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خطکش

توقف عرضه خودروسازان داخلی به بازار

رئیس اتحادیه فروش��ندگان خودرو از توقف مجدد خودرو داخلی به بازار از
سوی شرکتهای تولیدکننده خودرو خبر داد.
سعید موتمنی با اشاره به افزایش  ۱۰درصدی قیمت خودرو داخلی در یک
هفته گذشته افزود :هماکنون اختالف قیمت خودروهای زیر  ۳۰میلیون تومان در
کارخانه و بازار به ۵تا  ۸میلیون تومان ،خودروهای  ۳۰تا  ۴۵میلیون تومان به  ۱۵تا
 ۲۰و خودروهای  ۴۵تا  ۶۰میلیون تومان به ۱۵تا  ۲۵میلیون تومان رسیده است.
موتمنی با اش��اره به اینکه بازار خودرو به آرامش نسبی رسیده بود گفت :با اظهارنظر
درخصوص آزادس��ازی قیمت خودروها و حضور نداشتن شورای رقابت برای قیمتگذاری
خودروهای زیر  ۴۵میلیون تومان ،شرکتهای خودروسازی عرضه را متوقف کردند که این
اقدام ،قیمتها را افزایش داده است .وی ادامه داد :باید برعملکرد شرکتهای تولیدکننده
خودرو نظارت وجود داشته باشد اما در حال حاضر اینگونه نیست .صداوسیما

آثار تخریبی بخشنامههای ضد و نقیض دولت بر فعاالن اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از بخش��نامههای متعدد دولت در حوزه
اقتصاد طی ماههای گذش��ته گفت :بخش��نامههای دولت آثار تخریبی بر فعاالن
اقتصادی داشت و بسیاری از بخشنامههای ارزی ضدونقیض است.
مس��عود خوانساری گفت :اتاق بازرگانی تهران سابقه تاریخی کهنی دارد که
بر این اساس حتی اتاق بازرگانی قبل از فرمان مشروطه وجود داشته و به همین
دلیل به پاسداشت افرادی همچون امینالضرب پرداختیم که بر این اساس شناسایی
بازرگانان برتر ایران صورت گرفته است.
خوانساری از مشکالت امروز اقتصاد ایران سخن به میان آورد و گفت :در سه ماه اخیر
بخشنامههای دولت آثار تخریبی زیادی را بر بخش خصوصی گذاشته که شاید روی کاغذ
مهم نباشد ولی بر سرنوشت یک بازرگان اثر عمیقی به جای میگذارد .به خصوص در حوزه
ارز بسیاری از بخشنامههای متعددی که دولت صادر کرد ضد و نقیض بود .مهر

بازار روز

مردم نگران تولید روغن نباشند

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی با بیان اینکه در حال حاضر مشکلی در
تولید روغن در کشور وجود ندارد گفت :باید بگویم ما هیچ مشکلی در تامین مواد
اولیه نداریم ،فقط بانک مرکزی ارز الزم را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.
امیرهوش��نگ بیرشک با اشاره به اینکه متاس��فانه طی روزهای اخیر حجم
خرید مردم از فروش��گاهها بس��یار باال رفته اس��ت ،اظهار داش��ت :در حال حاضر
صنعت مشکلی در تولید روغن ندارد.
وی ب��ا بیان اینکه از بانک مرکزی و دولت میخواهیم روند تخصیص ارز به واحدهای
تولیدی روغن را با سرعت بیشتری انجام دهدوکمبود و گرانی مواد بستهبندی از قبیل مواد
پتروش��یمی و حلب افزود :واحدهای تولیدی روغن در  18اردیبهشتماه امسال بعد از دو
س��ال مجوز افزایش  9درصدی محصوالت خود را دریافت کردند ،به نحوی که بعد از این
تاریخ به هیچ عنوان روغن نباتی هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است .تسنیم

معیـشت
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آمار مستاجرها از  ۲۶.۶درصد
خونه به خونه
در س��ال  ۱۳۹۰ب��ه ۳۰.۷
درصد در سال  ۱۳۹۵افزایش یافته است.
طبق آمار بانک مرکزی در تیرماه  ۱۳۹۷رشد
قیمت خرید و فروش مس��کن ش��هر تهران ۵۴.۲
درصد به ثبت رسیده؛ در حالی که افزایش اجارهبها
 ۱۳.۶درصد اعالم شده است .بنابراین فاصله ۴۰.۶
درصدی بین این دو شاخص وجود دارد .علت اصلی
ای��ن موضوع به نبود توان مس��تاجران برمیگردد.
ب��ا این وج��ود طبق بررس��یهای میدان��ی ،مبلغ
قرارداده��ای اجاره در بعضی مناطق ش��هر تهران
نسبت به س��ال قبل رشد  ۳۰تا  ۵۰درصد یافته و
به همین دلیل گفته میش��ود بعضی از خانوارهای
اجارهنشین در حال ترک تهران هستند.
با جهش یکباره قیمت مس��کن ناش��ی از رشد
بازارهای ارز و سکه از اوایل سالجاری فشار به طرف
تقاضای مسکن بیشتر شده است .از سوی دیگر سهم
مالکیت نس��بت به اجارهنشینی طی سالهای اخیر
روند کاهشی به خود گرفته است .سال  ۱۳۷۵بالغ بر
 ۷۳.۴درص��د مردم ایران در خانههای ملکی زندگی
میکردند ۱۵.۴ ،درصد مستاجر بودند و  ۱۱.۹درصد
در س��ایر واحدها سکونت داشتند .سال  ۱۳۸۵رقم
مالکیت  ۶۷.۹درصد کاهش و س��کونت استیجاری
 ۲۲.۹درصد افزایش یافت .در سال  ۱۳۹۰خانههای
ملکی  ۶۲.۷درص��د و خانههای اس��تیجاری ۲۶.۶
درصد بود .سال  ۱۳۹۵این اعداد به ترتیب به ۶۰.۵
و  ۳۰.۷درصد رسید.
واضح است که علت اصلی شیفت نحوه تصرف
از مالکی��ت به اجارهنش��ینی را بای��د در افت توان
طرف تقاضا جستوجو کرد و دولتها نتوانستهاند
با ابزارها و مشوقهای الزم به تامین مسکن مناسب
برای اقش��ار جامعه اقدام کنن��د .یکی از مهمترین
راهکارها برای تقویت متقاضیان مس��کن ،افزایش
س��قف تسهیالت بانکی است .اواخر دولتهای نهم
و دهم س��هم تسهیالت نس��بت به قیمت مسکن

