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ویژه شهرستان

سال چهارم شماره 967

مشهد
معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان
رضوی مطرح کرد:
برگزاری طرح بصیرت عاشورایی در 140
بقعه متبرکه خراسان رضوی
سیدعلی شــفیعی  -خبرنگارهمدلی| معاون
فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراســان رضوی
از برگزاری طرح بصیرت عاشورایی در  140بقعه متبرکه
خراســان رضوی خبر داد و گفت :برگزاری برنامههای
متنوع فرهنگی از بخشهای مختلف این طرح است.
حجتاالسالم جمال ایزدی در نشست خبری بصیرت
عاشورایی؛ گفت :سازمان اوقاف در طول سال برنامههای
متعــددی را با توجه بهمناســبتهای مختلف در بقاع
متبرکه این استان برگزار میکند.
معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان
رضوی بیان کرد :طرح آرامش بهاری و بصیرت عاشورایی
بهدلیل فضای کشور ،بقاع متبرکه ،اهمیت موضوع و نیز
زمان طوالنی طرح بصیرت عاشــورایی این دو طرح از
دیگر برنامهها مهمتر هستند.
وی با اینکه در روایات فلســفه خلقت را عبادت بیان
کردند و در این راســتا 124 ،هزار پیامبر آمدند و برای
پذیرش دین اسالم زمینهسازی کردند و ادیان و شرایع
بسیاری زمینهساز دین اسالم بودند؛ افزود :پیامبر دین
اســام را بنا نهاد و دینی که از ابتدا در نزد خدا محبوب
بوده ،دین اسالم است.
ایزدی یادآور شد :با بعثت پیامبر(ص) و معجزه جاوید
قرآن کریم که بهواسطه پیامبر در اختیار مسلمانان قرار
گرفت؛ دین اسالم کامل شد و بعد از آن دیگر قرار نیست
اتفاقــی رخ دهد و تا روز قیامت تغییــری در آن ایجاد
نمیشود .معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه
خراسان رضوی گفت :زمان امام حسین(ع) زمان دفاع از
دو رکن اصلی اسالم یعنی قرآن و عترت بود.
وی با بیان اینکه عزاداری ما بهدلیل ارزشمندی فرهنگ
عاشورا است؛ اظهار کرد :روز عاشورا بسیار ارزشمند بوده،
دشمنان هم بر این مطلب اعتراف کردند ،زیرا این روز سه
فرهنگ عاشورا ،والیتپذیری و مهدویت را بهارمغان آورد
که آثار و برکات بسیاری دارد.
ایزدی با اشاره بهطرح مناسبتی «بصیرت عاشورایی»؛
متذکر شــد :در بحث بصیرت عاشــورایی ،میخواهیم
روشــنگری و بصیرت ایجاد کنیم ،بنابراین از تاریخ 20
شهریور ماه و همزمان با آغاز ماه محرم تا پایان ماه صفر،
طرح بصیرت عاشورایی را اجرا میکنیم.
معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان
رضوی افزود :پایگاههای برگزارکننده این طرح 140 ،بقعه
از بقاع متبرکه این استان هستند که برگزاری برنامههای
عمومی و اختصاصی میپردازند.

ش کرت ملی نفت اریان
ش کرت نفت فالت اقره اریان
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مدیر عامل فوالد مبارکه خبر داد:

