پرداخت تسهیالت
از خط اعتباری قرارداد ایران و ایتالیا
اخیرا ً یک کارمند س��اده در
مدیریت اکتش��اف ش��رکت
طلاي س�ياه
ملی نفت با سوءاس��تفاده از
امکانات ش��غلی  100میلیارد تومان را طی  9سال
به جیب زد و از کش��ور فرار ک��رد ،چنین اقدامی
نش��ان داد علیرغم اینکه دولت از تالش خود برای
مبارزه با مفاس��د اقتصادی سخن میگوید اما راه
برای سوء استفاده کنندگان همچنان باز است .
هفته گذش��ته یکی از سایتهای نفتی خبری
را با عنوان کشف فساد مالی در وزارت نفت دولت
روحانی منتش��ر کرد و نوشت فرد اختالس کننده
گرین کارت کانادا داش��ت و از طریق ترکیه راهی
این کشور شد.
پس از انتش��ار این خبر کس��ری نوری رئیس
رواب��ط عمومی وزارت نفت اظهار کرد :مس��ئوالن
امور مالی مدیریت اکتش��اف به تازگی در بررسی
اسناد مالی خود با تخلف انجام شده توسط یکی از
کارمندان امور مالی این مجموعه مواجه شدند که
بالفاصله موضوع را ب��ه مراجع اطالعاتی و قضایی
گزارش دادند.
به گفته نوری ،وزیر نفت دس��تور داده اس��ت
تا س��ازمان حسابرس��ی به عنوان ب��ازرس قانونی
ش��رکت نفت و همینطور حسابرس��ی داخلی این

مع��اون اداره تامین اعتب��ارات ارزی بانک مرکزی ،درباره
قرارداد تامی��ن مالی  ۵میلیارد یورویی ای��ران و ایتالیا گفت:
شرایط دریافت تسهیالت از این خط اعتباری ،بهتر از صندوق
توسعه ملی است.

راه سوءاستفادهکنندگان همچنان باز است

ش��رکت ضمن انجام تحقیقات دقیق برای روشن
ش��دن ابعاد موضوع و تعیین میزان س��وء استفاده
اقدام کنند .همچنین وزیر نفت دستور برکناری و
آماده به خدمتش��دن تعدادی از مسئوالن ذیربط
را که در انجام مسئولیتهایشان بیدقتی و اهمال
کردهاند هم صادر کرده است.
ای��ن فرد که  30س��ال در مدیریت اکتش��اف
ش��رکت ملی نفت مش��غول به کار بوده اس��ت با
ورود به بخش مالی این شرکت فرعی زیرمجموعه
ش��رکت ملی نفت ایران ،توانست سواستفادههای
مال��ی خود را از س��ال  87آغاز و ت��ا همین اواخر
رقمی حدود  100میلیارد تومان را به جیب بزند.
همچنی��ن فعالیت این فرد تا همین اواخر نیز
ادامه داش��ته اما به محض مطلع ش��دن از بررسی
سوء استفاده مالی توسط یک نهاد نظارتی از کشور
فرار کرده و به ترکیه گریخته است.
وی که مدارک اقامت در کشور کانادا را داشته

