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آغاز هفته فرهنگی ایران در پاریس با
نمایش بیش از  100اثر
هفته فرهنگی ایــران با بیش از 100اثر نفیس
صنایع دســتی ایران در پاریس افتتاح شــد .به
گزارش ایرنا ،در آستانه فرا رسیدن سی و هفتمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و همزمان با سفر
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری کشورمان به
فرانسه ،آیین افتتاحیه «هفته فرهنگی ایران» در
سالن جشنهای شهرداری منطقه  4پاریس برگزار
شد .در نخستین روز از برگزاری «هفته فرهنگی
ایران» در پاریس ،نمایشــگاهی از  150اثر نفیس
صنایع دستی ایران به همراه  70تابلو از میراثهای
جهانی ایران که در سازمان علمی فرهنگی و تربیتی
ملل متحد (یونسکو) به ثبت رسیده است ،با حضور
بهمن نامورمطلق معاون صنایع دســتی سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری،
جمال کامیاب رایزن فرهنگی ایران ،کریســتف
ژیرار شهردار منطقه  4پاریس و جمعی از ایرانیان و
فرانسویان عالقه مند به فرهنگ و هنر ایران افتتاح
شد .آثار این نمایشگاه شامل برگزیدهای از صنایع
دستی ســنتی و مدرن هنرمندان و صنعتگران
مناطق و استانهای مختلف کشورمان و بخشی از
نقاشی گل و مرغ ،نگارگری ،مینیاتور ،نقاشی روی
عاج ،انواع میناکاری ،خاتم کاری ،فیروزه کوبی و
زیورآالت ،مینا کاری ،نقاشی روی عاج ،خاتم کاری
و فیروزه کوبی میشود.
ساختوساز غیرمجاز
در مناطق تاریخی تالش
مدیــرکل میــراث فرهنگی،صنایع دســتی و
گردشــگری گیالن از ساختوســاز غیرمجاز در
مناطق باستانی آقاولر و مریان در تالش خبر داد.
در جریــان بازدیــد از پروژههــای تاریخی و
گردشــگری شهرســتان تالش گفت:مشکالتی
برای مناطق گردشگری و ییالقی آقاولر و مریان
ایجاد شــده و ساخت و سازهای غیرمتعارف ،غیر
ضابطهمنــد و بدون مجــوز در محوطه تاریخی
«آقاولر» صورت گرفته است .به گزارش ایسنا«رضا
علیزاده» با تاکید بر برطرف کردن مشکل مناطق
مذکور کــرد ،افزود :رفتار حقوقی دســتگاههای
اجرایی درباره ســاخت و ســاز در منطقه آقاولر
باید مشخص شــود .وی روستای گردشگرپذیر و
ییالقی مریان را باســتانی خواند و بیان کرد :این
روستا دارای پیشینه بسیار ارزشمند است .علیزاده
با بیان اینکه تصرف غیر ضابطهمند نباید در مناطق
ییالقی آقاولر و مریان اتفاق بیفتد ،اضافه کرد :تمام
افراد در عرصه حفظ میراث گذشــتگان باید خود
را مطیع ضوابط میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری بدانند .وی تامین منافع جامعه محلی
را مهم عنوان کرد و گفت:شرایط ساخت و سازها
در منطقه باستانی آقاولر باید طبق ضوابط میراث
فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری تعیین شود.
تکرار دوباره یک اشتباه تاریخی
در اصفهان!
«اگر ســال  1387با چاپــار برگ ه ابالغی ه ثبت
«حمام حــاج کاظم» را برای مدیریت شــهری
اصفهان فرستاده بودند ،تا قبل از تکرار اشتباه این
نهاد متولی ،حتما به دستشــان رسیده بود ».به
گزارش میراث ،حمام «حاج کاظم» در منطقه یک
اصفهان در حالی تخریب شد که شهردار منطقه
پس از تخریب تاکید کرد« ،متوجه تاریخی بودن
بنا نبوده است»!  20سال پیش حمام «خسروآقا»
در اصفهان تخریب شــد ،حمامــی که به گفته
سید محمد بهشــتی ،چند گردشگر خارجی آن
را غیرقابــل توصیف خوانده بودند ،و حاال هرچند
پس از این همه مدت ،معاونت میراث فرهنگی روز
گذشته خبرهای خوشی برای دوباره سرپا کردن
این بنا اعالم کرد ،اما خوشــی این خبر باز هم با
تخریبی جدید تلخ شــد .حمام «حاج کاظم» در
خیایان مسجد سید و باقی مانده از دورهی قاجار
کــه هرچند جــزو آثار درجه یک و فاخر شــهر
محسوب نمیشد ،اما مطمئنا آنقدر ارزش داشت
که در مرداد ماه  1387و با شماره  ۲۳۰۱۹به ثبت
ملی رسیده بود و حاال بدون مجوز اداره کل میراث
فرهنگی در اصفهان تخریب شد.
به گفتــ ه محلیهای منطقه ،ایــن حمام در
روزهای پایانی دی ماه توسط شهرداری و به دلیل
«کجشــدن دیوار و احتمال ریزش به روی مردم
محل و همچنین تبدیل شــدن حمام به مرکزی
برای فســاد» تخریب شد .بهانهای کهنه و مربوط
به  20ســال پیش که با اســتفاده از آن «حمام
خسروآقا» در بیست سال پیش تخریب شد! حمید
فرهنگ ،مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان در
گفتوگو با رسانههای محلی اصفهان که خود را
تنها مجری این تخریب میداند ،اعالم کرده است،
«از تاریخی بودن محل هیچ اطالعی نداشــته و
در صورت اطالع ،اجــازه چنین تخریبی را صادر
نمیکرده است».
او این حمام را «فاقد ارزش تاریخی دانســته و
حساســیت در مورد این بنا را بیمورد تلقی کرده
است» .او حتی در بازدید از خرابههای این حمام،
از حفظ امنیت مردم سخن گفته و خود را موظف
دانسته تا براساس ماده  ۲۴قانون شهرداریها“ ،هر
نقطهای که برای مردم خطرســاز است را تخریب
کنــد .با این وجود ناصر طاهــری ،معاون میراث
فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی اصفهان؛ درباره
این تخریب گفته است« ،تخریب حمام حاج کاظم
اشــتباه بزرگی بوده و شــهرداری منطقه وظیفه
داشــته قبل از هر اقدامی از اداره میراث فرهنگی
استان استعالم بگیرد».
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تعلل5ماهه میراث فرهنگی درانجام مطالعات باستانشناسی آزادراه جنوبی تهران