طی پنج سال اخیر؛

مستاجرهای تهرانی حاشیهنشین شدند
نمای نزدیک

سال ۹۸؛ پرونده مسکن مهر پردیس بسته میشود
مدیرعامل شهر جدید پردیس با اشاره به اینکه در صورتی که
منابع مالی موردنیاز تأمین شود ،پرونده مسکن مهر در این شهر در
سال  ۹۸بسته خواهد شد ،گفت :افزایش قیمت مسکن مهر به هیچ
وجه در این شهر تکرار نخواهد شد.
سعید غفوری با اشاره به اینکه برای بسته شدن پرونده مسکن
مهر نیازمند تأمین منابع مالی هستیم ،در پاسخ به این سؤال که آیا
سال  ۹۸پرونده مسکن مهر در این شهر بسته خواهد شد ،گفت:
درخواست ما از دولت این است که از  ۶۳میلیارد تومان مصوبه
جدید دولت برای مسکن مهر که برای کل کشور اختصاص خواهد
یافت ،به شهر جدید پردیس نیز از این مبلغ اعتباری تزریق شود.
وی با بیان اینکه  ۱۰۰میلیارد تومان درخواست شده بود که به
شهر جدید پردیس اختصاص یابد اما هنوز این مبلغ که قرار بود

به کمت��ر از  ۱۰درصد تنزل کرده ب��ود .در دولت
یازدهم به منظور کمک به متقاضیان مسکن ،رقم
تسهیالت به یکباره هشت برابر شد و به سقف ۱۶۰
میلیون تومان برای زوجین رسید .این مبلغ تا سال
گذشته حدود  ۵۰درصد قیمت یک واحد مسکونی
را در شهر تهران پوشش میداد .اما با جهش قیمت
مسکن هماکنون قدرت تسهیالت نسبت به قیمت
مسکن به حدود  ۲۶درصد تنزل یافته است.
مدتی قبل ،حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه
مش��اوران امالک گفته ب��ود :در ماههای اخیر و به
دنبال افزایش قیمت مس��کن و اجارهبها در ش��هر
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ﻣﻬﺪﻯ ﺟﻬﺎﻧﺸﻴﺮﻯ – ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  9609982986400553ﺷــﻌﺒﻪ  105ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ) 105ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  - 9609972990501723ﺷﺎﻛﻰ:ﺍﻗﺎﻯ
ﺍﺭﺵ ﻋﺒﺪﺍﻟﻬﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺯﻳﺪﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ  35ﻣﺘﺮﻯ ﺷﻜﻮﻓﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  19ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭﻯ ﺩﺭ
ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻰ پ - 57ﻣﺘﻬﻢ:ﺍﻗﺎﻯ ﺣﺎﻣﺪ ﭘﺮﻭﻳﺰﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺸــﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﺑﺎﺩ 30
ﻣﺘﺮﻯ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﻮﻯ ﺩﻩ ﻣﺘﺮﻯ  3ﻛﻮﭼﻪ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺤﻮﺍﺋﺞ ﭘﻼﻙ  - 360ﺍﺗﻬﺎﻡ:ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ
))ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ(( ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻗﺎﻯ ﺣﺎﻣﺪ ﭘﺮﻭﻳﺰﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺸــﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺍﻫﻞ ﻛﻨﮕﺎﻭﺭ
 24ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻐﻞ ﺍﺯﺍﺩ ﺳﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﺍﺋﺮ
ﺑﺮ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻗﺎﻯ ﺁﺭﺵ ﻋﺒﺪﺍﻟﻬﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺯﻳﺪﺍﻟﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 96/1/17
ﺩﺭ ﺳــﻠﻄﺎﻥ ﺍﺑﺎﺩ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻓﺎﻗﺪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺭﺥ  96/4/17ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ  96/1/17ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺷﺎﻛﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﺑﻪ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ
ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﺰﻩ ﻣﺬﺑﻮﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻛﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺍﺻﺎﺑﺖ ﺟﺴﻢ ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﮔﻮﺍﻩ ﺩﺭ
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﺻﻞ ﺩﺭﮔﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ
ﻭﻯ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﻛﺎﻩ ﺣﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴــﺎﺑﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺑﺰﻩ ﻣﺬﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺸــﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ
ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﻭ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺷــﺎﻛﻰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ 449ﻭ559ﻭ709ﻭ715
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ  1392ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺟﺮﺡ
ﺑﺨﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺭﺏ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻰ ﻓﺮﻕ ﺳﺮ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﻚ ﺩﻫﻢ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺭﺵ
ﺗﻮﺭﻡ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭘﻮﺳــﺖ ﺍﻫﻴﺎﻧﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷــﺎﻛﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ .ﻭ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺟﻨﺒﻪ
ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺑﺰﻩ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣــﺎﺩﻩ  614ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻰ  1375ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ
ﻳﻚ ﺳــﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺩﺭﺟﻪ  6ﺑﺎ ﺍﺣﺘﻴﺎﺏ ﺍﻳﺎﻡ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻗﺒﻠﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻭ ﺍﻻﻡ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ
ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎ ﻣﻬﻠﺖ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻡ ﺍﻟﻒ426/
ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺮﺏ ﻣﻴﺴﺘﺎﻧﻰ -ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  105ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﻫﻴﺎﺕ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴــﻜﻦ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺛﺒﺖ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺑﺎ
ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻨﺎﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺫﻳﻞ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻨﺎﻡ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺘﺮﺿﻰ
ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ً ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺗﺤﻮﻳــﻞ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻃﺮﺡ
ﺩﻋﻮﻯ ﺭﺍ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
 -235ﺭﺿــﺎ ﺍﻣﺮﺍﻟﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳــﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ
 127/32ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  75ﺍﺻﻠﻰ ﻛﻴﻼﻥ ﺍﺯ ﺳﻬﻢ ﻣﺠﻬﻮﻝ
 -96ﻣﻴﻼﺩ ﺻﺎﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 184
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  75/66ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺼﻴﺮ ﻛﺎﻇﻤﻰ
 -231ﺭﺿﺎ ﺍﻣﺮﺍﻟﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 176/6
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  75ﺍﺻﻠﻰ ﺍﺯ ﺳﻬﻢ ﻣﺠﻬﻮﻝ  .ﻡ ﺍﻟﻒ5385/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺁﮔﻬﻰ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  344ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ  394ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺼﻮﺏ ﺳــﺎﻝ  1392ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻴﻨﻌﻠﻰ ﺩﺭ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9409988444300963ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ  -1ﻣﺒﺎﺷﺮﺕ ﺩﺭ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻫﺸﺖ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻣﺮﻓﻴﻦ  -2ﻣﺒﺎﺷﺮﺕ ﺩﺭ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ  226ﻛﻴﻠﻮ ﻭ  700ﮔﺮﻡ ﺗﺮﻳﺎﻙ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻓﺬﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺍﺑــﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 1397/7/21ﺳــﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ
ﻣﻘــﺮﺭ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠــﻪ  10ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ ً ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ2002/
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

