دستاورد

ارتش اسالم

نخستین موتور "واترجت" رونمایی میشود

رئیس س��ازمان صنایع دریایی وزارت دفاع از تولید نخستین موتور واترجت
خبر داد.
دریادار امیر رستگاری گفت :سال گذشته در جلسه شورای عالی صنایع دریایی،
طرح تحول این صنعت مبتنی بر اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید .با اجرای این طرح
ضمن جلوگیری از خروج صدها میلیون دالر ارز از کشور ،اشتغالزایی پایدار ،کاهش
تهدیدات ناشی از خروج شناورهای استیجاری خارجی در زمان تحریم ،ارتقای توان تولید
داخل ،توسعه فناوریهای نوین دریایی و بومیسازی زنجیره تامین را درپی خواهد داشت.
رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع با بیان اینکه با تصویب این طرح  176شناور
بومی به جای شناورهای استیجاری جایگزین میشود ،افزود :ساخت این شناورها به ارزش
ی��ک و نیم میلیارد ی��ورو از محل صندوق ذخیره ملی انجام میش��ود .در دومین همایش
پیشرانهای دریایی این موتور را رونمایی خواهیم کرد .روابط عمومی وزارت دفاع

اگر قدرت دریایی نداشته باشیم

معاون هماهنگکننده ارتش گفت :حتما یک نیروی دریایی ممتاز و برجسته
میخواهیم که امنیت را در دریاها برقرار کند و اگر در این حوزه قدرت نداش��ته
باشیم دیگران منابع خلیجفارس را به تاراج میبرند.
امیر دریادار حبیباهلل سیاری گفت :کشورمان در موقعیتی قرار گرفته که هم در
شمال و هم در جنوب دریا دارد؛ در شمال  700تا  800کیلومتر مرز دریایی و در جنوب
نزدیک  1200کیلومتر در خلیجفارس مرز داریم که یک مزیت مهم برای کشور است.
وی افزود :خلیجفارس که به انبار انرژی دنیا معروف است فقط یک راه به بیرون دارد و
آن هم تنگه هرمز است .در حال حاضر حفاظت از خلیجفارس برعهده نیروی دریایی سپاه
است و نیروی دریایی ارتش هم از شرق جزایر الرک تا مدار  10درجه بابالمندب و خلیج
عدن حضور دارد لذا برای انجام این ماموریتهای مهم نیازمند تجهیزات مدرن هستند که
در اینجا اهمیت صنایع دریایی وزارت دفاع مشخص میشود .باشگاه خبرنگاران

سخنگو

هرگز نمایندهای را برای نظر و رأی ردصالحیت نکردیم

س��خنگوی ش��ورای نگهبان گفت :این حرف��ی که برخ��ی میگویند دلیل
مخالف��ت با طرح شفافس��ازی آرای نمایندگان ،ترس آنان از ش��ورای نگهبان
بههنگام بررسی صالحیتهاست ،حرف بیربطی است.
عباس��علی کدخدایی با اش��اره به صحبتهای علی مطه��ری درباره چرایی
مخالف بودن با پنهان بودن رای نمایندگان تأکید کرد :شورای نگهبان ،نمایندگان
مجلس را هیچگاه بهدلیل آرا و نظرشان رد صالحیت نکرده است .وی گفت :این شورا
امروز بررسی  ۲مصوبه «ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» و «تعیین تکلیف معلمان
حقالتدریسی» را در دستور کار خواهد داشت.
بعد از حواش��ی ایجاد ش��ده درباره عمل به قانون منع بکارگیری بازنشستگان شورای
نگهبان تشکیل جلسه خواهد داد تا دقیقا شخص شود که چه افراد و ارگانهایی میتوانند با
وجود تصویب این قانون همچنان به خدمت در عین بازنشستگی ادامه دهند .جماران
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بهانهگیری برای مقابله با شفافیت