پژوهشکده باستانشناسی بیخبر ،راه و شهرسازی بالتکلیف
با وجود بیاطالعی پژوهشــکده باستانشناسی از
اجرای پروژه آزادراه جنوبی تهــران ،و تاکید میراث
استان تهران بر عدم استعالم وزارت راه و شهرسازی
از آن اداره کل ،مجری پروژه با ارائه مســتنداتی نظر
میراث استان تهران را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری میراث ،در حالی که اعضای
پژوهشــکده باستانشناســی از اجرای پروژه آزادراه
جنوبی تهــران اظهار بیاطالعــی میکنند و اظهار
میدارند که اداره کل میراث فرهنگی استان تهران آنها
را درجریان این پروژه قرار نداده اســت ،مجری پروژه
از برگزاری جلسات و مکاتبات متعدد با این اداره کل
خبر میدهد و میگوید که میراث تهران هیچ بازدیدی
از این پروژه نداشته و آنها را بالتکلیف گذاشته است.
کلنگ احــداث آزادراه کنارگذر جنوبی تهران که
چرمشــهر ورامین را به آبیک قزوین وصل میکند،
اول تیرماه  1394با حضور اسحاق جهانگیری ،معاون
اول رئیــس جمهوری و عباس آخونــدی ،وزیر راه و
شهرسازی ،به زمین زده شد .قرار است که این آزادراه
به طول  160کیلومتر تا سال  97به عنوان کمربندی
(کنارگذر) جنوبی تهران به بهرهبرداری برسد.
بــه گفتــه یکــی از کارشناســان پژوهشــکده
باستانشناسی آزادراه جنوبی تهران از محدوده فالت
مرکزی ایران میگذرد که در دشتهای ورامین ،ری،
ســاوجبالغ و قزوین قرار گرفته است .در این مناطق
ما با تک محوطه ســرو کار نداریم بلکه قدم به قدم
با آثار تاریخی مواجه هســتیم و این آزادراه از مرکز
باستانشناسی پیش از تاریخ ایران عبور میکند.
بر اســاس بند ج ماده  114قانون برنامه  5ســاله
چهارم ،کلیه وزارتخانهها ،سازمانها و موسسات دولتی

موظفنــد قبل از اجرای پروژههــای بزرگ عمرانی و
در مرحله امکانســنجی و مکانیابی نسبت به انجام
مطالعات فرهنگی – تاریخی «میراث فرهنگی» اقدام
و در طراحی و مکانیابی پروژههای یاد شــده نتایج
مطالعات را رعایت کنند.
ن باره« ،حمیده چوبک» رییس پژوهشکده
در همی 
باستانشناسی پژوهشــگاه میراث فرهنگی ،از کم و
کیف این پروژه اظهار بیاطالعی کرد و گفت :وزارت
راه از ما اســتعالم نکرده و درباره این پروژه اطالعی
به ما نداده اســت .ما طبق قانون مکاتباتمان را انجام
خواهیم داد که چرا این کار طبق قانون انجام نشــده
و بایــد بگوییم که کار متوقف شــود تــا مطالعات
باستانشناســی آن انجام شــود .او میافزاید که از
طریق تمــاس خبرنگاران از موضوع مطلع شــده و