در مرداد و شهریور تزریق شود انجام نشده است ،گفت :البته ما
چندان هم مشتاق به دریافت اینگونه اعتبار نیستیم ،چراکه از
اوراق خزانه قرار بود این مبالغ پرداخت شود.
مدیرعامل شهر جدید پردیس با تأکید بر اینکه  ۲۳۳۳واحد مسکن
مهر آماده تحویل است اما نبود برخی اقالم مثل بوستر پمپ و موتور
آسانسور باعث شده تا حدودی با مشکل مواجه شویم ،اظهار داشت:
در شهر جدید پردیس  ۲۵هزار واحد مسکن مهر تحویل شده است،
بنابراین برای سرعت دادن به ساخت و ساز مسکن مهر قرار بود برخی
از فازها را از پیمانکاران بگیریم و به پیمانکاران خوشنام بدهیم.
ویبااشارهبهاینکهتاهفتهدولتوتاشهریورماه ۵هزارواحدمسکونی
مسکن مهر افتتاح خواهد شد ،گفت :عددی که در حال حاضر برای افتتاح
واحدهای مسکن مهر اعالم شد در حال بزرگ شدن است .فارس

تهران ش��اهد روند مهاجرت اقش��ار اجارهنشین از
تهران به س��مت ش��هرهای اطراف از جمله کرج،
شهریار ،پردیس ،رودهن و غیره هستیم.
ب��ازار اجاره با ش��روع فصل خ��رداد ،متاثر از
قیمتهای پیشنهادی شرایط ملتهبی را آغاز کرد
ام��ا به دلیل نبود ظرفی��ت در این حوزه به تدریج
حالت تعادل به خ��ود گرفت و قیمتها بخصوص
در جن��وب پایتخت مقداری تعدیل ش��ده اس��ت.
طبق آمارهای رس��می ،نرخ رش��د قیمت مسکن
شهر تهران از تیرماه سال قبل تا تیرماه امسال ۵۴
درص��د بوده ،در حالی ک��ه قیمت اجاره در همین