کاهش ۴۰درصدی مصرف آب و افزایش عرضه محصول به بازار
اصفهان-خبرنگار همدلی| مدیر عامل فوالد مبارکه در
جلســه کمیته مدیریت شــرکت فوالد مبارکه تصریح کرد:
اگرچه از ابتدای ســال جاری شــرکت فوالد مبارکه همانند
ســایر بخشهای کشور با محدودیتهای متعدد از جمله آب
مواجه بوده است ،اما مدیریت و کارکنان شرکت با همدلی و
همکاری صمیمانه ،اجرای پروژههای خالقانه متعدد و تصفیه
و بازچرخانی حداکثری پســاب در خطوط تولید توانســتند
عالوه بر این که میزان مصرف آب خام شرکت را به  ۲.۷لیتر
برای هر کیلو تولید فوالد کاهش دهند ،با رشد  ۱۳درصدی
تولید نسبت به ســال قبل ،فراتر از اهداف تدوین شده عمل
کنند.
دکتر «بهرام سبحانی» تصریح کرد :دستاوردهای بینظیر
شــرکت فوالد مبارکه در حوزه آب در حالی بهدســت آمده
اســت که کمترین میزان مصرف آب در بین فوالدسازان دنیا
باالی  ۳.۷لیتر بوده است و از این جهت شرکت فوالد مبارکه
با دســتیابی به عدد ۲.۷لیتر بر کیلوگرم ،سرآمد شرکتهای
فوالدساز داخلی و خارجی است.
وی با تاکید بر این که شرکت فوالدمبارکه با تالش کارکنان
و سرمایهگذاریهای هوشمندانه در تکمیل زنجیره فوالد در
گروه خود ارزش افزوده اقتصادی قابل توجهی را برای کشور
ایجاد کرده است ،خاطرنشــان کرد  :امروز بیش از هر زمان
دیگر رســالت فوالد مبارکه در توسعه اقتصادی کشور حائز
اهمیت است بنابراین باید ضمن تامین حداکثری نیاز داخل،
با اســتفاده از فرصت صادرات برای کشــور ارزآوری داشته
باشیم.
مدیرعامل فوالدمبارکه در بخش دیگری از ســخنان خود
با اشــاره به اهمیت تامین کاال و خدمات مورد نیاز شــرکت
از محل داخل کشــور ،اظهــار کرد :باید با قوت بیشــتر به

بومیسازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز شرکت توجه داشته
باشــیم و با حمایت هرچه بیشتر از سازندگان داخلی تمامی
اقالم مورد نیاز را در لیست بومیسازی قرار دهیم.
تقدیر از مدیر عامل فوالد مبارکه
دکتر بهرام سبحاني مديرعامل فوالدمبارکه و خانم سمیه
محمودی نماینده مردم شهرستانهای شهرضا و دهاقان در

مجلس شــورای اسالمی در دیداری به گفتوگو و تبادل نظر
پیرامــون آخرین وضعیت اقتصاد و صنعت در ســطح ملی و
استانی پرداختند.
در این دیدار مديرعامل شــرکت فوالدمبارکه با مروری بر
آخرین وضعیت عملکردی شــرکت فوالد مبارکه ،از باالترین
تولید در طول تاریخ ۲۵ساله بهرهبرداری این شرکت خبر داد.

ایشــان این نتایج را در سختترین شرایط ناشی از فشارهای
خارجی و محدودیتهای جدی تامین آب و برق شبیه معجزه
دانســت و همت کارکنان و تدبیر مدیران را عامل اصلی این
توفیقات نامید.
بنا بر اين گزارش ،خانم ســميه محمــودي ،نماينده مردم
شــریف شهرضا و دهاقان گفت :در شــرایط دشوار اقتصادی
کشــور ،مشــاهده این موفقیتها در بزرگترین بنگاه صنعتی
کشــور امیدبخش و ارزش آفرین اســت و دلیلی بر مدیریت
هوشــمندانه و تالش فراگیر تکتک کارکنان و مدیران این
شرکت است.
همچنین در این مراســم لوح تقدیر نماینده مردم شریف
شــهرضا و دهاقان به جهت اهتمام بــه ایفای نقش در حوزه
مسئولیتهای اجتماعی و توسعه زیرساختهای استان تقدیم
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه شد.
در متن این لوح تقدیر آمده اســت«:بدون هیچگونه شک و
تردیدی نقش تاثیر گذار صنایع مادر و بهویژه مجتمع تولیدی
تحت مدیریت حضرتعالی در بســترهای اقتصادی استان و
کشور غیر قابل انکار و آثار و برکات تالش صادقانه حضرتعالی
و نیروهای تحت امر در اقصی نقاط ایران اسالمی کامال مشهود
و قابل ستایش است .اینجانب بر خود وظیفه میدانم از عنایات
ویژه حضرتعالی در اثر بخشــی امور عمرانی استانی و بویژه
عملیات تعریض دوبانده کردن جاده شــهرضا مبارکه تشکر و
قدردانــی و از بهرهبرداری و افتتاح این پــروژه در آیندهای نه
چندان دور در معیت حضرتعالی اظهار خشنودی نمایم».
در این دیدار همچنین ضمن گفتوگو و تبادل نظر طرفین،
برخی درخواستهای صنعت شهرستانهای شهرضا و دهاقان
مطرح شد که از طرف مدیر عامل فوالد مبارکه قول پیگیری
و مساعدت داده شد».