بافت تاریخی سمنان وارث هکتارها خانهقدیمی
مخروبه شد

مدیرکل میراث فرهنگی ســمنان میگوید بافت
تاریخی این شــهر پیش از این و تا دو سه سال اخیر
تخریب شده و حاال او وارث هکتارها زمین رها شده
است .به گزارش مهر ،بیش از  ۱۸هکتار از خانهها و
حمامهای قدیمی قرار گرفته کنار هم بافت تاریخی
سمنان را تشکیل میدادند.
هیچ یک از بناهای تاریخــی به صورت منفرد در
این بافت آنطور که اداره کل میراث فرهنگی سمنان
گفته ،در فهرست میراث ملی ثبت نشدهاند ولی همه
آنها در بافت تاریخی تجمیع و یک شماره ثبت گرفته
بودند .اما بیتوجه به همه اینها ،مدیران سابق به این
بافت بیتوجهی کردهاند تا به جای آن خانههای جدید
ساخته شود .خانههایی آپارتمانی که رنگ و بویی از
شهر سمنان ندارند و در هر شهر دیگری نیز میتوانند
ساخته شوند.
اکنون اداره کل میراث فرهنگی سمنان وارث انبوهی
از زمینهای خاکی رها شده و خانههای تخریب شده
است هر طرف از این بافت تاریخی نشانی از زخم دارد.
زخمی که خانههای تاریخی را تراشیده و فقط دیواری
از آنها را باقی گذاشته است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان میگوید:
براســاس توافق انجام شده با شــهرداری و متولیان
شهرسازی قرار بود برای  ۱۸هکتار طرح جامع آماده
و آسیبهای بافت نیز در آن گنجانده شود .این طرح
را دادهاند و قاعدتا باید در شــورای فنی مطرح شده
تا کلیات آن تایید شــود و پس از آن به شورای فنی
سازمان میراث فرهنگی برای بررسی نهایی برود .به
همین دلیل در حال حاضر و در فاز اول پهنه شرقی

مسجد امام که بخش کوچکی از این بافت است ،مورد
بررسی قرار گرفته و طرح آن بخش از بافت تایید شده
و قرار است متولیان شهرسازی فعال در آن محدوده
بــا در نظر گرفتن ضوابط و الزامات ســازمان میراث
فرهنگیفعالیتکنند.
«حسین خواجه بیدختی» با بیان اینکه هنوز طرح
بافت تاریخی تایید و ابالغ نشده است ادامه میدهد:
تا دو ماه دیگر این طرح نهایی میشود .ما در مقابل
کار انجام شــده قرار گرفته ایم .قرار بود این روال به
نحوی ترمیم و جبران شــود .به طور حتم این طرح
برای ما ایده آل نیســت اما به هر حال از آنچه که در
اختیار داریم بهتر میشود .ما اکنون وارث زمینهای
رها شده و محوطههای پاک شده از خانههای قدیمی
در بافت تاریخی سمنان هستیم .پیش از این به اسم
احیا ،بناهای قدیمی را تخریب و بازســازی کردهاند.
درست اســت که تخریبش کار درســتی نبوده اما
اکنون رها کردن آن زمینها هم درست نیست.چون
جمعیت مهاجرت کرده و بزه زیاد میشود .بنابراین
باید فکری کرد.
بیدختی میگوید :وظیفه ما شهرسازی نیست اما
شهرداری مشاور گرفته و ما هم استانداردهایمان را
اعالم کرده ایم .آنها هم گفتهاند که همان بافت قدیمی
را بازسازی میکنند .با این حال باید چند نکته مورد
توجه قرار گیرد از جمله اینکه نباید ابزار تشویقی ایجاد
کنیم تا کسانی که پالک ملک آنها بازسازی میشود،
به سمت تخریب و نوسازی پیش بروند .پس نوع رفتار
با این بافت اهمیت زیادی دارد و باید متولی احیا که
همان شهرداری است ،این نکته را لحاظ کند.