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍ
ﺵ پ  139604010259001281/1:ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳــﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﻴﺪ ﻟﻴﺘﻜﻮﻫﻰ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ
 :ﻣﺠﻴﺪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﻤﻪ  939ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺁﻣﻞ ﺥ ﻫﺮﺍﺯ ﺁﻓﺘﺎﺏ 21ﭘﻼﻙ  35ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ
ﻛــﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺳــﭙﻪ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎﻧﻜــﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  168800906ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ
ﻣﺒﻠــﻎ  413,065,181ﺭﻳــﺎﻝ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/5/25ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻭ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﺗﺴــﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪﻫﻰ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺷــﻤﺎ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  9601323ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺥ
97/3/9ﻣﺎﻣﻮﺭ،ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺷــﻤﺎ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﻣﺘﻦ ﺳــﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸــﺪﻩ ﻟﺬﺍ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ
ﺑﺴــﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺤﺴــﻮﺏ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ،ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻣﻞ-ﺳﻴﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻨﻰ ﻫﺎﺷﻤﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ :ﺳــﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﺮﻧﺪﺁﺑﺎﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺑﻪ
ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺮﺝ ﭘﻞ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﻮﻋﻠﻰ  16ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻁ  4ﺷﺮﻗﻰ – ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ
ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ /ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ :ﺍﻣﻴﻦ ﺻﺎﻟﺤــﻰ ﺷــﻬﺮﻭﺩﻯ  ،ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ
ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﺣﻜــﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  9510097431100832ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 9509977431100576ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 200/000/000
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ  5100000ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻭ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/06/19ﺗﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ .ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﺑــﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ -1 :ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻤﻮﻗــﻊ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺭﺩ )ﻣﺎﺩﻩ  34ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﻣﺪﻧﻰ(  -2ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﺪ  -3ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺣﻜﻢ ﻭ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻴﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﺳﻰ
ﺭﻭﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻳﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﻤﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ
ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺟﻮﻩ ﻧﻘﺪﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺍﻟﻰ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻧﺤﻮ ﻧﺰﺩ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺛﺎﻟﺚ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺛﺎﻟﺚ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ
ﻭ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺍﻋﺴــﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﺍﻻ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﻰ
ﺷــﻮﺩ )ﻣﻮﺍﺩ 8ﻭ 3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟــﻰ  -4 (1394ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺯ
ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ  ،ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺩﺭﺟﻪ ﻫﻔﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻰ
ﺩﺍﺭﺩ) .ﻣــﺎﺩﻩ  34ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣــﺎﺩﻩ  20ﻕ ﻡ ﺍ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  16ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ  -5 (1394ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻳﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻯ ﺩﻳﻦ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮﻯ ﻛﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧــﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻮﻥ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﺒﺎﺷــﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺩﺭﺟﻪ
ﺷﺶ ﻳﺎ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻧﺼﻒ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ )ﻣﺎﺩﻩ  21ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ  -6 (1394ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺳــﻰ ﺭﻭﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﻮﺩ
ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻋﻠﻴــﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟــﻪ ﻳﺎ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻔﻴﻞ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ)ﺗﺒﺼﺮﻩ  1ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ .(1394
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  11ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻳﺎﺳﻮﺝ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺷﻬﺎﺏ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 970288ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 97/7/4ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  106ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺣﻜﻢ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ .ﻡ ﺍﻟﻒ2015/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  106ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ  2ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺳﻮﻝ ﻧﺠﻔﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺁﻗﺎ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 970331ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺒﺎﺷــﺮﺕ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﺳــﺮﻗﺖ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/7/4ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  106ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺣﻜﻢ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﻡ ﺍﻟﻒ2014/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  106ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ  2ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺷــﻬﻨﺎﺯ ﻣﻮﻻﻳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﭘﺎﺷــﺎ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ  970327ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﻰ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﻓﺤﺎﺷــﻰ ﺟﻬــﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻭ
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/7/3ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  106ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷــﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺣﻜﻢ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺻﺎﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ .ﻡ ﺍﻟﻒ2011/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  106ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ  2ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺟﻠﻴﻠﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 970330ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺳﺮﻗﺖ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 97/7/4ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  106ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺣﻜﻢ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ .ﻡ ﺍﻟﻒ2013/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  106ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ  2ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺵ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ 970047:ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻟــﻪ :ﺍﻛﺒــﺮ ﻛﺎﻇﻤــﻰ ﻑ ﻋﻠــﻰ ﺍﺻﻐــﺮ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻬﻢ-1:ﻗﺎﺳــﻢ ﻫﺎﺷــﻤﺨﺎﻧﻰ ﻑ ﻫﺎﺷــﻢ-2ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺿﺎﻣﻨــﻰ ﻭﺭﻛــﻰ ﻑ ﺟﻠﻴــﻞ ﻫــﺮﺩﻭ
ﻣﺠﻬــﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
 97/3/30-9709971291300281ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬــﻢ ﺑــﻪ ﺻــﻮﺭﺕ ﺗﻀﺎﻣﻨــﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ -1:ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  1,800,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﺳﻪ ﻓﻘﺮﻩ ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ  97/1/21ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ
ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ 350,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  61,656,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ-2ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸــﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ
ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  3ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ-ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺣﻤﻴﺪﻯ

بازه زمان��ی  ۱۳.۶درصد افزایش یافته که نش��ان
میدهد ش��کاف  ۴۰.۶درصد بین این دو شاخص
وج��ود دارد .موج��ران در هفتهه��ای اخیر تالش
کردن��د این فاصله را پر کنند اما مس��تاجرانی که
قدرت اقتصادی آنها نهایتا  ۵درصد نسبت به نرخ
تورم افزایش یافته از توان کافی برای پاسخدهی به
پیام سمت عرضهی مسکن برخوردار نیستند.
وزارت راه و شهرس��ازی روز  ۱۴تیرم��اه ابتدا
راهکارهای ۹گانه کنترل بازار مس��کن را با حضور
فعاالن و کارشناسان این بخش بررسی کرد .سپس
عب��اس آخوندی چه��ار الیحه "اصالح م��وادی از