پرونده تجمیع کارتهای بانکی
روی میز بانک مرکزی

مدی��ر اداره نظامه��ای پرداخ��ت بان��ک
مرکزی ب��ا بی��ان اینکه ،پرون��ده تجمیع
پش�ت باج�ه
کارتهای بانکی روی می��ز بانک مرکزی
است ،گفت :بانکها در حال آماده سازی برای صدور کارتهای
هوشمند هستند.
به گزارش پژوهش��کده پولی و بانک��ی ،داود محمدبیگی با
اش��اره به برگزاری جلس��ات مش��ترک بانک مرکزی با بانکها،
افزود :یکی از موضوعاتی که هم اکنون در حال بررسی و اجرایی
ش��دن آن هستیم ،بحث آمادهس��ازی بانکها برای پیاده سازی
استانداردهای امنیتی و صدور کارتهای هوشمند است.
مدی��ر اداره نظامه��ای پرداخت بانک مرکزی اظهارداش��ت :در
کش��ور دو سه بار تا کنون به س��مت کارتهای هوشمند رفته ایم؛
ول��ی به دلیل اینکه الزام خاصی از نظر داخلی برای اس��تفاده از این
کارت ها ،وجود نداشت ،زیاد از کارتهای هوشمند استفاده نکردیم.
محمد بیگی ،یک��ی از چالشهای اصلی در حوزه ارتباطات
بینالمللی را بهره گیری از کارتهای هوش��مند در نظام بانکی
داخلی دانست و تصریح کرد :برای این مهم باید دو اقدام انجام
ش��ود نخس��ت اینکه زیرس��اختهای بانکها آماده شود و دوم
اینکه قوانین و مقررات این کارتها فراهم شود به نحوی که هر
بانکی کارت هوشمند صادر میکند بتواند در خارج از کشور نیز
مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی ،عملیاتی ش��دن
روش مذکور را نیازمند برخی پروتکلهای ارتباطی عنوان کرد و
افزود :پروژه ای را به همین منظور از  ۶ماه گذشته آغاز کرده ایم
و امیدواریم تا تیرماه سال آینده آن را به اتمام برسانیم تا کشور
ما استانداردهای هوشمند سازی کارتها را رعایت کنند.
وی درباره اینکه آیا بعد از آماده سازی استانداردها ،تغییری
در کارتهای بانکی ایجاد خواهد شد؟ تصریح کرد :تغییرات در
حوزه کارت یکی از بحثهای چالش��ی و جدی است و به همین
دلیل در کش��ورهای دیگر علی رغم اقداماتی که انجام شده اما
هنوز نتوانستهاند کارتها را تجمیع کنند.
این مقام مس��ئول در بانک مرکزی ب��ا تأکید براینکه یکی
از موضوع��ات اصلی در این حوزه ،هزینههایی اس��ت که اینکار
میتواند به بانکها تحمیل کند ،افزود :سیاست بانک مرکزی در
این حوزه تعریف محصوالت جدید اس��ت که مشتری هم بتواند
از خدمات کارتهای هوشمند در پرداختهای برون خط و هم
از پرداختهای خارج از کشور استفاده کند.
وی در تعری��ف پرداختهای برون خط ای��ن نکته را مورد
تأکید قرار داد که در این روش نیازی نیست که همیشه ارتباط
مرکز (بانک صادرکننده کارت) برقرار باشد ،بر همین اساس این
امر به دو ش��کل بدون رمز و یا حتی با رمز و به صورت آفالین
انجام میشود .در این روش به هر دلیلی اگر شبکه قطع بود اما
باز کار مشتری انجام میشود.
محم��د بیگی درباره اینکه آیا این سیاس��ت در خودپردازها
نیز عملیاتی میش��ود؟ گف��ت :خیر ،این طرح ب��ه دلیل اینکه
خدمات خودپردازها محدود اس��ت بیشتر روی حوزه پایانههای
فروش معنی پی��دا میکند ضمن اینکه تقریبا پایانههای فروش

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺳﻌﻴﺪﻯ ﻣﻘﺪﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﻣﻴﺮ ﻗﻤﻰ ﺯﺍﺩﻩ – ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﻴﺮ ﻗﻤﻰ ﺯﺍﺩﻩ – ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﺮ ﻗﻤﻰ ﺯﺍﺩﻩ –
ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺮ ﻗﻤﻰ ﺯﺍﺩﻩ – ﻓﺮﺡ ﻧﺎﺯ ﻣﻴﺮ ﻗﻤﻰ ﺯﺍﺩﻩ – ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻴﺮﻗﻤﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ
ﺑﻪﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺳﻌﻴﺪﻯ ﻣﻘﺪﻡ – ﺣﺴﻦ ﻋﻨﺒﺮﻯ ﻋﻄﺎﺭ – ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻰ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 9609982160700565
ﺷﻌﺒﻪ  42ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺁﻥ  1396/12/6ﻭﺳﺎﻋﺖ  8:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍ ﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ
ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ
ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ
ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
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ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﺣﻘﻮﻗﻰ

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ 42
ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺻﺪﺭ
ﺷﻬﻴﺪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻀﺮﺗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺠﻔﻘﻠﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺒﻴﺐ ﻟﻄﻔﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻀﺮﺗﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻚ
ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 9609982160700844
ﺷﻌﺒﻪ  42ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺁﻥ  1396/12/5ﻭﺳﺎﻋﺖ  10:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍ ﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ
ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ
ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ
ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ

110/134950
ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﺣﻘﻮﻗﻰ

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ 42
ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺻﺪﺭ
ﺷﻬﻴﺪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻛﺎﻭﻩ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﻠﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺣﻤﻴﺪﻯ ﻛﺠﻮﺭﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻛﺎﻭﻩ
ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻚ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
 9609982160700823ﺷﻌﺒﻪ  42ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺁﻥ  1396/12/5ﻭﺳﺎﻋﺖ  10ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍ ﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ
ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ
ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ
ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ
ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/134947
ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﺣﻘﻮﻗﻰ

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ 42
ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺻﺪﺭ
ﺷﻬﻴﺪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980213100328ﺷﻌﺒﻪ  178ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9609970213100901
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻟﻨﺎﺯ ﺻﻔﺪﺭﻯ ﻣﻘﺮﻟﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺁﻗﺎﻯ ﭘﺮﻫﺎﻡ ﻭﻓﺎﺋﻰ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺻﻔﺮﻯ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭﻗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ  -1 :ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ
 -2ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺭﺍ
ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻨﺎﺯ ﺻﻔﺪﺭﻯ ﻣﻘﺮﻟﻮ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﭘﺮﻫﺎﻡ ﻭﻓﺎﻳﻰ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺻﻔﺮﻯ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭﻗﻰ
ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960332ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺩﻓﺎﻉ
ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﻣﻮﺍﺩ  513-506-504ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ
ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ  79ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﻭ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺻﺎﺩﺭ
ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻧﻘﻞ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  46ﻓﺮﻋﻰ
ﺍﺯ  1610ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ  10ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺑﻪ
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ  319ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﻮﺩ.

ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
110/134898
ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  178ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9409980213100973ﺷﻌﺒﻪ  178ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9509970213100206
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﻪ ﺳﺮﺗﻴﭙﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺪﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﺎﻧﻌﻠﻰ
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ -1 :ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﻚ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭ  -2ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﻪ ﺳﺮﺗﻴﭙﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺪﺭﻯ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ
ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﻚ ﭘﻼﻙ  893-33ﻕ 85ﺍﺯﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﮋﻭ  405ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ
ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩ ﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻻﻳﺤﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺛﺒﺖ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﺨﺼﻴﺼﻰ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ ﻟﺬﺍ ﺩﻋﻮﻯ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ  519-515-198ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻓﻚ ﭘﻼﻙ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  1/080/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﺯ ﺑﺎﺏ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺗﺴﺒﻴﺐ ﺩﺭ
ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ
ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩ ﺍﺩﮔﺎﻩ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

 110/134897ﺭﺋﻴﺲﺷﻌﺒﻪ1178ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻋﻤﻮﻣﻰﺣﻘﻮﻗﻰﻣﺠﺘﻤﻊﻗﻀﺎﻳﻰﺷﻬﻴﺪﻣﻄﻬﺮﻯﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980213100329ﺷﻌﺒﻪ  178ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﻫﺮ 9609970213100898
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻤﻴﺪﻩ ﺑﺎﻏﭽﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﻫﺎﺩﻯ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﻴﺮﻋﺒﺎﺱ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺻﻔﺮﻯ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭﻗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ -1 :
ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ  -2ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺧﺘﻢ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺣﻤﻴﺪﻩ ﺑﺎﻏﭽﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﻴﺪ ﻫﺎﺩﻯ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﺻﻔﺮﻯ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭﻗﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 960333
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ
ﺑﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻘﺮﻭﻥ
ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ  513-506- 504ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ  79ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﻭ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ
ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  46ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  1610ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ  10ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺩﻳﻊ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ  319ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻭﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻴﺖ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍ ﻗﺪﺍﻡ ﺷﻮﺩ.

ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
110/134896
ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  178ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ

در کش��ور در مییابیم که ریشه فساد در کشور از
گذش��تههای دور وجود داشته است .اما هیچ یک
توان رقابت با فس��ادهای اقتصادی معاصر کشور را
ندارند؛ فس��ادهایی که دیگر آنقدر گس��ترده شده
اس��ت که حتی در ادبیات کالم��ی روزمره نیز به
صورت جوک ردوبدل میشود.
این اختالسها نش��ان میدهد که بس��ترهای
سوءاس��تفاده از حفرهه��ای ممت��د در بخشهای
قانونی و اداری و ...چنان گس��ترده اس��ت که اگر
س��ریع تر به این مسائل رس��یدگی نشود باید هر
روز منتظر افشای پروندههایی به مراتب بزرگتر از
فسادهای گذشته باشیم.
این درحالی اس��ت که در شرایط حاضرکشور
که مبارزه با فس��اد از خواس��تههای اصلی مردم از
مسئوالن قوای سهگانه است.
هر چ��ه فس��اد مالی بیش��تر باش��د و دولت
مماش��ات کند ،رابطه مردم با دولت کمتر میشود
و بالعکس .مبارزه با مفاسد اقتصادی اعتقاد راسخ،
ش��فاف س��ازی ،نظارت و در پای��ان برخورد قاطع
با مفس��دان را نیاز دارد و اقتص��اد مقاومتی با بار
کج ممکن نیس��ت به س��رمنزل مقصود برسد .اگر
اقتصاد س��الم نباش��د صحبت از اقتصاد مقاومتی
معنایی ندارد.

وی گف��ت :هم اکنون در فاز برنامه ریزی هس��تیم تا بتوانیم
کارهایی که بانکها باید انجام دهند به صورت مش��خص و مدون
ابالغ کنیم تا آنها هم بدانند در چه مسیری حرکت خواهند کرد.
طرح جدید برای پایش مستمر بانکها
از سوی دیگر مدیر گروه پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی
از طرح جدیدی برای پایش مس��تمر عملک��رد بانکها در حوزه
فناوری اطالعات خبر داد.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی ،مهرداد سپهوند از طرح
جدی��د پژوهش��کده پولی و بانکی برای پایش مس��تمر عملکرد
بانکها در حوزه فناوری اطالعات خبر داد و اظهارداشت :در این
طرح اطالعات عملکرد تمام بانکها در حوزه هزینه کرد فناوری
اطالع��ات ،راهب��ری و حکمرانی فناوری اطالع��ات و همچنین
خدمات ارایه شده در این حوزه جمع آوری و ارایه میشود.
وی در توضیح طرح پایش عملکرد بانکها در حوزه فناوری
اطالعات ،گفت :براس��اس اطالعات دریافتی از بانکها مشخص
میشود که بانکها چه بخشی از درآمد خود را در حوزه آی تی
هزینه و سرمایه گذاری کرده اند.
س��په وند ادامه داد :همچنین مشخص میشود که مدیریت
و راهب��ری بانکها در حوزه فناوری به چه نحو اس��ت و در چه
سطحی از بلوغ قرار دارند.
مدیرگروه پژوهش��ی بانک��داری پژوهش��کده پولی و بانکی
گفت :در این طرح بنا داریم اطالعات جمع آوری ش��ده را برای
مبنا گذاری و تحلیل و بررسی مقایسه ای در اختیار بانکهایی
که در طرح مشارکت دارند قرار دهیم تا بتوانند وضعیت خود را
با گروه همتایان مقایسه کنند.

اخبار
یارانه نقدی خانوارها ،سه شنب ه واریز میشود

هش��تاد و س��ومین مرحله یارانه نقدی ،ساعت ۲۴
سه شنبه  ۲۶دی ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز
میشود.
به گزارش مهر ،مبلغ یارانه نقدی کماکان ۴۵۵۰۰
تومان است که در ساعت  ۲۴روز سه شنبه هفته آینده،
واریز خواهد شد.

تولید چند سواری متوقف شد

آذر م��اه امس��ال تولی��د چند م��دل س��واری در
خودروسازان داخلی به صفر رسید.
به گزارش ایسنا ،در این مدت تولید ولیکس C۳۰
دندهای شرکت خودروسازان راین متوقف شده و از یک
دستگاه در آذر ماه سال گذشته به صفر رسید.
تولید  VELA V۵دیگر محصول این ش��رکت نیز
با کاهش  ۱۰۰درصدی همراه بوده و از  ۲۸۷دس��تگاه
در آذر ماه  ۱۳۹۵به صفر کاهش یافت.
آذر م��اه امس��ال تولی��د امویام  ۵۵۰محص��ول
خودروسازی مدیران نیز متوقف شده و از  ۵۷۲دستگاه
در آذر ماه سال گذشته به صفر رسید.
تولی��د جک  J۵محص��ول کرمان موت��ور نیز ۱۰۰
درصد کاهش یافته و از  ۵۰۷دستگاه در آذر ماه ۱۳۹۵
به صفر کاهش یافت.
در ای��ن مدت تولی��د لیف��ان  X۵۰دیگر محصول
کرمان موتور نیز متوقف ش��ده و از  ۱۲۹۸دس��تگاه در
آذر ماه سال گذشته به صفر رسید