شهرستانها

شهردار کرج:

تایید دستگاههای نظارتی ضامن اجرای کیفی و کمی
پروژههای شهرداری
شــهردار کرج اعالم کرد کــه کمیت و کیفیت
در اجــرای همــه پروژهها از جملــه تقاطعهای
غیرهمسطح مدیریت شده و دستگاههای نظارتی
بر این امر دقت و صراحت دارند .به گزارش همدلی
«علی ترکاشوند» در نشست خبری با خبرنگاران
گفت :تالش ما افتتاح پروژهها با ســرعت بیشتر
ضمن لحاظ کردن همه عوامل کیفی اســت که
شاهد و ناظر بر این گفتهها ،دستگاههای نظارتی
داخل شهرداری و خارج از آن و مهر تاییدی است
که بر عملکرد این دســتگاه زدهاند .شهردار کرج
از مستندسازی و تهیه کتابچه حاوی مستندات و
مشخصات طرحها به عنوان یکی دیگر از ابزارهای
کنترلی و اطالع رســانی بــرای پروژهها یاد کرد و
گفــت :امکان ارائه این مســتندات و کتابچهها به
عالقهمندان و اصحاب رسانه وجود دارد .ترکاشوند،
در باره عملکرد انتخاباتی یا تبلیغاتی شهرداری کرج
تاکید کرد :هیچ یک از اقدامات مدیریت شهری در
راستای حمایت از نامزدهای انتخاباتی نیست و این
امــر طی نامهای به همه بخشهای مجموعه ابالغ
شده است .وی با یادآوری اینکه شهرداری نهادی
عمومــی اســت و منافع آن باید بــه عموم مردم
برسد ،تاکید کرد :نگاه انتخاباتی در اجرای طرحها
و فعالیتهای شهرداری ،جفا به مردم و توهین به
شعور آنها است و نباید به هیچ روی اقدامات صورت
گرفته را با طرح این موضوعات کوچک کنیم ،چرا
که مد نظر ما در همه حال رفاه شهروندان و ایجاد
محیط زندگی بهتر برای آنان است .شهردار کرج ،به
موضوع جذب مشارکتهای بخش خصوصی اشاره
کرد و گفت :شــهرداریها بدون مشارکت مردم و

اجرای طرحهای مختلف به کمک بخش خصوصی،
با توجه به شــرایط موجود در کشور و بحرانهای
اقتصادی که از سر گذراندهایم ،با مشکالت عدیدهای
مواجه میشــد که به لطف خدا توانســتیم این
مشکالت را در کرج تااندازه زیادی از سر برداریم.
ترکاشوند افزود :با این رویکرد بستههای مشارکتی
متعددی در بخشهای مختلف مجموعه از جمله
قطار شهری ،تپه اســامآباد ،حوزههای مرتبط با
سازمان مدیریت پسماند و نظایر آن را تهیه دیده
و آماده کرده است تا در صورت جذب سرمایهگذار
با شــرایط مطلوب ،کار را به آنــان واگذار کند .به
گفته شهردار کرج ،تعداد قابل توجهی از این بستهها
صددرصد مشارکتی است و سودهای قابل توجهی
را بــرای ســرمایهگذاران به بار خواهــد آورد .این
مسئول ،به مشکالت موجود در این حوزه به عنوان
یکی از علل عدم اجرای آنها نیز اشاره کرد و یادآور
شد :متاسفانه همه دستگاهها نسبت به این ضرورت
شهری آگاه نیستند و تسهیلگری چنان که باید در
زمینه مشارکت بخش خصوصی وجود ندارد .وی،
نمونهای از این ناهماهنگیها را در ساخت بازار روز
انتهای بلوار پونه یا سرداران عنوان کرد و ادامه داد:
سرمایهگذار این طرح ،مدت یک سال در پی اظهار
نظر یکی از مســئوالن در وزارت راه و شهرسازی
معطل ماند که این موضوعها و موضوعهایی نظیر
این ،موجب دلســردی ســرمایهگذاران و بخش
خصوصی خواهد شد .ترکاشوند گفت :این تاخیر
در حالی رخ داد که تمامی اقدامات مرتبط به این
سرمایهگذاری ،در شهرداری کرج به صورت به روز و
هماهنگ پیش رفته بود.

معتقد است که اطالع از کم و کیف این پروژه و انجام
اقدامات الزم بر عهده میراث فرهنگی اســتان تهران
است.
تماسهای مکرر خبرنگار CHNبا مدیر کل و مدیر
روابط عمومی میراث فرهنگی استان تهران طی هفته
گذشته بیپاسخ ماند .اما «محمدرضا نعمتی» مسئول
بخش باستانشناســی این اداره که مسئول پیگیری
پروژه آزادراه جنوبی تهران است ،گفت :برای ساخت
این آزادراه باید از اداره کل اســتان تهران اســتعالم
میکردند که این کار را نکردند و بدون مجوز استان
تهران کارشان را شــروع کردند .این پروژه از تیرماه
شروع شده است و من در آبان ماه از آن بازدید کردم و
از آن زمان بالفاصله نامه نگاریهای الزم را انجام دادیم
و یادآور شدیم که این مسیر به دلیل وجود تپههای