سوشیانت آسمانی

از روزی که دو فوریت طرحی
پویششفافیت
ک��ه  170امض��ا داش��ت در
صحن رای نی��اورد تا رایهای نمایندگان ش��فاف
نش��ود! هر روز یک دلیل درباره چرایی مخالفت با
اجرایی نشدن رای ش��فاف بیان میشود و تاکنون
از  290نماین��ده مجلس تنها حدود  70نفرش��ان
علنا اعالم کردند که با طرح موافقند و حاضرن دبه
صورت خودجوش رایشان را علنی کنند! اما سوال
اینجاس��ت ک��ه آی��ا م��ردم ح��ق ندارن��د نظرات
نماین دهای را که برای حضور در بهارس��تان معرفی
کردهاند بدانند تا بهت��ر بتوانند نمایند ه خود را در
پارلمان مش��خص کنند و بدانند نماینده استانشان
تا کجا همراستا با خواستههای آنها عمل میکند؟!
 73نمایند ه مجلس شورای اسالمی برای کمپین
ش��فافیت آرا اعالم آمادگی کردند .بعد از مخالفت
مجلس با یک فوریت طرح شفافیت آرا نمایندگان
در روز چهارش��نبه احم��د امیرآبادیفراهان��ی در
توئیت��ی اعالم کرد ک��ه میخواه��د از اول مهرماه
س��ال  97به صورت داوطلبانه آرای خود را نسبت
به طرحها و لوایح در مجلس شورای اسالمی اعالم
کن��د که بعد از این توئیت بس��یاری از نمایندگان
طی پیامکی به او اعالم موافقت خود را با پبوس��تن
به "کمپینی به نام شفافیت آراء" بیان کردند.
در همین راستا تاکنون  73نماینده با این طرح
موافق بوند و نامش��ان جزو داوطلبین شفافیت ثبت
ش��ده است که عبارتند از :علیاصغر یوسفنژاد ،نظر
افضلی ،عبدالرضا عزیزی ،سهراب گیالنی ،سیدحسن
حسینی ،محمد باسطدرازهی ،محمد عزیزی ،جواد
کریمیقدوس��ی ،سیداحس��ان قاضیزادههاش��می،
حجتاالس�لام نص��راهلل پژمانفر ،هاج��ر چنارانی،
اقبال محمدی��ان ،رحیم زارع ،رضا انصاری ،س��یده
حمیدهزرآبادی ،احمد علیرضابیگی ،محمد دهقانی

حق مردم نیست رای نمایندهشان را ببینند؟!

نقن��در ،مرتض��ی صفارینطنزی ،سیدامیرحس��ین
قاضیزادههاش��می ،فری��دون احم��دی ،عل��ی
اکبریکریمی ،محمدرضا منص��وری ،محمدابراهیم
رضایی ،حجتاالسالم علیرضا سلیمی ،علی ابراهیمی،
سیداحسن علوی ،ش��هاب نادری ،حمداهلل کریمی،
محمدرضا پورابراهیمی ،محمدمهدی زاهدی ،یحیی
کمالیپور ،محمدرضا ملکش��اهی ،حجتاالس�لام
س��یدصادق طباطبایینژاد ،س��یدمهدی مقدس��ی،
احمد مرادی ،حسین هاشمیتختینژاد ،حسینعلی
حاجیدلیگانی ،فریدون حس��نوند ،قاسم ساعدی،
عام��ر کعبی ،عزی��ز اکبریان ،محمدج��واد کولیوند،
ش��ادمهر کاظ��مزاده ،حجتاالس�لام عبدالحمی��د
خدری ،حجتاالس�لام احد آزادیخواه ،محمدعلی
پورمختار ،حمیدرضا حاجیبابایی ،حس��ن بهرامنیا،
حجتاالسالم سیدجواد حسینیکیا ،حسن سلیمانی،
محمود ش��کری ،ذبیحاهلل نیکفر لیالستانی ،عباس
گودرزی ،محمدرضا صباغیانبافقی ،احمد امیرآبادی
فراهانی ،محمداس��ماعیل س��عیدی ،ضیااهلل اعزازی
ملکی ،روحاهلل حضرتپور ،س��یدهادی بهادری ،نادر
قاضیپور ،س��ید تقی کبیری ،زهرا سعیدی مبارکه،
حجتاالسالم احمد سالک کاشانی ،علی گلمرادی،
س��یدمحمدجواد ابطحی ،حجتاالس�لام سیدناصر
موسویالرگانی ،فرهاد فالحتی ،مصطفی کواکبیان،
الیاس حضرتی ،س��یدجواد س��اداتینژاد ،عباسعلی
پوربافرانی ،غالمرضا شرفی و یوناتن بتکلیا.
اما سوال اساس��ی اینجاست که  220نماینده
دیگ��ر دقیقا کجایند و چه واکنش��ی به این اقدام
خودج��وش و داوطلبان��ه دارن��د؟! و چ��را ترجیح
میدهند سکوت کنند؟!

