  9609981045500218ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﻳﻤﺎﻧﻌﻠﻲ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1571ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/2/21ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ
ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1ﺳﻜﻴﻨﻪ ﭼﺮﺍﻏﻲ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 1323ﻣﺘﻮﻟﺪ1340
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻭﻩ ﻫﻤﺴﺮﻣﺘﻮﻓﻲ -2ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 0019305133ﻣﺘﻮﻟﺪ1375
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻲ -3ﺣﻤﻴﺪ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  0012763640ﻣﺘﻮﻟﺪ
 1369ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻭ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﺁﮔﻬﻰ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﺎﺯﻧﻴﻦ ﺍﺣﺪﻱ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  9609981045500214ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺳﻴﻤﺎ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺭﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 958
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/4/4ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1ﻧﺎﺯﻧﻴﻦ ﺍﺣﺪﻱ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  0013716433ﻣﺘﻮﻟﺪ 1370ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻲ -2ﺍﻣﻴﺮﺍﺣﻤﺪ ﺍﺣﺪﻱ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  0017193966ﻣﺘﻮﻟﺪ 1373ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻲ -3ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺍﺣﺪﻱ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  1380ﻣﺘﻮﻟﺪ 1329ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﺰﻭﻳﻦ
ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻭ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻧﺸﺮﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
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