امضای توافقنامه دو میلیارد دالری بین
ایران و هند

وزیر راه و ش��هر س��ازی کش��ورمان در دهلی نو از
موافقت ایران و هند برای امضای قراردادهایی به ارزش
دو میلیارد دالر خبر داد.
به گزارش ایرنا  ،عب��اس آخوندی درباره مذاکراتی
که در دیدار س��ه روزه خود از پایتخت هند انجام داده
اس��ت ،گفت :در جلسه با مقامات هند سه موضوع مهم
بررس��ی ش��د که اولین موضوع ش��امل توسعه راه آهن
چابهار به زاهدان به ارزش یک میلیارد دالر است.
وزیر راه و ش��هر س��ازی اف��زود :نکت��ه دوم که در
دیدار با مقامات هندی بررس��ی شد  ،شامل تولید 200
لکوموتیو برای قطارهای باری اس��ت که قرارداد بس��یار
مهمی میان هند و ایران است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه هند ب��رای تامی��ن مالی این
پ��روژه اعالم آمادگ��ی کرده اس��ت ،افزود :بخش��ی از
ای��ن لکوموتیوها در ایران تولید خواهد ش��د .آخوندی
خاطرنش��ان کرد :هند در زمینه راه آهن تمرکز بس��یار
زیادی داشته ،بنابراین همکاری با این کشور برای ایران
به معنی بدست آوردن آخرین تکنولوژیهای موجود در
جهان در زمینه صنعت ریل است.
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ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻃﺎﻟﺒﻰ ﻛﻨﺪﻟﺠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻬﻴﻼ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻓﺮ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻃﺎﻟﺒﻰ
ﻛﻨﺪﻟﺠﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
 9609982160700792ﺷﻌﺒﻪ  42ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺁﻥ  1396/12/5ﻭﺳﺎﻋﺖ 9ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍ ﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ
ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ
ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ
ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ
ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

چرائی اختالس
اقتصاد دولتی و درآمده��ای هنگفت نفتی از
یک و نبود سازوکارهای مناسب برای کنترل دخل
وخ��رج دولت ه��ا ،از جمله موارد تس��هیل کننده
فس��ادهای مالی است که باگذشت سالها همچنان
راه را ب��رای سوءاس��تفاده کنن��دگان بازگذاش��ته
است.
ب��ا نگاهی ب��ه تاریخچه فس��ادهای اقتصادی

 ۶۰درصد تراکنشها را به ثبت میرسانند.
محمد بیگی ،پرداختهای خارج از کش��ور را یکی دیگر از
ابزارهای هوشمندس��ازی کارتهای بانکی برشمرد و افزود :این
کارتها ریالی هس��تند و مش��تری از همی��ن کارت در خارج از
کشور استفاده میکند به این صورت که با توجه به نرخی که با
بانک توافق شده ،بانک مبلغ ارز را پرداخت کرده ولی از حساب
مشتری ریال برداشت میکند.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی در همین ارتباط به
روابط بانکی ایران و روسیه اشاره کرد و گفت :با روسیه هم همین
مدل را داریم منتهی این مس��اله در حوزه کارتهای هوش��مند
نبوده بلکه در حوزه کارتهای مگنت در حال انجام است.
وی ب��ا تأکید براینکه حرکت به س��مت  EMVحدود -۶۰۰
 ۷۰۰میلیون دالر هزینه صرفا در حوزه کارت خواهد داشت ،تصریح
کرد :اما این هزینه نباید یکباره پرداخت شود بلکه باید به تدریج و
هر زمان که تاریخ کارتها تمام میش��ود ،بانکها آماده باشند که
کارت جدید را با قابلیت هوشمند در اختیار مشتری قرار دهند.
محمد بیگی ادامه داد :هزینه صدور این کارتها با توجه به
قابلیتهایی که دارند احتماال  ۲تا  ۲.۵برابر کارتهای مگنت و
در محدوده  ۱۰هزار تومان خواهد بود.
این مقام مس��ئول در بانک مرک��زی تأکید کرد که معموال
این پروژهها در کوتاه مدت اجرا نمی ش��وند و س��ه تا پنج سال
زمان برای اجرای کامل آن نیاز است .این هم به دو دلیل است،
یک اینکه زمان صدور کارتها معموال سه ساله است و دوم هم
اینکه مش��تری نباید تغییراتی در این حوزه داشته باشد چراکه
مشتریهایی که کارتهای خیلی س��اده هم دارند باید بتوانند
در این شبکه از خدمات استفاده کنند.