حامی شفافیت از نوع بیرونی!
برخی انگار تا جایی شعار شفافیت میدهند و
دوس��تدار قانون آزادیبیان و شفافیت هستند که
پای خودشان به این ماجرا باز نشود و این شفافیت
دامن خودشان را نگیرد.
شاید برای همین است که علیرغم فشارهای
وارد ش��ده برای واکنش به پویش ایجاد شده هیچ
تحرک��ی از خ��ود به نمای��ش نگذاش��ته و ترجیح
میدهند این همه سر و صدا و مطالبهگری را نادیده
گرفته و به صورت آرام و خودخواسته چشمشان را
روی خواسته مردم ببندند و بگذرند.
اما برخی هستند که علیرغم مخالفت با طرح
مذکور حداقل ش��هامت بیان چرایی این مخالفت
را دارن��د در این وادی علی مطه��ری نایب رئیس
مجلس ش��ورای اسالمی اخیرا ً در یادداشتی درباره
علت مخالفت بهارستاننش��ینان با طرح ش��فافیت
آرای نمایندگان گفته و نوش��ته« :من با ش��فافیت
حضور و غیابها و س��فرهای نماین��دگان و مانند
اینه��ا موافقم ،ام��ا با ش��فافیت آرای آنها موافق
نیس��تم ،زیرا جامعه امروز ما هنوز رشد الزم را در
ای��ن زمینه پیدا نکرده اس��ت .اگر آرای نمایندگان
به طرحها و لوایح اعالم عمومی ش��ود ،نماینده در
حوزه انتخابی��ه خود م��ورد آزار و اذیت گروههای
فش��ار قرار میگیرد ،یا بهموجب نظارت استصوابی
حق او در انتخابات بعدی ضایع میشود .به همین
جهت ،ممکن اس��ت در محذور واقع ش��ود و رای
واقعی خود را اعمال نکند ،در حالی که نماینده باید
در ابراز رای خود آزاد باشد .لذا اینجانب این طرح
ن هم رای ندادم».
را امضا نکردم و به فوریت آ 

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ

ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ  ٢٠٨ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﺩﻳﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺸﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
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ﻧﻮﻉ ﺷﻐﻞ

ﺍﺻﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ

ﺍﺻﻞ ﻋﻮﺍﺭﺽ

ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ

ﻧﻮﻉ ﺍﻭﺭﺍﻕ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺮﮒ ﺗﺸﺨﻴﺺ -ﺑﺮﮒ ﻗﻄﻌﻲ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺮﮒ ﺩﻋﻮﺕ ﻫﻴﺎﺕ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ

ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ

۱

ﭘﺎﺭﺱ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺷﻤﺎﻝ

ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ

 ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ

 ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ

۱۳۹۲

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ

۱۳۰۱۹۷۰۰۵۵۴۴۷۸۸۴۱

ﺭﺷﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ

۲

ﭘﺎﺭﺱ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺷﻤﺎﻝ

ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ

 ۲۱۲/۰۰۰/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ

 ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ

۱۳۹۳

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ

۱۳۰۱۹۷۰۰۵۵۴۷۸۸۵۵

ﺭﺷﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ

۳

ﭘﺎﺭﺱ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺷﻤﺎﻝ

ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ

 ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ

 ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ

۱۳۹۴

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ

۱۳۰۱۹۷۰۰۵۵۴۴۷۹۰۹۰

ﺭﺷﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ

۴

ﭘﺎﺭﺱ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺷﻤﺎﻝ

ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ

 ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ

 ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ

۱۳۹۵

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ

۱۳۰۱۹۷۰۰۵۵۴۴۷۹۱۱۴

ﺭﺷﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ

۵

ﺍﻭﺝ ﭘﻴﻤﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ

ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ

 ۲/۰۷۷/۵۰۰ﺭﻳﺎﻝ

 ۲/۰۷۷/۵۰۰ﺭﻳﺎﻝ

۱۳۸۸

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ

۱۳۰۱۹۷۰۰۵۵۴۶۸۲۶۷۷

ﺭﺷﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ

۶

ﺍﻭﺝ ﭘﻴﻤﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ

ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ

۳/۶۰۰/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ

 ۳/۶۰۰/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ

۱۳۸۹

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ

۱۳۰۱۹۷۰۰۵۵۴۶۸۲۷۰۵

ﺭﺷﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ

۷

ﺍﻭﺝ ﭘﻴﻤﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ

ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ

 ۵/۴۰۰/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ

 ۵/۴۰۰/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ

۱۳۹۰

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ

۱۳۰۱۹۷۰۰۵۵۴۶۸۲۷۴۲

ﺭﺷﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ

۸

ﺍﻭﺝ ﭘﻴﻤﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ

ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ

 ۴/۶۴۰/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ

 ۳/۳۶۰/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ

۱۳۹۱

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ

۱۳۰۱۹۷۰۰۵۵۴۶۸۲۸۳۳

ﺭﺷﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ

۹

ﺍﻭﺝ ﭘﻴﻤﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ

ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ

 ۱۲۰۶/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ

 ۴/۰۸۰/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ

۱۳۹۲

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ

۱۳۰۱۹۷۰۰۵۵۴۶۸۳۳۲۶

ﺭﺷﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ

۱۰

ﺍﻭﺝ ﭘﻴﻤﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ

ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ

 ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ

 ۵/۴۰۰/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ

۱۳۹۳

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ

۱۳۰۱۹۷۰۰۵۵۴۶۸۳۳۸۱

ﺭﺷﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ

۱۱

ﻣﻬﺪﺍﺭ ﺧﺰﺭ

ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ

-

-

۱۳۸۷

ﻋﺪﻡ ﺑﺪﻫﻲ

۱۳۱۱۹۷۰۵۵۴۶۳۶۳۰۶

ﺭﺷﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ

۱۲

ﻣﻬﺪﺍﺭ ﺧﺰﺭ

ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ

 ۵۳۲/۲۰۰ﺭﻳﺎﻝ

 ۵۳۲/۲۰۰ﺭﻳﺎﻝ

۱۳۸۸

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ

۱۳۰۱۹۷۰۰۵۵۴۷۸۸۷۱۹

ﺭﺷﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ

۱۳

ﻣﻬﺪﺍﺭ ﺧﺰﺭ

ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ

 ۸۲۵/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ

 ۸۲۵/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ

۱۳۸۹

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ

۱۳۰۱۹۷۰۰۵۵۴۷۸۸۸۹۰

ﺭﺷﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ

۱۴

ﻣﻬﺪﺍﺭ ﺧﺰﺭ

ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ

-

-

۱۳۹۰

ﻋﺪﻡ ﺑﺪﻫﻲ

۱۳۱۱۹۷۰۵۵۴۷۸۷۴۹۵

ﺭﺷﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ

۱۵

ﻣﻬﺪﺍﺭ ﺧﺰﺭ

ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ

-

-

۱۳۹۱

ﻋﺪﻡ ﺑﺪﻫﻲ

۱۳۱۱۹۷۰۵۵۴۸۸۰۳۲

ﺭﺷﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ

۱۶

ﻣﻬﺪﺍﺭ ﺧﺰﺭ

ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ

-

-

۱۳۹۲

ﻋﺪﻡ ﺑﺪﻫﻲ

۱۳۱۱۹۷۰۵۵۴۷۸۸۱۶۲

ﺭﺷﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ

ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﻣﺪﻝ  1384ﺵ ﻣﻮﺗﻮﺭ 01156701ﺷﺎﺳﻰ S1412284744058
ﭘﻼﻙ 365-72ﺱ 69ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺭﻗﻴﻪ ﻋﺎﺷﻮﺭﻯ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﺟﻰ ﺍﻝ ﺍﻳﻜﺲ ﺁﻯ ﻣﺪﻝ 85ﺭﻧﮓ ﻣﺸﻜﻰ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺵ ﻣﻮﺗﻮﺭ1796669
ﺷﺎﺳﻰ  S1412285000004ﭘﻼﻙ 492-72ﺩ29ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 9609982057600022 :ﺍﺑﻼﻍ ﺷﻮﻧﺪﻩ:ﮔﻠﺸــﻦ ﻃﻴﺐ ﻧﻴﺎ ﻑ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺳــﺎﺭﻯ
ﺟﺎﺩﻩ ﻗﺎﺋﻤﺸــﻬﺮ ﺷــﺮﻓﺪﺍﺭﻛﻼ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﺑــﻮﺫﺭ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺷــﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟــﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
 532-95/10/18ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ
ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  3,000,00ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﺣﺎﺿﺮ ﺷــﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ
ﻣﻘــﺮﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ 20ﺩﺭﺻﺪ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﻣﻌﺎﻑ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷــﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺳﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﺟﻌﻔﺮﻯ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺷــﻴﺨﻰ ﻛﻴﺎﺳﺮﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ-1ﻣﺮﻳﻢ ﺟﻌﻔﺮﻯ-2ﺧﻴﺮﺍﻟﻨﺴﺎء
ﻛﻨﻌﺎﻧﻰ-3ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻠﻊ ﻳﺪ-ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ)ﻣﺎﻟﻰ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ(ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﺍﺭﺟــﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  9709981510400446ﺷــﻌﺒﻪ  4ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺳــﺎﺭﻯ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 96/10/24ﺳﺎﻋﺖ  9ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ.ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺮﻳﻢ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ
ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ
ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺳﺎﺭﻯ-ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺍﺳﻤﻌﻴﻠﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺝ ﻗﺪﻣﻰ ﻭ ...
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻣﻀﺎﻧﻌﻠﻰ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﺧﻨﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻳﺮﺝ ﻗﺪﻣﻰ ﻭ ﺳﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﺣﺴﻴﻨﻰ
ﻛﺮﺩﺧﻴﻠﻰ ﻭ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﺳﺪﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻯ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻠﻮﺍﺭﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﺳﺎﺭﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺳﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﺍﺑﻄﺎﻝ
ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﻴﻊ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﺍﺭﺟــﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  9609981510400764ﺷــﻌﺒﻪ  4ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺳــﺎﺭﻯ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ  97/7/21ﺳﺎﻋﺖ  10:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ.ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻫﮕﺎﻥ ﺍﻳﺮﺝ ﻗﺪﻣﻰ ﻭ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻯ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺍﻥ
ﻭ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩﺿﻤﻨﺎ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﻴﻊ ﻣﻘﻮﻡ ﺑﻪ  20,000,001ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻭﻝ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻓﺎﻉ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺳﺎﺭﻯ-ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺍﺳﻤﻌﻴﻠﻰ

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ

ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺵ پ  96/488:ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻟﻪ :ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺫﺑﻴﺤﻰ ﺁﺑﻨﺪﺍﻧﺴــﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴــﻪ  :ﻣﺮﻳﻢ ﺍﻧﻮﺭﻯ-
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  97/2/29-91ﺷــﻌﺒﻪ  13ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  18,370,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ
ﻭ  344,630ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ  96/7/25ﺗﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺣﻜﻢ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ.ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  29ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺼﻮﺏ
 1394ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳــﺖ:ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻳﻦ ﺑﺮگ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻇــﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻣﻮﻗــﻊ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﮕــﺬﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻳﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﻣﻔــﺎﺩ ﺭﺃﻯ ﺑﺪﻫﺪ ﺩﺭ
ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺤﻞ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  13ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺵ پ  13/96/480:ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻟﻪ :ﺳــﺎﻻﺭ ﺑﺎﻗﺮﻯ ﻛﻮﻻﻳﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ:ﻋﻴﺴــﻰ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ-
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺃﻯ  96/12/19-695ﺷــﻌﺒﻪ  13ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳــﺎﺭﻯ ﻛﻪ
ﻗﻄﻌﻴــﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  13,950,000ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ
ﻭﺟــﻪ ﭼــﻚ ﻫــﺎﻯ  82/8/19-740515ﻭ  82/8/16-740514ﻭ 92/9/6-574794
ﻭ  82/8/11-255220ﻭ 82/8/25-255221ﻭ  1,888,750ﺭﻳــﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨــﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ
ﻭﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺭﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﺍﺩﺍﻯ ﺩﻳﻦ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ.ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﻣﺎﺩﻩ  29ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺼﻮﺏ  1394ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ:ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻳﻦ
ﺑــﺮگ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻣﻔــﺎﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﺑﻪ ﻳﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﺭﺃﻯ ﺑﺪﻫﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  13ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﺍﺑﺎﺩﺍﻥ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪﻯ ﺳﻌﻴﺪﺁﺑﺎﺩﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ-1ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﺳﺪﭘﻮﺭ-2
ﻣﺤﻤــﺪ ﺯﻧﺪﻯ-3ﺷــﺮﻛﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘــﻞ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ-4ﺷــﺮﻛﺖ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ
ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻝ)ﻣﻨﻘﻮﻝ(-ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ)ﻣﺎﻟﻰ(-ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ  – ...ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻣﻮﺍﻝ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺳﺎﺭﻯ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻰ)ﺣﻘﻮﻗﻰ( ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺳﺎﺭﻯ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ-ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺎﺭﻯ-ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ
ﺣﺴﻴﻦ-ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺳﺎﺑﻖ-ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺳﺎﺭﻯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ 9709981510400072
ﺛﺒــﺖ ﮔﺮﺩﻳــﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ  97/10/18ﺳــﺎﻋﺖ 9ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ  .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ-1ﺷــﺮﻛﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ-2ﺷﺮﻛﺖ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ
ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ
ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ
ﮔﺮﺩﺩ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺳﺎﺭﻯ-ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺍﺳﻤﻌﻴﻠﻰ

هر چند که موضوع��ی که نایب رئیس مجلس
مط��رح میکند میتواند مهم باش��د ام��ا در نگاهی
کالنتر و دیدن کل ماجرا از چشم مردم باید در پاسخ
گفت که مردم حقشان است که بدانند نمایندهشان
تا کج��ا و در چه مقاطعی با نظر آنها موافق اس��ت
و اگ��ر موافق نیس��ت و دلیل منطقی ه��م ندارد در
انتخابات بعدی به شخص دیگری این نمایندگی را
واگذار کنند .اما برای بخش��ی که به شورای نگهبان
هم مربوط میش��ود علیرغم توضیحات کدخدایی
سخنگوی شورا میتوان این موضوع را هم بدون در
نظر گرفتن این توضیح بسط داد و به مطهری گفت
ش��فافیت رای برای مردم اس��ت نه شورای نگهبان
چراکه اگر ش��ورای نگهبان بخواهد و دلیل بر تایید
رد نماین��ده در انتخاباتها براس��اس رایی که داده
داش��ته باشد میتواند همین االن و پیش از تصویب
هر طرحی از رای نماینده باخبر شود.