هرمزگان

چهار پروژه با حضور استاندار هرمزگان در شهرستان بندرعباس افتتاح شد
بندرعباس|خبرنــگار همدلی :چهار پروژه شــامل
طرحهاي راهســازي و ســالن ورزشــي با حضور استاندار
هرمزگان در شهرستان بندرعباس افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی اســتانداری هرمزگان ،پروژه راه
ارتباطي قلعه قاضي به ســرخون نخستين طرحي بود كه با
حضور استاندار هرمزگان به بهره برداري رسيد.

ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره /97/049ات
انجام خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی ،طبخ ،توزیع
و سرو سه وعده غذا (صبحانه ،ناهار ،شام)

شرکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد انجام خدمات فوق الذکر را طبق شرح کار تدوین
شده پس از ارزیابی کیفی از طریق مناقصه عمومی برای مدت» دو سال «به پیمانکار واجد
شرایط و ذیصالح واگذار نماید.
الف :خدمات مورد نیاز:
انجام خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی ،طبخ ،توزیع و سرو سه وعده غذا (صبحانه
،ناهار ،شام) جهت کارکنان شرکت
ب:محل اجرای خدمات :
شرکت نفت فالت قاره در ناحیه بوشهر
ج :مدت خدمات مورد نیاز :دو سال
د :شرایط متقاضی:
توانایی ارائه ضمانت نامه شــرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ (1.600.000.000یک
میلیارد وششصد میلیون) ریال و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما در صورت برنده شدن.
توانایی ارائه ضمانتنامه» اجرای تعهدات» به میزان  % ۱۰مبلغ کل قرارداد و نیز کسر ۱۰
 %از هر یک از پرداختهای قراردادی جهت تضمین حسن انجام کار .
داشتن گواهینامه تائید صالحیت از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان برای دریافت
اسناد ارزیابی الزامیست.
سایر شرایط:
به تقاضاهای مشروط و مبهم و ناقص و یا مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و تقاضاهایی
که بعد از مهلت مقرر دریافت گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اين محور ارتباطي به طول بيش از پنج كيلومتر و با اعتبار
 14ميليارد ريال احداث شده است.
در ادامه سالن ورزشي چند منظوره روستاي پشته ايسين
افتتاح شد .اين سالن داراي هزار متر مربع مساحت است كه
براي ساخت آن  11ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است.
راه ارتباطي روســتاي ســودرو به كشــار به طول هفت
كيلومتــر و با اعتبار  24ميليارد ريال ديگر پروژه اي بود كه

نوبت اول
شماره مجوز1397.2815 :