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻗﺎﻳﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻬﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﺿﻴﺎء ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ
) ﺩﻭﻟﺘﻰ( ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺳﻴﺪ ﺁﻗﺎﻳﻰ – ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺳﻴﺪ ﺁﻗﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
 9609982160700830ﺷﻌﺒﻪ  42ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺁﻥ  1396/12/6ﻭﺳﺎﻋﺖ 9ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍ ﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ
ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ
ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ
ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ
ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/134900
ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

انتظار تخلفات باندی و گروهی از س��وی جریاناتی
ک��ه ظاهرا هی��چ قرابتی ه��م با یکدیگ��ر ندارند،
افزایش یافته است .
این درحالی اس��ت بیژن زنگنه ،وقتی در سال
 92برای س��ومین بار بر کرس��ی وزارت نفت تکیه
زد گفت که این جا جای گروهبانها نیس��ت باید
ژنرالها را بر مس��ند امور گذاش��ت تا امور نفت به
درستی مدیریت شود.
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ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﻴﺸــﻪ ﮔﺮ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺒﻠــﻎ ﻳــﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻــﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳــﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻰ ﺳــﻦ ﺳــﻨﻰ
ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﻣﻠﻜﻮﺗﻰ ﺷــﺎﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﻛﺎﺷــﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳــﻪ  96/805ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﺯ  96/11/25ﺳــﺎﻋﺖ  10/15ﺻﺒﺢ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ
ﺧﻮﺍﻧــﺪﻩ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷــﻮﻧﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ
ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺟﻠﺴــﻪ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺤﺴــﻮﺏ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺗﺨﺎﺩ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻛﺎﺷﺎﻥ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺷــﺮﻑ ﺟﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1454ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  1266/96ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺟﻤﺎﻝ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 719
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  96/10/7ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ:
 -1ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺟﻤﺎﻝ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  -2 -42849ﻧﮕﺎﺭ ﺟﻤﺎﻝ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻪ ﺵ ﺵ -3 -1503ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻠــﻰ ﺟﻤــﺎﻝ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑــﻪ ﺵ ﺵ  -4- 852ﻣﻬﺪﻯ ﺟﻤﺎﻝ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺵ ﺵ  -5- 8286ﺍﺷــﺮﻑ ﺟﻤﺎﻝ
ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  -6- 1454ﻓﺎﻃﻤــﻪ ﺟﻤﺎﻝ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  42848ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ  .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻭ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴــﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ /ﻣﺘﻮﻓﻴﻪ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷــﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ
ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺎﺷﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻟﻪ /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬــﻢ :ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻼﻋﺒﺎﺳــﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺷــﻬﺮﻙ ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ ﻙ
ﺍﻭﻝ  ،ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻋﻠﻴــﻪ  /ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣــﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺷــﺮﻳﻌﺘﻰ ﺥ ﻣﻠﻚ
ﺟﻨــﺐ ﺑﻴﻤــﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ پ  50ﻁ  3ﺷــﺮﻛﺖ ﮔﻞ ﻫﺎﻯ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ  ،ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻳــﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻟــﻪ  /ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻋﻠﻴــﻪ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺁﻗﺎﻳــﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﺎﻇــﻢ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺟﻨﺐ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺳــﺎﺑﻖ ﺩﻓﺘﺮ
ﻭﻛﺎﻟــﺖ ﻭﻛﻴﻞ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻼﻋﺒﺎﺳــﻰ  ،ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 9009972210200121ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭﻳﺴــﺖ ﻭ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ
ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺩﻭﻳﺴــﺖ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ
ﻣﻮﺭﺥ  1389/10/4ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺩﺍء ﻭﻓﻖ ﺷــﺎﺧﺺ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻭ ﺷــﺼﺖ ﺩﺭﺻﺪ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺎﺑﺖ
ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪﻭﻯ )ﻧﻴﻢ ﻋﺸــﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺩﺑﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ( ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﺒﺼﺮﻩ  2ﻣﺎﺩﻩ  306ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍ ﺩ ﻡ
ﺍﻟﺰﺍﻣــﻰ ﺍﺳــﺖ .ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻠﻜﻒ ﺍﺳــﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ -1 :ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻣﻔــﺎﺩ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺭﺩ
)ﻣﺎﺩﻩ  34ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ( .ﻡ ﺍﻟﻒ1243/
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﺣﻘﻮﻗﻰ( ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  -376/96:ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ-877/96:ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ -:ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  96/10/10ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺟﻠﺴــﻪ ﺷﻌﺒﻪ  5ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺎﺷــﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻗﺎﺿﻰ ﺷــﻮﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ
ﺑﻪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ) .ﺭﺍﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷــﻮﺭﺍ( ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﺴــﻦ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺣﺎﻣﺪ ﺣﺎﺝ
ﻣﺒﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺷــﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﺋﻰ ﻓﺪﻙ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻭ ﻣﻌﻴﻦ ﺍﺣﻤﺪ ﻭﻧﺪ ﻭ ﻣﻬﺪﻯ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒــﻪ ﻭﺟــﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  35/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  891474ﻣﻮﺭﺥ  86/1/21ﺑﻪ
ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴــﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺻﻞ ﺗﺠﺮﻳﺪﻯ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭﻯ
ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﻻﻳﻞ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ
ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﺑﺮﺍء ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻓﻠﺬﺍ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺸــﺎﺭ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻭ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺡ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺁﻥ ﺍﺯﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻣﺸــﻮﺭﺗﻰ ﺍﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ  1301-1257ﺍﺯ
ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  314-312-311-310ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  519-515-502-198-197-194ﺍﺯ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﻳﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻮﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  35/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴــﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺗﻤﺒﺮ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺳــﻮﻡ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻨﺪ ﺏ ﺍﺯ
ﻣــﺎﺩﻩ  107ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻗــﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑــﻰ ﺑﺪﻭﺍ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ
ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻛﺎﺷﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  5ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺎﺷﺎﻥ
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ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺝ ﻃﻼﺋﻰ ﻭﻧﻚ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ 483752
ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  14005460780ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1395,09,22ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ
 :ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﻫﻜﺪﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  21ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﭘﻼﻙ  ،9ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ
 ،ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ  1485966491ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  4ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ
ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ1 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(129187