وعده چند صد میلیاردی
در قبال پس گرفتن امضای استیضاح
همین روز گذش��ته عضو کمیس��یون برنامه،
بودجه و محاس��بات مجل��س از بده و بس��تانها
ب��رای پ��س گرفتن امضاه��ای اس��تیضاح محمد
ش��ریعتمداری وزیر صمت خبر داد و گفت :به یک
نماینده گفته ش��ده که اگر امضایش را پس بگیرد
 2واح��د صنعتی به ارزش چند صد میلیارد تومان
در حوزه انتخابیهاش مستقر میکنند.
حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده شاهینشهر،
با بیان اینکه استیضاح شریعتمداری در دستور کار
نماین��دگان قرار دارد ،گفت :یک طرح اس��تیضاح

ش��ریعتمداری  2هفت��ه پیش ب��ا  70امضا تقدیم
هیئت رئیسه مجلس شد .همچنین طرح استیضاح
دوم این وزیر نیز از سوی  12نماینده تحویل هیئت
رئیس��ه مجلس ش��د که هر  2طرح به کمیسیون
صنایع و معادن مجلس ارجاع شده است.
وی ب��ا اش��اره به تالشها ب��رای منتفی کردن
استیضاح وزیر صنعت در مجلس گفت :در روزهای
گذش��ته ش��اهد تالش معاونین وزیر در این زمینه
بودی��م که وعده و وعیدهای زی��ادی به نمایندگان
میدهند .حاجیدلیگانی اضافه کرد :در همین راستا
یک��ی از معاونین وزیر صنعت به یکی از نمایندگان
پیغام داده که اگر وی امضای استیضاح وزیر را پس
بگی��رد 2 ،واحد صنعتی به ارزش چند صد میلیارد
تومان در حوزههای انتخابیهاش مستقر میکنند.
وی از نپذیرفتن پیشنهاد مذکور از سوی نماینده
خب��ر داد و افزود :آقایان بای��د وظیفه خود را انجام
دهن��د نه اینکه انجام وظیفه خود را به امتیازگیری
از نماین��دگان من��وط کنند .نماینده شاهینش��هر
اف��زود :این مس��ئولین وزارت صنعت به نمایندگان
میگویند که وزیر تازه یک سال شروع بکار کرده و
هنوز مدیران خود را جابهجا نکرده و تازه رفته سراغ
رئیسجمه��ور و اجازه تغییر و جابهجایی مدیران را
گرفته است و االن زمان استیضاح وی نیست.
وی ب��ا تاکید بر اینکه ت��ا زمانی که منافع مردم
تامین نشده دست بردار نیستیم ،افزود :بر اثر ضعف
مدیریت آقای��ان ،تنها در ح��وزه انتخابیه اینجانب،
 300واحد صنفی تریکو دوز و واحد تولیدی لباس و
پوشاک تعطیل و حدود هزار و  500نفر بیکار شدند.
ب��ا خواندن ای��ن مصاحبه آیا نمیت��وان برای
ثانی��های به این فکر کرد که در صورت ش��فافیت
رایها این ش��ائبات برطرف ش��ده و اعتماد مردم
به مسئوالنشان بیشتر میشود؟! اگر همین پویش
خودج��وش تنه��ا همین خاصی��ت برطرف کردن
ش��ائبات و اعتمادافزایی مردم به مسئوالنش��ان را
درپی داشته باشد در نوع خود عالی است.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709981025700616ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻮﺕ
ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺯﻳﻨﺐ ﻣﻬﺪﻯ ﭘﻮﺭ )ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻧﺎﺻﺮ ﺭﺿﺎﭘﻮﺭ( ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺗﺮﻛﻪ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺗﺮﻛﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺃﺱ ﺳﺎﻋﺖ  12:00ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ 1397/08/05
ﻭﻗﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺗﺮﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻭﺭﺛﻪ ﻣﺘﻮﻓﺎﻯ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻭﻯ ﻭ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻘﻰ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺷﺮﻗﻰ ﺳﺮﺍﺝ  30ﻣﺘﺮﻯ
ﺍﻭﻝ ﭘﻼﻙ  72ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺗﺮﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ
110/64776
 157ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺯﺍﺭﻉ ﺧﻮﺭﻣﻴﺰﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709981025700772ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻮﺕ
ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺗﻮﻛﻠﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﺪﻯ ﺗﻮﻛﻠﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺗﺮﻛﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺗﺮﻛﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺃﺱ ﺳﺎﻋﺖ  10:00ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/08/14ﻭﻗﺖ
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺗﺮﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻭﺭﺛﻪ ﻣﺘﻮﻓﺎﻯ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻭﻯ ﻭ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻘﻰ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ  500ﻣﺘﺮ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺍﺯ
ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺁﺑﻌﻠﻰ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻰ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎﻩ
ﺣﺒﻴﺒﺎﻟﻬﻰ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﭘﻤﭗ ﺍﻧﮋﻛﺘﻮﺭ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻝ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺗﺮﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ
110/64774
 157ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺯﺍﺭﻉ ﺧﻮﺭﻣﻴﺰﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺍﺩ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9709981025700628ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺳﻴﺪﻩ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  79ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/02/28ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ
ﺣﻴﻨﺎﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ .1 :ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺍﺩ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  36ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .2ﺍﻧﺴﻴﻪ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  11241ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  .3ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1653ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ .4
ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  3386ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
 110/64773ﻣﺴﺌﻮﻝﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪ157ﻣﺠﺘﻤﻊﺷﻤﺎﺭﻩ4ﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺷﻬﺮﺗﻬﺮﺍﻥ-ﺳﻤﻴﺮﺍﺯﺍﺭﻉﺧﻮﺭﻣﻴﺰﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻳﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﺯﻧﺪﺁﺑﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﺮﻳﻢ
ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9709981025700661ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﻛﺮﻳﻢ ﺯﺍﺩﻩ
ﺯﻧﺪﺁﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  741ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1395/06/29ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ
ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻨﺎﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻳﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﺯﻧﺪﺁﺑﺎﺩ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ
 1490273360ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻫﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺻﻮﻧﺎ ﭘﺮﺟﻬﺎﻥ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  1490286195ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺍﻫﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ
ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻬﺎﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ
ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ
110/64770
 157ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺯﺍﺭﻉ ﺧﻮﺭﻣﻴﺰﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺻﺒﺎ ﺷﻴﺨﺎﻻﺳﻼﻣﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9709981025700971ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺭﻭﻣﻴﻨﺎ ﺷﻴﺦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 131ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/03/14ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻨﺎﻟﻔﻮﺕ
ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﺻﺒﺎ ﺷﻴﺨﺎﻻﺳﻼﻣﻴﺎﻥ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  -2 0020790449ﻣﺴﻴﺦ
ﺷﻴﺨﺎﻻﺳﻼﻣﻴﺎﻥ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0018833551ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ
ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻬﺎﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ
110/64769
 157ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺯﺍﺭﻉ ﺧﻮﺭﻣﻴﺰﻯ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ:ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻧﻴﻜﻰ ﻣﻠﻜﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ:ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺪﻡ ﻛﻴﻮﺝ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺍﻭﺩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ:ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ

 9610090259502905ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  9609970259501599ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻚ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﮕﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ  523ﻁ  67ﺍﻳﺮﺍﻥ  11ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ

ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ

ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ

 110/65424ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  57ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮﺋﻴﻨﻰ ﻫﺎ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ
ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺻﻐﺮ ﻗﻨﺎﻭﻳﺰﻯ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻧﺠﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﺮﺍﺯﻯ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻪ ﻓﺘﺤﻰ
ﻣﻴﺮﺣﻤﻴﺪ ﻗﺎﻧﻌﻰ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻭﺟﺎﻕ ﻓﻘﻴﻬﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ
ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9309980229300906ﺷﻌﺒﻪ  33ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/11/8ﺳﺎﻋﺖ  9:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ
ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ 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
 110/65423ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  33ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
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مخاطب شمایید
مجلسی میخواهید که درد مردم را بشناسد

شما با یکایک ملّت ایران تماس بگیرید و بگویید
آیا ش��ما مجلس��ی میخواهید که دردهای کش��ور را،
مش��کالت کش��ور را ،مش��کالت مردم را بشناس��د و
بخواهد آن را حل کند یا مجلس��ی که طرفدار زید یا
عمرو باشد .جواب چیست از طرف مردم؟
معل��وم اس��ت که م��ردم آن اوّل��ی را میخواهند؛
برای مردم این مهم اس��ت؛ مجل��س متدیّن ،مجلس
متعهّد ،مجلس ش��جاع ،مجلس فریبنخور که فریب
ترفند دش��من را نخورد؛ مجلس��ی که به عزّت ملّی و
اس��تقالل ملّ��ی اهمّ یّت بدهد و عزّت ملّ��ی را پایمال
نکند ،اس��تقالل ملّ��ی را پایم��ال نکند؛ ب ِایس��تد در
مقاب��ل طمعورزی و زیادهخواهی اس��تکبار ،در مقابل
طمعورزی قدرتهایی که دستشان از ایران کوتاه شده
و دارند تالش میکنند که دوباره برگردند و زمام قدرت
را در این کشور در دست بگیرند.

بیانات در دیدار مردم نجفآباد
 5اسفند 94

سیاست مجازی
قلدری آمریکا حد و مرز نمیشناسد

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان
نوشت :آمریکا دیوان بینالمللی دادگستری را
ب��ه اعمال تحریمهایی تهدی��د میکند و حتی قضات
آن را در دادگاهه��ای آمری��کا تحت پیگرد قانونی قرار
میدهد .اعتراض به چنین اقداماتی کجاست؟

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺁﻗﺎﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻴﺮﺍﺗﻌﻠﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺍﻭﺩ ﻣﺎﻓﻰ ﻭ
ﻓﺮﺯﺍﺩ ﺍﺳﺪﻯ ﭘﻴﻠﻪ ﺳﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709980229400414ﺷﻌﺒﻪ  34ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/8/27ﺳﺎﻋﺖ 10:00
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ 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
 110/65422ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  34ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ:ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺭﻣﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ:ﻣﻠﻴﺤﻪ ﻭ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻭ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻰ ﻭ ﺭﺿﺎ ﻭ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻫﻤﮕﻰ
ﻋﺎﻗﻞ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺻﻐﺮﺍ ﭼﺮﺧﭽﻰ ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﻴﺤﻪ
ﻭﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻭﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻰ ﻭ ﺭﺿﺎ ﻭ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﻋﺎﻗﻞ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺻﻐﺮﺍ ﭼﺮﺧﭽﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ
ﻃﺒﻖ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ  33ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 960501
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9709970229300136ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺤﻜﻮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ 19
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻮﺟﺮ ﻭ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ  56ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺳﺎﺑﻖ )ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 7033
ﻣﻮﺭﺥ  1351/9/7ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  (202ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ
ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻑ  6ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ
ﺭﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺩﻩ ﻧﺸﻮﺩ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﻠﻐﻰ ﺍﻻﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ
ﺍﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻳﺎ ﺍﺧﺬ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻳﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  73ﺁ ﺩ ﻡ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  9ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺷﻌﺒﻪ  33ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/65421
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﺷﻌﻒ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺣﻤﻦ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﺤﺒﻌﻠﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﺷﻔﻌﺬ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ
ﭼﻚ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709980229300319ﺷﻌﺒﻪ  33ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/9/17ﺳﺎﻋﺖ  9:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ 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
 110/65420ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  33ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ:ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭﻳﺎ ﺩﺭﺧﺸﺶ ﻛﺸﺘﻴﺮﺍﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ:ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﻟﻄﻒ
ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ:ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺩﻯ ﻋﺒﺎﺱ ﺯﺍﺩﻩ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭﻳﺎ ﺩﺭﺧﺶ ﻛﺸﺘﻴﺮﺍﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ:ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻯ  8909970226500942ﻭ 960482ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻳﻜﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ
ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻫﺸﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﻭﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﺩﻋﻮﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ
ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺧﺬ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﭼﻜﻬﺎ ﺍﻭﻟﻰ
 1385/11/17ﻭ ﺩﻭﻣﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1388/10/7ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﻳﺼﺎﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ
 110/65419ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  5ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9409980259500570ﺷﻌﺒﻪ  57ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9609970259500247ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺁﻗﺎﻯ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺍﻗﺒﺎﻟﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺗﻨﮓ ﺷﻴﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ 1:ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ  2ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ  3ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ
ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﺭﻭ ﺭﺍﻯ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺍﻗﺒﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ
ﺗﻨﮓ ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ  3/625/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻭﺟﻪ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 1531/603190/46ﻣﻮﺭﺥ  93/6/20ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺮﻕ ﺁﻟﺴﺘﻮﻡ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺼﺪﻕ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﺩﻋﻮﻯ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﻘﺎﻯ ﺍﺻﻞ ﺍﻥ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻚ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺣﻀﻮﺭ
ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻣﺎﻧﺪﻩ
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ  312ﻭ 313ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺗﺒﺼﺮﻩ
ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭼﻚ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  198ﻭ515ﻭ519ﻭ 522ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺻﺪﺭﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ 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 ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ  57ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
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