شرکت نفت فالت قاره ایران در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات در چارچوب قانون
برگزاری مناقصات مختار خواهد بود.
متقاضیان واجد صالحیتی که دارای شرایط بشرح فوق بوده و آمادگی جهت انجام خدمات
را دارا می باشــند می توانند ظرف مدت ده روز پس از انتشار تاریخ آگهی نوبت دوم جهت
دریافت اســناد ارزیابی به همراه مدارک مشــروحه ذیل حضورا ً به نشانی :تهران ،خیابان
ولیعصر ،باالتر از مسجد بالل ،نرسیده به تقاطع شهید مدرس ،خیابان تورج ،خیابان خاکزاد ،
شماره  ۱۲شرکت نفت فالت قاره ایران طبقه پنجم امور قراردادها مراجعه نمایند.
-1اساسنامه شرکت (تصویر صفحه اول اساسنامه که موضوع شرکت در آن ذکر شده باشد)
-2معرفی نامه شرکت متقاضی جهت دریافت اسناد
-3گواهی تائید صالحیت از اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر
ضمناً می بایستی ظرف مدت  ۱۴روز از تاریخ پایان دریافت مدارک ارزیابی کیفی اطالعات
مورد درخواست به آدرس ذیل در مقابل در مقابل رسید تحویل گردد .محل و زمان تحویل و
گشایش پیشنهادها در اسناد مناقصه قید میگردد.
نشــانی :خیابان ولیعصر ،باالتر از مسجد بالل ،نرسیده به تقاطع شهید مدرس ،خیابان
تورج ،خیابان خاکزاد  ،شــماره  ۱۲شرکت نفت فالت قاره ایران طبقه پنجم امور قراردادها
تلفن23942511 :
تبصره :متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در روز آگهی نوبت دوم به سایت
اینترنتی این شرکت به نشانی www.iooc.co.irمراجعه نمایند.
روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