110/134956
ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

اس��ت قصد داشت در آخر هفته ترکیه را به مقصد
کانادا ترک کند که تا لحظه انتش��ار خبر مشخص
نیست که این کار را انجام داده و یا اینکه نهادهای
امنیتی کشور موفق شدهاند وی را دستگیر کرده و
به کشور بازگردانند.
با این وجود جای بررس��ی این نکته هم وجود
دارد ک��ه چه نقاط ضعف مهمی در سیس��تم مالی
و نظارتی این ش��رکت وجود داش��ته است که یک
کارمند ساده در طول این مدت طوالنی و در دوره
مدیریت چند مدیر بدون جلب نظر توانسته است
چنین رقم قابل توجهی را اختالس کند.
کارشناس��ان میگوین��د :مقابله با فس��ادهای
مختلف که عموما ناش��ی از بزرگ ش��دن بیش از
حد مجموعه وزارت نفت و شرکتهای تابعه ،ورود
گس��ترده و بیضابطه افراد از خارج مجموعه نفت
و از بی��ن رفتن انضباط و کنت��رل موجود در این
وزارتخانه اس��ت ،ش��رایطی را به وج��ود آورده که

اقتصاد

تعلق ندارد.
وی گفت :متقاضیان میتوانند به بانکهای عامل صنعت
و معدن وخاورمیانه برای اس��تفاده از این تس��هیالت مراجعه
کنند.