قانون اصالح مالیاتهای مستقیم مصوب ،"۱۳۹۴
"اص�لاح م��اده  ۱۵قانون س��اماندهی و حمایت از
تولید و عرضه مسکن "" ،افزایش مدت زمان اجاره
ساختمان و تعیین سقف برای افزایش اجارهبها" و
" الیحه دو فوریتی قانون پیشفروش ساختمان" را
برای تصویب به هیات دولت پیشنهاد داد؛ لوایحی
که کارشناسان میگویند به دلیل قدرت اثرگذاری
اقتصاد کالن بر بازار مس��کن ،دستاندرکاران این
حوزه نمیتوانند به طور مستقل برنامههای سرکوب
قیمت مسکن را پیادهسازی کنند .همچنین برخی
کارشناسان ،این راهکارها را دیرهنگام میدانند.
از س��وی دیگر ،مدیرعامل بانک مس��کن اخیرا
پنج سیاس��ت اعتب��اری جدید برای بازار مس��کن
اعالم کرده است .ابوالقاسم رحیمیانارکی پرداخت
تسهیالت ساخت به واحدهای متراژ پایین و متناسب
با الگوی مصرف ،افزایش س��قف وام اوراق از  ۶۰به
 ۸۰میلیون تومان ،باال بردن سقف سنی واحدهای
مشمول دریافت وام از  ۱۵به  ۲۰سال و فعالسازی
مجموعه شرکتی و سازمانی بانک مسکن در حوزه
ساخت و تولید واحدهای مسکونی ارزانقیمت را از
جمله این چهار راهکار عنوان کرده است.
س��لمان خادم المله کارشناس اقتصاد مسکن
درباره راهکارهای  ۹گانه وزارت راه و شهرس��ازی
برای کنترل بازار مس��کن میگوید :اقدامات فوری
از این دست بیشتر به نمایش شبیه است؛ اوال باید
پرس��ید چرا این اقدامات زودتر انجام نشد .نکتهی
بعدی این اس��ت که یک شخصی مالک خانه است
و ش��خص دیگر خریدار و مستاجر است .در کدام
چارچ��وب میخواهن��د اینها را مجب��ور کنند در
مقطع فعلی اقدامات  ۹گانه مدنظر را انجام دهند؟
ل��ذا اینگونه برنامهه��ا خروجی خاص��ی نخواهد
داش��ت .البته نمیتوان کار را رها کرد اما اتفاقاتی
که در بخش مسکن ،ارز یا طال افتاده به متغیرهای
کالن مربوط میش��ود و از سطح وزارتخانه و حتی
سطح دولت فراتر است .ایسنا