باستانی ،به بررسی و کاوشهای باستانشناسی نیاز
دارد .با این حال ،فرهود احمدی ،مجری پروژه آزادراه
جنوبی تهران با تکذیــب این اظهارات گفت :قبل از
کلنگ زنی این پروژه جلســات غیررسمی را در دفتر
مهندسهاشمی ،استاندار تهران با تمامی ادارات کل
اســتان تهران برگزار کردیم که همه مدیران کل از
جمله مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران در این
جلسات حضور داشتند.
او افزود :در این جلســات فیلمی را برای حاضران
نمایش دادیم که مسیر عبور آزادراه را نشان میداد و از
همه ادارات خواستیم که نظرات تکمیلی خود را درباره
این مســیر در موضوع آثار تاریخی ،عبور رودخانهها
و عبور دکلهای برق یا تاسیســات خاصی که ممکن
است درمسیر وجود داشته باشد ،اعالم کنند .به گفته
احمدی نقشههای پالن مسیر پروژه در قالب  CDبه
همه ادارات کل ارائه شده است.
با وجودی که محمدرضا نعمتی ،شروع نامهنگاریهای
اداره کل میراث فرهنگی استان تهران را آبان ماه سال
جاری عنوان میکند ،نامــ ه مورخ  94/8/3مدیر کل
میراث استان تهران خطاب به معاونت ساخت و توسعه
آزادراهها ،نشــان میدهد که این مکاتبات حداقل از
شــهریور ماه سال جاری آغاز شده اســت .او در این
نامه ،محمد مرتضایی را “جهت اجرای برنامه پژوهشی
با شــرح خدمات پیوســتی” و مرتضی ادیبزاده ،
کارشناس مرکز باستانشناسی اداره کل میراث استان
تهــران را به عنوان “ نماینده و ناظــر اجرای برنامه
پژوهشــی “ معرفی میکند و این در حالی است که
رییس پژوهشکده باستانشناسی از این مکاتبات اظهار
بیاطالعیمیکند.

نمایشگاهعیدانهصنایعدستی
آغاز شد

نمایشگاه عیدانه صنایع دستی روز یکشنبه 11 -
بهمن ماه  -در سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری افتتاح شد .به گزارش ایسنا ،نمایشگاه
عیدانه ویژه خرید نوروزی وزارتخانهها ،ســازمانها و
شرکتهای بزرگ دولتی و خصوصی است .مدیرکل
صادرات صنایع دستی کشور در اینباره بیان کرد :در
این نمایشگاه آثار هنرمندان سه استان تهران ،اصفهان
و آذربایجــان با کیفیت ،قیمت مناســب و قابلیت
ســفارشپذیری به هر تعدادی که ارگانها بخواهند
عرضه میشود .این نمایشگاه برای اولینبار است که

با نظارت سازمان میراث فرهنگی و با هدف حمایت از
صنعتگران داخلی برگزار میشود« .پویا محمودیان»
ادامه داد :ما امیدواریم نهادها ،ســازمانهای دولتی و
شرکتهای خصوصی بزرگ از نمایشگاه صنایعدستی
عیدانه اســتقبال کنند تا هم از هنرمندان صنعتگر
حمایت شــود و هم محصوالت خــوب و با کیفیت
صنایعدستی در شب عید وارد خانههای ایرانی شود.
به گزارش ایســنا ،نمایشــگاه عیدانه صنایع دستی
تا 14بهمن ماه از ســاعت  9صبح تا  16در سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری دایر است.