به بهرهبرداري رسيد .پس از آن راه ارتباطي كشار به كشتي
سازي نيز افتتاح شد .اين محور ارتباطي داراي  24كيلومتر
طول است كه با صرف  46ميليارد ريال اعتبار ساخته شد.
همچنين با حضور اســتاندار هرمــزگان ،عمليات احداث
تقاطع غيرهمســطح روســتاي دهنو بخــش قلعه قاضي
شهرستان بندرعباس آغاز شد.
اين تقاطع غيرهمســطح داراي سه كيلومتر طول خواهد
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ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ
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
ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ  181ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/65306
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ  -1ﻓﺮﻳﺪﻩ ﻣﻮﺩﺏ ﻣﻴﺮﻓﺨﺮﺍﻳﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ  -2ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺷﻬﺒﺎﺯﻯ  -3ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺷﻬﺒﺎﺯﻯ  -4ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺩﻕ ﺷﻬﺒﺎﺯﻯ
 -5ﺭﺣﻴﻤﻪ ﺷﻬﺒﺎﺯﻯ  -6ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻇﻢ ﺷﻬﺒﺎﺯﻯ  -7ﺣﺪﻳﻘﻪ ﺷﻬﺒﺎﺯﻯ  -8ﻣﻄﻬﺮﻩ ﺷﻬﺒﺎﺯﻯ  -9ﺳﻜﻴﻨﻪ
ﺧﺎﺗﻮﻥ ﺣﻴﺪﺭﻯ  -10ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺷﻬﺒﺎﺯﻯ  -11ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﻮﺩﺏ ﻣﻴﺮﻓﺨﺮﺍﻳﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﻣﻠﻜﺰﺍﺩﻩ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻓﻮﻗﺎﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980210300270ﺷﻌﺒﻪ 181
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ 1397/07/30
ﺳﺎﻋﺖ  09:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ 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
ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ  181ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/65305
ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ :ﺣﻤﻴﺪ ﺷﺎﻫﺮﭘﻮﺭ ﺩﻳﻠﻤﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺍﺷﺮﻓﻰ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﻜﻮﺭﻯ ﭘﻼﻙ  33ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ :ﺣﺠﺘﺎﻟﻪ
ﺻﻔﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻌﻤﺘﺎﻟﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  9709970213400197ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
 1/950/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ
ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺿﻤﻨﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  182ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
110/65303
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺯﻫﺮﻩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺯﻣﺎﻧﻰ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980210601024ﺷﻌﺒﻪ  188ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺬﺭﺍ ﺭﺿﺎﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﺎﻧﻴﺂﺑﺎﺩ ﻧﻮ ﺷﻬﺮﻙ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻛﻮﻯ ﻣﻨﻮﺭ ﺩﻭﺭﺑﺎﺵ ﭘﻼﻙ 32
ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﻭﺍﺣﺪ  4ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ -1 :ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻠﻘﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ  -2ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻰ  -3ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺍﻭﻭﺩ
ﺷﻜﺮﻧﻴﺎ  -4ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺭﺯﺍﻗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ  -5ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻡ ﻟﻴﻠﻰ ﺳﺎﺟﺪﻯ  -6ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺭﺯﺍﻗﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ  -7ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﻧﻮﺧﻮﺍﺳﺘﻪ  -8ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺎﻭﺵ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ  -9ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﺭﺯﺍﻗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ  -10ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺍﻭﺩ ﺭﺯﺍﻗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ  -11ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻠﻴﻠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ
ﻫﻤﮕﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻻﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎ .1 :ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ )ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻰ(  .2ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺬﺭﺍ ﺭﺿﺎﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ  .1ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻪﻟﻘﺎ
ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ  .2ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻰ  .3ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺷﻜﺮﻧﻴﺎ  .4ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺭﺯﺍﻗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺤﻤﻮﺩ  .5ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻡ ﻟﻴﻠﻰ ﺳﺎﺟﺪﻯ  .6ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺭﺍﺯﻗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ  .7ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﻧﻮﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
 .8ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺎﻭﺵ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ  .9ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺯﺍﻗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ  .10ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺍﻭﺩ
ﺭﺍﺯﻗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ  .11ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻠﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ
ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  2075ﺍﺯ  14ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻳﻌﻘﻮﺑﻰ ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻔﺎ ﭘﻼﻙ  3ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ
ﻣﺘﺮﺍژ  17/16ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻃﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻣﻔﺎﺩﺍ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﻛﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﻰ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﻃﻰ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ  1375/08/26ﺍﺯ ﺩﺍﻭﺩ ﺷﻜﺮ ﻧﻴﺎ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﻭ ﻃﻰ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺳﺮﻗﻔﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻠﻚ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺣﻖ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻠﻚ ﺍﻋﻄﺎء ﻧﺸﺪﻩ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻭ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻯ ﻛﻪ ﻣﻮﻳﺪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﺮﻗﻔﻠﻰ ﻭ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺍﻳﺎﺩﻯ ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺍﻭﺩ ﺭﺯﺍﻗﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻼﻙ
ﻣﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎﺩﻩ  10ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ
ﻣﻮﺟﺮ ﻭ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﺼﻮﺏ  1356ﺣﻖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳﻠﺐ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻟﺬﺍ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺭﺍ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  19ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﺭﺩ
ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻣﻨﺘﻘﻞﺍﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺁﺭﺍﻳﺸﮕﺮﻯ ﻭ ﺷﻐﻞﻫﺎﻯ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁﻥ
ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﻳﺪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪﻩ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻠﻐﻲﺍﻻﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺨﺶ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ  1375/08/26ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺗﺮﺍﻓﻌﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﺻﺤﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻧﻴﺎﺯ
ﺑﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻋﻮﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻣﺪﻧﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ
ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﺴﻴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ
ﺍﺧﻴﺮﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 110/65302ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ 188ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺣﺴﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺻﻔﺖ

بود كه با اعتباري بالغ بر 30ميليارد ريال احداث ميشــود.
اســتاندار هرمزگان در آیين بهره برداري از اين پروژهها با
بيان اينكه هماهنگي بســيار خوبي ميان نهادهاي مختلف
براي ارائه خدمات بيشتر به مردم در هرمزگان شكل گرفته
اســت ،اظهار داشــت :اجراي پروژههايي كه امروز به بهره
برداري رســيدند ،جلوههايي از اين تالش براي خدمت به
مردم است.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺭﺷﺪﻯ ﺍﺷﺘﻠﻖ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺻﺒﺎﺡ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺭﺷﺪﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ  9609980210300813ﺷﻌﺒﻪ  181ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/07/28ﺳﺎﻋﺖ  09:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ
ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ 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
ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ  181ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/65307
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980241600922ﺷﻌﺒﻪ  119ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9709970241600659ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺑﺎﻧﻚ
ﺍﻧﺼﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  374528ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻟﻬﻪ ﻃﺎﻫﺎﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻧﺠﺎﺕﺍﻟﻬﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﻛﻮﭼﻪ  6ﭘﻼﻙ  4ﻭﺍﺣﺪ  7ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ .1 :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ
ﺷﻌﺒﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ  .2ﺁﻗﺎﻯ ﺯﻫﺮﺍ ﺑﻴﮕﻢ ﻣﻴﻘﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ ﻓﻠﻜﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺷﻬﺮﻙ ﭘﺎﺭﺱ ﺑﻠﻮﻙ  15ﻭﺍﺣﺪ  29ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎ .1 :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
 .2ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻧﻮﺩ ﻭ ﻫﻔﺖ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ
ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960922ﻭ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ  9601127ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﺍﻯ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ
ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻧﺼﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  374528ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻟﻬﻪ ﻃﺎﻫﺎﻳﻰ
ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ  -1ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺷﻌﺒﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ  -2ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﺑﻴﮕﻢ ﻣﻴﻘﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  66979ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  88ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  11ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻘﻮﻡ ﺑﻪ
 31ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﻛﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ:
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻭﻯ ﺛﺒﺖ
ﻭ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺫﻥ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻭﻯ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﺑﻮﺩﻩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﺍﻯ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺛﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺻﺤﺖ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻭﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻠﻰﺭﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ
ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﺑﻰﺣﻘﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  308ﻭ  311ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  198ﻭ 515
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ
 66979ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  88ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  11ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺒﻠﻎ  2/251/031ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  2/329/965ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ
ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﺩﺍﺭﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ
ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
 110/65301ﻗﺎﺿﻰﺩﺍﺩﮔﺎﻩﺣﻘﻮﻗﻰﺷﻌﺒﻪ119ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻋﻤﻮﻣﻰﺣﻘﻮﻗﻰﻣﺠﺘﻤﻊﻗﻀﺎﻳﻰﺷﻬﻴﺪﺑﺎﻫﻨﺮﺗﻬﺮﺍﻥ-ﻋﻠﻰﻧﺠﻔﻰ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609981100101159ﺷﻌﺒﻪ  1001ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ
ﻳﻚ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎﻡ ﺑﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺭﺑﻴﻌﻰ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺮﺍﺭﻩ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻓﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻴﺮﺩﺍﻭﺩ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﻌﻴﻦ ﭘﻼﻙ 172
ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ.1 :
ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻧﺪﻳﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺠﻴﺪﻳﻪ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺫﺍﻛﺮﻯ ﭘﻼﻙ  27ﻭﺍﺣﺪ
 .2 6ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺣﺪﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺒﻴﺐﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻧﺴﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻰ
ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ  22ﭘﻼﻙ  37ﻃﺒﻘﻪ  2ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ1397/04/30 :
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 1159/1001/96 :ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ :ﺷﻌﺒﻪ  1001ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻚ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ /ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ
ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ /ﻣﻘﺮﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ 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 ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ »ﺭﺃﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎﻡ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ  (1ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﺪﺍﺩ  (2ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻧﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  25/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﭼﻚ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  966556ﻣﻮﺭﺥ  1395/04/29ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﻛﺪ  1252ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ
ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻋﻠﻰﺭﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮﺭ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺑﻘﺎﻯ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ
ﺩﺭ ﻳﺪ ﻣﺪﻋﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻓﻠﺬﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ
 313ﻭ  314ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  198ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ
ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  25/000/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  519ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  11/160/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺟﺮﺍ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ 1395/04/29
ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ  522ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﻴﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺩﺭ
ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ
ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ 1001ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻚ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻓﺮﻫﺎﺩﻯ
110/64888