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ
ﺑــﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  960466ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻧﻴﺎﺑﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷــﻌﺒﻪ  107ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﺭﺣﻤﺎﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ 210,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﻖ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻣﺤﺴــﻦ ﺷــﻬﺎﺩﻯ ﻓﺮ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟــﺖ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺭﺣﻤﺎﻧﻰ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ
 10,500,000ﺭﻳــﺎﻝ ﺑﺎﺑــﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸــﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺑــﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ
ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﺩﻳﻦ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻴــﻒ  1/5ﺩﺍﻧﮓ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ 2066
ﻓﺮﻋــﻰ ﺍﺯ  13ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨــﺶ  10ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑــﺎﺩ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻪ ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﺁﻥ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ
ﺍﺯ:ﻣﻠﻚ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  2066ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  13ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ  10ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ
ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  3145/40ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳــﻪ ﺭﺍﻫﻰ ﺷــﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ
ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭﻯ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬﺭ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﻪ ﻗﺪﺭﺍﻟﺴﻬﻢ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ 1/5
ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸــﺎﻉ ﺍﺯ ﺷــﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﭘﻼﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ.ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺭﺑﻌﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ
ﺩﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺷــﻤﻊ
ﻛﻮﺑﻰ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭﺳــﺎﺯﻯ ﺟﻬﺖ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻫﺘﻞ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ
ﺭﺳــﺘﻮﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  350ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻣﻠــﻚ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺁﺏ ﺑﻮﺩﻩ
ﻟــﺬﺍ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑــﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻟﺤــﺎﻅ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻛﻠﻴﻪ ﺟﻮﺍﻧــﺐ ﺍﺭﺯﺵ  1/5ﺩﺍﻧﮓ ﺍﺯ
ﺷــﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﻠﻚ ﻓﻮﻕ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ  9,700,000,000ﺭﻳﺎﻝ)
ﻧــﻪ ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﻭ ﻫﻔﺘﺼﺪﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ( ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ،ﻟﺬﺍ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﺯ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﻮﻗﻴﻔــﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 97/6/20ﺳــﺎﻋﺖ  11ﺻﺒــﺢ ﺩﺭ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣــﻜﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ ﻭ ﺩﺭ
ﺻــﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﻣﺤــﻞ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰ ﺭﺳــﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻰ
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﻛﺴــﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷــﻌﺒﻪ
ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ  .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ
ﺁﻥ ﻓــﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣــﺎﺩﻩ  129ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺭﻳﺎﻓــﺖ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ
ﻣــﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺧﺬ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﻭ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﮔــﺰﺍﺭﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ
ﺁﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ  ،ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ  .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻬﺎﻯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻧﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ،ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﻭ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﻨﺸﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ-ﺍﺳﺪﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺭﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 940935ﺡ 2ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ)ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎﻥ ( ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ)ﺑﻬﺮﺍﻡ ﭼﺮﺧﻴﺎﻥ( ﻛﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺍﻳﺸﺎﻥ
ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ)ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ  302ﻕ ﺁ ﺩ ﻡ (ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  94/7/27-523/94ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ)ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻰ(
ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻣﻰ ﮔــﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧــﺪﮔﺎﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﻣﻄﻠــﻊ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷــﺮﺡ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺍﺻﻞ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺣﻜــﻢ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭﺍﻳﻦ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻣﻬﻠﺖ ﻫﺎﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺭﺍ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.ﻡ/ﺍﻟﻒ ﺩﺍﺩﻭﺭ –ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺭﺍﻣﺴﺮ
ﺷــﺮﺡ ﺣﻜﻢ ))ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ(( :ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ  94/12/12ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺍﻝ
ﻭ ﺍﻣــﻼﻙ ﺑﻨﻴــﺎﺩ ﻣﺴــﺘﻀﻌﻔﺎﻥ)ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ( ﺑــﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬــﺮﺍﻡ ﭼﺮﺧﻴﺎﻥ
ﺑــﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺛﺒــﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ
827/99ﻣﺘﺮﻣﺮﺑــﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺭﺍﻣﺴــﺮ ﻗﺮﻳﻪ ﮔﺎﻭﺭﻣﮓ ﻗﻄﻌــﻪ  109ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺍﺯ  279ﺍﺻﻠﻰ
ﺑﺨﺶ  5ﺛﺒﺖ ﺭﺍﻣﺴﺮ ﻣﻘﻮﻡ ﺑﻪ  50,000,100ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺃﻯ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ  94/11/17-2293ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴــﻜﻦ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺳــﻮﺍﺑﻖ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻫﺎﻯ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘﺎﺳــﺦ ﺍﺳــﺘﻌﻼﻡ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣــﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺛﺒﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﺫﻳﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ  95/11/18=1395-853ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ
ﺭﺃﻯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺄﺕ)ﻣﻌﺘﺮﺽ ﻋﻨﻪ( ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
 97/2/10=97-143513ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻧﻘﺸــﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺛﺒﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ
ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻣﻠﻚ ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺛﺒﺖ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ)ﻗﻄﻌــﻪ  109ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ(ﺍﻧﻌــﻜﺎﺱ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻜﻢ ﺍﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺷــﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﻣﻠﻰ ﺷــﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ  1ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻠﻰ ﺷــﺪﻥ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﻊ ﻭﺟﻮﺩ
ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺴــﺘﺜﻨﻰ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻣﻠﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻗﺎﺋــﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﺁﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻭﺻــﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﻣﺼﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﻭ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸــﺪﻩ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ
ﺍﻳــﺮﺍﺩﻯ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﺯ ﺧــﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  198ﻕ ﺁ ﺩ ﻡ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺑﻄﻼﻥ ﺭﺃﻯ
ﻣﻌﺘــﺮﺽ ﻋﻨﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺛﺒﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﻄﻌــﻪ  109ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  279ﺍﺻﻠﻰ )114
ﻓﺮﻋﻰ( ﻗﺮﻳﻪ ﮔﺎﻭ ﺭﻣﻚ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.ﺍﺯ ﺑﺎﺏ ﺗﺴﺒﻴﺐ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺣﺴﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺑــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺭ ﺣــﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ
ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺭﺃﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ
ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻣﺠﺪﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻇﺮﻑ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪﺕ ﻗﺎﺑﻞ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺭﺍﻣﺴﺮ-ﺳﻴﺪﺭﺿﺎ ﺭﺍﺩﻓﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ
ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ  960364ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧــﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻫﻤﻴﺎﺭﻯ ﺑﻬﻤﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﺑــﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳــﻴﺪﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ  15180000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ
ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ  1500000ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻭ  1500000ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻭ
ﻣﺒﻠﻎ  530000ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/10/26ﺩﺭ
ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺍﺣﺴــﺎﻥ ﺭﺍﺋﻴﻦ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ.ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮﺩ ﻫﻴﭻ
ﺍﻗﺪﺍﻣــﻰ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻳﻚ ﻋﺪﺩ ﻛﻮﻟﺮ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﻯ ﺳﺎﻣﺴــﻮﻧﮓ  24ﻫﺰﺍﺭ -2ﻣﻴﺰ ﭘﻴﻨﮓ
ﭘﻨــﮓ ﻓﻠــﺰﻯ ﻭ ﭼﺮﺥ ﺩﺍﺭ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  11500000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ .ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/6/13ﺭﻭﺯ ﺳــﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺍﺯ ﺳــﺎﻋﺖ  10ﺍﻟﻰ  11ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﮔﺴﺘﺮﻯ
ﻣﻴﺎﻧــﺪﺭﻭﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳــﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑــﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰ ﺭﺳــﺪ  .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨــﺪ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ
ﺍﺯ ﺑﺮﮔــﺰﺍﺭﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﻴﺎﻧــﺪﺭﻭﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 .ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﻓﻮﻕ ﺷــﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺁﻥ ﻛﺴــﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ
ﺭﺍ ﻗﺒــﻮﻝ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﻧــﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠــﺲ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻬﺎﻯ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻯ ﺍﺧﺬ ﻭ
ﺑﻘﻴﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ  .ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﻣﻞ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳــﭙﺮﺩﻩ ﺗﻮﺩﻳﻌﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.ﻡ/ﺍﻟﻒ97/71
ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻴﺎﻧﺪﺭﻭﺩ-ﺳﻤﻴﻪ ﺩﻭﺩﻳﺎﻥ
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اخبار
 ۳۰مرداد ،پایان مهلت واگذاری چک
سایر بانکها با طرح قدیم به بانک ملت