ﺑﺎﺭﻛﺪ 28973606 :ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺁﻭﺍ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﭘﺎﺳــﺎﺭﮔﺎﺩ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  347746ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10103913708ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1394/07/05ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺷﺮﻛﺖ
ﺍﺯ  3ﻧﻔــﺮ ﺑــﻪ  2ﻧﻔﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ
ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻛﺎﻫﺶ/ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ
ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ
ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
/160115ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﺎﺭﻛﺪ 29140350 :ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺍﻳﺪﻩ ﻣﺎﻩ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 34849ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠــﻰ  14004504851ﺑــﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤــﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻓﻮﻕﺍﻟﻌــﺎﺩﻩ ﻣــﻮﺭﺥ  1394/06/21ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ :ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴــﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻯ
ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0070717281ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  10/000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﺷﺮﻛﺎء ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ -ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻌﻴﺪ ﺍﻣﻴﻨﻰ ﻛﻠﻬﺮﻭﺩﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠــﻰ  1284971880ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  10/000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﺳﺴــﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷــﺮﻳﻚ ﻭﺍﺭﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪ -ﺁﻗﺎﻯ ﺗﻮﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  2091925306ﺑﺎ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  10/000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﺷﺮﻛﺎء ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮﺍﺭ
ﮔﺮﻓﺖ -ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﻟﻄﻔﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0036034118ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  330/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺳﻬﻢﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﺷﺮﻛﺎء ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ -ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺳﻮﻝ
ﻧﺎﻇﻢﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0017568250ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  10/000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢﺍﻟﺸﺮﻛﻪ
ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﺷﺮﻛﺎء ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺍﺯ  1/000/000ﺭﻳــﺎﻝ ﺑــﻪ  1/370/000ﺭﻳــﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  4ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ .ﺍﺳــﺎﻣﻰ ﺷــﺮﻛﺎء ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ :ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺍﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻰ  0480645442ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺒﻠﻎ  600/000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢﺍﻟﺸﺮﻛﻪ -ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺭﺣﻤﺎﻧﻰ
ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  091372043ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺒﻠﻎ  300/000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢﺍﻟﺸﺮﻛﻪ -ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ
ﻟﻄﻔﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻰ  0036034118ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺒﻠﻎ  330/000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ-
ﺧﺎﻧــﻢ ﺍﻟﻬــﺎﻡ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻰ  0550127021ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺒﻠــﻎ  50/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺳﻬﻢﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ -ﺁﻗــﺎﻯ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻓﺸــﺎﺭ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻰ  0042388147ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺒﻠــﻎ
 30/000ﺭﻳــﺎﻝ ﺳﻬﻢﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ -ﺁﻗﺎﻯ ﺗــﻮﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 2091925306
ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺒﻠﻎ  10/000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ -ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻣﻴﻨﻰ ﻛﻠﻬﺮﻭﺩﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 1284971880ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺒﻠﻎ  10/000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ -ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻰ  0070717281ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺒﻠﻎ  10/000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢﺍﻟﺸﺮﻛﻪ -ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ
ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0014357593ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺒﻠﻎ  20/000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢﺍﻟﺸﺮﻛﻪ -ﺁﻗﺎﻯ
ﺭﺳــﻮﻝ ﻧﺎﻇــﻢﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻰ  0017568250ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺒﻠــﻎ  10/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺳﻬﻢﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ .ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺭﻭﺩ ﺷﺮﻳﻚ
ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻩ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳــﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷــﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ
ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰﻫﺎﻯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳــﺘﺮﺱ ﻣﻰﺑﺎﺷــﺪ.
/160116ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﺎﺭﻛﺪ 29139268 :ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﻧﺮژﻯ ﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻣﺤــﺪﻭﺩ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒــﺖ  456181ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠــﻰ  14004159342ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ
ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1394/07/27ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ:
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴــﻴﻦ ﻣﺴــﻄﻮﺭﻯ ﻛﺪ ﻣﻠــﻰ  4579866894ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐــﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺷــﺮﻛﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑــﻪ ﻣﺒﻠــﻎ  75/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ
ﻛــﺮﺩﻯ ﻛــﺪ ﻣﻠــﻰ  4579337239ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠــﻎ  5/000/000ﺭﻳــﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  75/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠــﻎ  100/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑــﻪ ﻣﺒﻠﻎ  150/000/000ﺭﻳــﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻳﺎﻓــﺖ ﻭ ﻣــﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳــﺪ .ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌــﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺯ 2
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ  3ﻧﻔﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺎء
ﺑﻌــﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ :ﺁﻗــﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﻛــﺮﺩﻯ  75/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ-
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴــﻴﻦ ﻣﺴــﻄﻮﺭﻯ  75/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ .ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺼﻤﻴﻤــﺎﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌــﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺳﻬﻢﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳــﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷــﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰﻫﺎﻯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳــﺘﺮﺱ ﻣﻰﺑﺎﺷــﺪ.
/160117ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﺎﺭﻛــﺪ 29138892 :ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﻧﺮژﻯ ﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  456181ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  14004159342ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1394/07/27ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :ﺁﻗﺎﻯ
ﺍﻣﻴﺮﺣﺴــﻴﻦ ﻣﺴﻄﻮﺭﻯ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  4579866894ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﻛﺮﺩﻯ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  4579337239ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﺠﺎﺩ
ﺩﻟﻴﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  1757106391ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ )ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺎء( ﺑﺮﺍﻯ
ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳــﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻧﺪ .ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ
ﻗﺒﻴــﻞ ﭼﻚ ﻭ ﺳــﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀــﺎء ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺭﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷــﺪ .ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳــﻤﺖ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ
ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ
ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
/160118ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
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دور اول مزایده واگذاری  ۷بنای
تاریخی به بخش خصوصی برگزار شد
مزایده واگذاری  ۷بنای تاریخی به بهرهبرداران
بخش خصوصی با بازگشایی پاکتهای (الف) و
(ب) مربوط به متقاضیان برگزار شد و متقاضیان
بهره برداری  ۶بنا به دور نهایی مزایده راه یافتند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی صندوق احیای
و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (صابتا)،
در مرحله اول مزایده  ۷بنای تاریخی کشور برای
واگذاری به بخش خصوصی ،متقاضیان  ۶بنا به
دور بعد مزایــده راه یافتند و مزایده یک بنا نیز
به دلیل نقص مدارک متقاضی متوقف شد .این
مزایــده به صورت دو مرحلهای انجام میگیرد و
دور نهایی آن روز چهارشــنبه ،پنجم اسفندماه
برگزار میشود .در دور اول این مزایده که ظهر
روز گذشته در حضور مدیرعامل ،معاونان و یک
نفر از اعضای هیات مدیره صندوق احیاء و بهره
بــرداری از اماکن تاریخــی و فرهنگی ،نماینده
سازمان بازرسی کشــور و ذی حساب سازمان
میراث فرهنگــی و در محل این صندوق برگزار
شــد ،ارزیابیهای اولیــه از تواناییهای مالی و
فنی متقاضیان بررســی شــد .بر این اساس با
معرفی متقاضیان بهره برداری و سرمایه گذاری
در مجموعههایی چون خانه طاهریان ســمنان،
حمام قلعه همدان ،کاروانسرای پیام آذربایجان
شرقی ،خانه صادقی اردبیل ،گراند هتل قزوین
و مجموعه چرخاب اردکان مقرر شد مرحله دوم
مزایده این بناها در روز پنجم اســفندماه برگزار
شود.
حریم برج طغرل مناسب نیست
پژوهشگر باستانشناسی تهران گفت :حیاط
نســبتا کوچکی که بهعنوان حریــم برای برج
تاریخی طغرل در نظر گرفته شده است مناسب
ایــن بنای تاریخی نیســت .به گــزارش روابط
عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری،
فرشید مصدقی پژوهشگر باستانشناسی تهران
گفــت :در باره حریم برج طغرل باید به مواردی
همچون گمانهزنیها و کاوشهای باستانشناسی
در اطراف و چشــمانداز منظری آن توجه کامل
داشــت .وی این عرصه را مناسب برجی با این
عظمت ،اهمیــت و جایگاه تاریخــی و هنری
ندانست و تصریح کرد :اگر فضای بیشتری برای
این اثر منحصر به فرد در شهرری در نظر گرفته
شــود میتوان موزهای از آثار دوران سلجوقی را
درمحوطه آن ترتیب داد و آن را در بستر فرهنگی
گستردهتری دید.