اختالس  100میلیاردی در حوزه نفتی

مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی اعالم کرد

ﺣﻘﻮﻗﻰ

به گزارش صدا و س��یما ،حمید قنبری با اشاره به امضای
قرارداد اعطای خط اعتباری  ۵میلیارد یورویی از سوی ایتالیا
ب��ه ایران ،افزود :بخش دولت��ی ،خصوصی و عمومی میتوانند
از ای��ن خط اعتباری اس��تفاده کنند و ب��ه صنعت خاصی نیز
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ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﭼــﻮﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻏﻼﻣﺮﺿــﺎ ﺍﻣﻴﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﭘﻼﻙ  1720ﺍﺻﻠــﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ
ﺳﻴﺴــﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺯﺍﺑﻞ ﻃﺒﻖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ -13478ﺯ ﻣﻮﺭﺥ  96/10/13ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺳﻬﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﭘﻼﻙ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺸﺎﻉ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ  1357ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺫﻳﻞ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ
ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻉ
ﻭ ﻛﺴــﺎﻧﻴﻜﻪ ﺣﻖ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻠﻚ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻰ ﺍﻳﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺳــﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ
ﺭﻭﺯ  -ﻣﻮﺭﺧﻪ  1396/11/18ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ
ﺁﻧﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ -1396/10/23 :ﻡ ﺍﻟﻒ2374/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺯﺍﺑﻞ
ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  -1/24221ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ  11ﺩﻓﺘﺮ  268ﺫﻳﻞ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ  38702ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﻬﺰﺍﺩ ﻣﻘﻴﻤﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺳــﭙﺲ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻭ ﺑﺮگ ﺍﺳﺘﺸــﻬﺎﺩﻳﻪ
ﻣﺤﻠﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻛﺸﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺻﺪﻭﺭ
ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺩﺭ ﺩﺳــﺖ ﻭﻯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻯ ﺍﺳــﺖ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  10ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷــﺎﻫﺮﻭﺩ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ .ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻰ ﺳــﻨﺪ ﺑﺮﮔﻰ 023329ﻩ 91ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1704ﻣﻮﺭﺥ  93/6/1ﺩﻓﺘﺮ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻳﻚ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
1396/10/23
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣــﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  96/6/15-139660322002004802ﻫﻴــﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺯﺍﺑﻞ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ
ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺮﺟﺲ ﻣﻼﺷﺎﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2189ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺯﺍﺑﻞ ﺩﺭ
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  220ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  694ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  1ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺷــﻬﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﺘﻴﻎ  3ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳــﻤﻰ ﺧﺎﻧﻢ ﻛﻨﻴﺰ ﺭﺿﺎ ﭘﻮﺩﻳﻨﻪ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻠﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ
ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳــﻴﺪ ،ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺑــﻪ ﻣﺮﺍﺟــﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋــﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ –2344/ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ :ﺷﻨﺒﻪ  - 96/10/23ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ :ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ 96/11/9
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺯﺍﺑﻞ
ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ
)ﻣﺮﺑــﻮﻁ ﺑــﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑــﺎ ﻓﺮﺽ ﻭﺟــﻮﺩ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳــﺖ( ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧــﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ  961222ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ
ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1396/11/29ﺳﺎﻋﺖ
 10/00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﻣﻮﺍﺩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ
ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ  ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.ﻡ ﺍﻟﻒ1239/
)ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  101ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ  2ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ )ﺷﻌﺒﻪ  101ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ
ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ
ﭼﻮﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﻩ ﻫﺎﺷــﻤﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻭﺍﻧﺖ
ﻧﻴﺴــﺎﻥ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ 781ﺏ -82ﺍﻳــﺮﺍﻥ  23ﻣﺪﻝ  1381ﺭﻧﮓ ﺁﺑﻰ ﺭﻭﻏﻨﻰ ﻛﺎﺭﺑﻨــﻰ ﺗﻴﭗ  2400ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ  2052/96ﻣﻮﺭﺧﻪ  96/10/18ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺎﺷــﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﻩ
ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑﺎﻻ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺑﺎﺩﻯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﻟﺬﺍ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳــﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  317ﻛﺎﺷﺎﻥ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺷــﻮﺭﺍ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺳــﺘﻮﺩﻩ ﮔﻠﺒﺮگ  3ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ  55540555ﻭ ﺗﻠﻔﻜﺲ  55540545ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ
ﺻﻮﺭﺕ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺮﺩﻓﺘﺮ  317ﻛﺎﺷﺎﻥ