با توجه به اجرایی ش��دن طرح صی��اد ،واگذاری
چک س��ایر بانکها با طرح قدیم(غیرصیادی) فقط تا
پایان مردادماه ،امکان پذیر خواهد بود.
با اس��تناد به مفاد نام��ه اداره نظامهای پرداخت
بانک مرک��زی ،مهلت ثبت اطالع��ات چکهای طرح
قدیم(غیرصیادی) ،صادره س��ایر بانکها در واحدهای
صف بان��ک ،حداکث��ر روز  ۳۰مردادماه س��الجاری
تعیین شده است .براساس این گزارش ،مشتریان باید
برای واگذاری چکهای خ��ود با هر تاریخی ،تا پایان
مردادماه به شعب بانک ملت در سراسر کشور مراجعه
کنند .سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته
چک) به منظور یکپارچهس��ازی فرایند صدور دس��ته
چکهای بانکی پیادهسازی شده است.

سقف تسهیالت «اعتبار سپهر»
به  ٢میلیارد ریال افزایش یافت

معاون اعتب��اری بانک صادرات ای��ران از افزایش
سقف تسهیالت اعطایی در قالب طرح «اعتبار سپهر»
از  ٥٠٠میلیون ریال به  ٢میلیارد ریال خبر داد.
امیر یوسفیان با اشاره به استقبال خوب مشتریان از
این طرح ،گفت :مشتریان بانک صادرات ایران میتوانند
با س��پردهگذاری در این طرح در  ٤٨ساعت بدون نیاز
به وثیقه تا  ٨٠درصد سپرده خود را تسهیالت بگیرند.
وی افزود :با اعطای  ٨٠درصدی سپرده و تعیین سقف
 ٢میلیارد ریالی عمال توان پولی مشتری دو برابر شده و
در عین حال سود  ١٥درصدی ساالنه از سپرده خود در
قالب «اعتبار سپهر» دریافت میکند یوسفیان تصریح
کرد :این دو متغیر اصلی ،این خدمت جدید را در نظام
بانکی کش��ور متمایز ک��رده و انتظار میرود نیاز بخش
مهمی از مشتریان بانک با این شیوه تامین شود.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍ
ﺵ پ  139604010259001281/1:ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳــﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﻴﺪ ﻟﻴﺘﻜﻮﻫﻰ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ
 :ﻣﺠﻴﺪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  939ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺁﻣﻞ ﺥ ﻫﺮﺍﺯ ﺁﻓﺘﺎﺏ 21ﭘﻼﻙ  35ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ
ﻛــﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺳــﭙﻪ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎﻧﻜــﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  168702738ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ
ﻣﺒﻠــﻎ  683,000,131ﺭﻳــﺎﻝ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/5/25ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻭ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﺗﺴــﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪﻫﻰ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺷــﻤﺎ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  9601322ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺥ
97/2/31ﻣﺎﻣﻮﺭ،ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺷــﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﻟﺬﺍ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ
ﺑﺴــﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺤﺴــﻮﺏ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ،ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻣﻞ-ﺳﻴﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻨﻰ ﻫﺎﺷﻤﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻛﻼﺳــﻪ پ 11/212/97 :ﻧﻈــﺮ ﺑــﻪ ﺍﻳــﻦ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﺁﻗــﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷــﺎﺑﺎﺯﺍﺩﻩ ﻑ
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ -1ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﺮﺟﺎﻧﻰ ﻑ ﺍﻛﺒﺮ-2
ﺍﻛﺒﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻰ ﻑ ﺷﻜﺮﺍﷲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳــﻪ  11/212/97ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/7/4ﺳــﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻗﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺍﺳــﺖ  ،ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ،ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ
 73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ،ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺩﺭﺝ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ
ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷــﻌﺒﻪ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻔﺎﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻘﺘﻀﻰ
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺎﺑﻞ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺵ پ ﻙ 4/969/95ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻟﻪ:ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻬﺮﺍﻣﻴﺎﻥ ﺑﺎﻭﻛﺎﻟــﺖ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺗﺒﺎﺭ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ:ﺳــﻴﺪ ﺻﺎﻟــﺢ ﻣﻴﺮﺷــﻌﺒﺎﻧﻰ ﺍﺣﻤﺪﻯ-ﻣﺠﻬــﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑــﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ-443
 96/4/25ﺷــﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺎﺑﻠﺴــﺮ ﻛــﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘــﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  27,500,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ  405,000ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ  403,750ﺭﻳﺎﻝ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ 93/9/10
ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸــﺮ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ.ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ
 32ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﻫﺎﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ 34ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳــﺖ:ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻳﻦ ﺑﺮگ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ
ﺑﮕــﺬﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻳــﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﺭﺃﻯ ﺑﺪﻫﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ
ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻳﺎ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ)ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﻫﻨﻰ(
ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳــﻰ ﻛﻼﺳــﻪ  9400100ﻟــﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺳــﭙﻪ ﻣﺮﻛــﺰﻯ ﻧﻜﺎ ﻋﻠﻴــﻪ ﺍﺣﻤﺪ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬــﻰ  ،ﺷــﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﺍﻋﻴﺎﻧﻰ ﻳﻚ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ )ﻃﻠﻖ ﺑﺎ ﻋﺮﺻــﻪ ﻭﻗﻒ( ﺗﺤﺖ ﭘﻼﻙ