ﺍﺭﻛﺪ 29134253 :ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺁﻭﺍ ﻧﻴﻜﺎ ﺁﻳﺘﻚ ﺑﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺛﺒﺖ  405190ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻰ  10320559670ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﻣﻮﺭﺥ  1394/07/29ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ :ﻣﺤﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ
ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﻧﻚ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻼﺻﺪﺭﺍ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷــﺎﺩ ﻛﻮﻯ ﺑﺎﻍ ﺳﺮﺍ پ  15ﻭﺍﺣﺪ
 12ﻛﺪﭘﺴــﺘﻰ  1435783635ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ
)ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ( ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻩ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳــﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
/160119ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﺎﺭﻛﺪ 29137889 :ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻤﻴﺮﺍﻧﺎﺕ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺛﺒﺖ  34257ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  14004208730ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ
ﺑﻄــﻮﺭ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1394/08/03ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 117/11/49480
ﻣﻮﺭﺥ  94/8/3ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺷﻤﻴﺮﺍﻧﺎﺕ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ:
ﺁﻗــﺎﻯ ﺣﺴــﻴﻦ ﻃﺎﻫﺮﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0450577406ﻭ ﺁﻗــﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﭼﻴﺬﺭﻯ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ
 0452378885ﻭ ﺁﻗــﺎﻯ ﻛﻴﻮﻣــﺮﺙ ﺍﻣﻴﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠــﻰ  3255756898ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ
ﻧﺼﻴﺒــﻰ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0452111676ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0450995038ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ  4ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﻃﺎﻫﺮﻣﺤﻤﺪﻯ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﭼﻴﺬﺭﻯ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻭﻝ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ
ﻭ ﺁﻗــﺎﻯ ﻛﻴﻮﻣﺮﺙ ﺍﻣﻴﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻭﻡ ﺍﺗــﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﺼﻴﺒﻰ
ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺩﺑﻴﺮ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺧﺰﺍﻧﻪﺩﺍﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻜﻬﺎ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﺳﻔﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺑﺎ
ﺍﻣﻀــﺎء ﺭﺋﻴــﺲ ﻭ ﺧﺰﺍﻧﻪﺩﺍﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑــﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻭﻝ ﺍﺗﺎﻕ
ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻭ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻰ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻏﻴﺮﻣﺎﻟﻰ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﺗــﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺭﺋﻴــﺲ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴــﺲ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﻣﻬﺮ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻤﺖ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳــﺮﻩ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻩ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳــﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
/160120ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﺎﺭﻛﺪ 29014764 :ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺁﻭﺍﻯ ﺳﺒﺰﭘﺎﺭﺳــﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  203856ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻰ  10102455466ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1394/07/13ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :ﺁﻗﺎﻯ ﻧﺼﺮﺍﻟﻪ ﻧﻮﺭﺍﺋﻰ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻰ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0519779940ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ -ﺁﻗﺎﻯ ﭘﻴﺎﻡ ﺳﭙﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻰ  0062856936ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ -ﺁﻗﺎﻯ ﻛﺎﻇﻢ ﺳــﻨﺎﺋﻰ ﺁﺷــﺘﻴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻰ  0519803132ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ
ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑــﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻳــﺎ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻳــﺎ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺿﺎ ﻧﺠﻔﻰ
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎء ﺍﺯ ﺳــﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷــﺪ .ﺑﺎ ﺛﺒﺖ
ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳــﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻩ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰﻫﺎﻯ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
/160121ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻮﺍﻧﺪﺍﺭﻯ ﺑﻨﺸــﺎﻧﻰ
ﻓﺮﺩﻭﺳــﻰ ﺷــﻤﺎﻟﻰ پ 298ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ-1 :ﺷــﺮﻛﺖ ﺭﺍﻫﻴﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ
ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺮﻳﻢ ﺧﺎﻥ ﺯﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻧﮕﻴﻦ  .ﻭﺍﺣﺪ  -2 86ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﭼﻮﺑﻴﻨﻪ  :ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺮﻳﻢ
ﺧــﺎﻥ ﺯﻧﺪ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻧﮕﻴﻦ  .ﻭﺍﺣﺪ  -3 86ﺷــﺮﻛﺖ ﻋﻤــﺎﺩ ﻛﺎﻻﻯ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﻓﻠﺴــﻄﻴﻦ
ﺷــﻤﺎﻟﻰ  .ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺯﺭﺗﺸــﺖ  .ﺟﻨﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎﺭﺕ  .پ72ﻁ -4 2ﺫﺑﻴﺢ ﺍﻟﻪ ﺍﺻﻐﺮﻯ ﭘﻮﺭ
ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ :ﺳــﻠﻴﻤﻪ ﻧﺼﺮﻯ
ﺭﻭﺩﺳــﺮﻯ ﻭﻛﻴــﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠــﻰ ﺩﻳﻮﺍﻧﺪﺍﺭﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 8709970228000635ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺤﻜﻮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 1413000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ
ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭﻣﺒﻠﻎ  56/400/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ
ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﺧﻮﺍﺳﺖ )(84/7/2ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻭﻧﻴﺰ
ﺣــﻖ ﺍﻟﺰﺣﻤــﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓــﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸــﺮ
ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

 110/115030ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﺣﻘﻮﻗﻰ(ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺳﺮﻭﻯ

ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ/ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ :ﺑﺎﺑﻚ ﺧﺼﻢ ﺍﻓﻜﻦ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ :ﺗﺴــﻠﻰ ﺑﻪ
ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ -ﻫﻔﺖ ﭼﻨﺎﺭ ﺥ ﺣﺴــﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮﭼﻪ ﺳــﺎﺭﻯ ﭘﻼﻙ  7ﻭﺍﺣﺪ2
ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ/ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ :ﻓﺮﻳﺪ ﻟﻜﺴﺘﺎﻧﻰ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ –
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﮔﻨﺠﻮﻯ )ﺗﻮﺍﻧﻴﺮ( – ﺑﻦ ﺑﺴــﺖ ﺁﺭﺯﻭ -ﭘﻼﻙ  12ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 9409970227000524ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﻣﺒﻠﻎ 500/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭﻣﺒﻠﻎ
15/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭﻧﻴﺰ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﻚ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﻭﺗﻮﺩﻳﻊ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ.

ﻣﺪﻳــﺮ ﺩﻓﺘــﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺷــﻌﺒﻪ  10ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
110/115029
ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﻣﺠﺘﻜــﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸــﺘﻰ ﺗﻬــﺮﺍﻥ -ﻓﺮﻳــﺪﻩ ﺭﺿﺎﭘــﻮﺭ