 57/378/6646ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ  18ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻧﻜﺎ ﻛﻮﭼﻪ ﺍﺳــﻔﻨﺪﻳﺎﺭﻯ ﺟﻨﺐ ﻣﺪﺭﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻳﻦ
ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  11810ﺻﻔﺤﻪ  389ﺟﻠﺪ  89ﭼﺎﭘﻰ  4765ﺳــﺮﻯ ﺳﺎﻝ  91ﺑﻪ
ﻧﺎﻡ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸــﺎﻉ ﻋﺮﺻﻪ ﻭﻗﻒ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ
ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻗﻰ ﺁﻥ ﻋﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ  92/2/31-18203ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  96ﻧﻜﺎ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻣﺒﻠﻎ  454,691,099ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ
ﺭﻫﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﭙﻪ ﻧﻜﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  156ﻣﺎﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﻠﻚ -1 :ﺩﺍﺭﺍﻯ
ﺍﺳــﺘﺤﻜﺎﻡ ﻣﻨﺎﺳــﺐ-2ﺍﻋﻴﺎﻥ ﺍﻧﺒــﺎﺭﻯ ﻗﻄﻌﻪ  3ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  3/92ﻣﺘﺮﻣﺮﺑــﻊ -3ﺗﺮﺍﺱ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  2/42ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ-5ﺍﺳﻜﻠﺖ ﺑﺘﻨﻰ -6ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ-7ﺩﺭﺏ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺭﻳﻤﻮﺕ-8
ﺩﺭﺏ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﺿﺪ ﺳــﺮﻗﺖ-9ﻧﻤﺎﻯ ﺑﻴﺮﻭﻧﻰ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﻨﮓ ﻭ ﻛﻒ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻣﻮﺯﺍﻳﻴﻚ-10
ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺁﺷــﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺍﭘﻦ ﻭ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﺍﻡ ﺩﻯ ﺍﻑ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ .ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 788,785,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  83,03ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ
ﻭﺍﺣﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺣﺪﻭﺩ  5ﺳــﺎﻝ ﻭ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ  30ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕﺁﺏ
ﺑــﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﺻــﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭ
ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺪﻳﻮﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ .ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﺍﺯ ﺳــﺎﻋﺖ  9ﺍﻟﻰ  12ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷــﻨﺒﻪ  97/6/12ﺩﺭ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷــﻌﺒﻪ ﻧﻜﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺟﻨﺐ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰ ﺭﺳــﺪ.ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  788,785,000ﺭﻳﺎﻝ ﺷــﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻯ ﻧﻘﺪﺍ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳــﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺑﻪ ﺁﺏ،ﺑﺮﻕ،ﮔﺎﺯ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺍﻧﺸــﻌﺎﺏ ﻳﺎ ﺣﻖ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺭﻗﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﺁﻥ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷــﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﺸــﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﻧﻴــﺰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎﺯﺩﺍ،ﻭﺟﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻰ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﻓﻮﻕ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﻭ ﺣﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻘﺪﺍ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ .ﺿﻤﻨﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺭﻭﺯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺭﺳــﻤﻰ ﮔﺮﺩﺩ  ،ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺳــﺎﻋﺖ ﻭ
ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ).ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ :ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ .(97/5/23ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻯ ﻗﻠﻴﺎﻥ -ﺭﻳﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭﺍﻣﻼﻙ ﻧﻜﺎ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  2/970022ﻟﻪ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻓﺮﻣﻨﺪﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺮﻭﺵ ﻟﻘﻤﺎﻧﻰ ﺟﻬﺖ
ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺸﺮﻭﺣﻪ ﺯﻳﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ
ﻭ ﺑــﻪ ﻣﺒﻠــﻎ  16,500,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻭ ﻣﻘﺮﺭ ﺷــﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷــﻨﺒﻪ  97/5/24ﺍﺯ
ﺳــﺎﻋﺖ  9ﺍﻟﻰ  10ﺍﺯﻃﺮﻳــﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺳــﺎﺭﻯ ﺑﻪ
ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳــﺪ  .ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷﺪﻩ ﺷــﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ
ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺿﻤﻨﺎ 10ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﻧﻘﺪﺍ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺪﻩ
ﺍﺧــﺬ ﻭ ﻣﺎﺑﻘــﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﻳــﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔــﺮﺩﺩ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺻــﻮﺭﺕ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ
ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﻭﺟﻪ ﻣﺒﻠﻎ 10ﺩﺭﺻﺪ ﺳــﭙﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ.ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﺮﻭﺵ ﻟﻘﻤﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺧﺰﺭ ﺳﺎﺭﻯ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ
ﺍﺯ 300:ﻋﺪﺩ ﺻﻔﺤﻪ ﺳــﻨﮓ ﺑــﺮﺵ ﺁﻫﻦ ﻣﺎﺭﻙ ﺭﺿــﺎ )8500RP/n-)*180ma 80m/s
46s5BF-A24ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ .ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻋﺪﺩ ﺻﻔﺤﻪ ﺳــﻨﮓ ﺑﺮﺵ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  55000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ
ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺗﻮﻗﻴﻔﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  16,500,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﺑﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻳﻮﺳﻔﻰ-ﺩﺍﺩﻭﺭﺯ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ

