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آخوندی100 :میلیارد دالر
سرمایه صنعتی ایران ،در جریان
خصوصیسازی یک شبه واگذار شد

 ۹۰میلیون دالر هزینه کردیم تا هما زنده بماند

مدیرعامل سابق ایرانایر با بیان اینکه در طول دوران
تحریم این شرکت هزینه بسیار باالیی را پذیرفت تا تحریمها
بیاثر بماند ،اعالم کرد :در طول تحریم چهار هزار و ۵۰۰
عملیات پروازی انجام شد تا سوخترسانی و عملیاتهای
اروپایی باقی بماند و این پیام به جهان برسد که ایرانایر به
حیات خود ادامه خواهد داد.
فرهاد پرورش در مراسم تودیع خود با بیان این مطلب
اظهار کرد :در طول سالهای تحریم ایران ایر با مشکالت و
معضالت بسیار زیادی روبرو بود که تنها یکی از آنها بحث
جلوگیری از سوخترسانی به هواپیماهای این شرکت در
طول ایام تحریم بود .ما برای آنکه ثابت کنیم تحریمها بیاثر
هستند و ایرانایر به کار خود ادامه میدهد ،برنامهریزیهای
گستردهای کردیم که تنها یکی از آنها اجرایی کردن بیش از
 ۴۵۰۰برنامه پروازی بود تا مسیرهای بینالمللی ایرانایر پا
برجا بماند.
به گفته وی با توجه به اینکه هزینه هر پرواز برای هما
تقریبا  ۲۰هزار دالر تخمین زده میشود در طول این سالها
حدود  ۹۰میلیون دالر هزینه شد تا در فضای جهانی این
پیغام مخابره شود که تحریمها اثر نداشته است.مدیرعامل
سابق سازمان ایرانایر با بیان اینکه بسیاری از فرودگاهها در
سالهای سخت تحریم فروش سوخت به ایرانایر را متوقف
کرده بودند ،تاکید کرد :ما برای معامله با معدود فرودگاههای
باقی مانده مجبور بودیم که پول نقد جابجا کنیم و این در
حالی بود که بانک مرکزی در سالهای قبل توان تهیه یورو
نداشت و ایرانایر برای هر یک از برنامههای خود باید پول نقد
از محلهای متفاوت تهیه میکرد تا بتواند پروازهای خود به
مقاصد اروپایی را ادامه دهد.
پرورش درباره وضعیتی که وی ایرانایر را هشت سال

قبل در آن تحویل گرفت ،اظهار کرد :به محض ورود ما به
ایران ایر مشکالت و محدودیتها نیز آغاز شد .چند هفته پس
از آغاز به کار بنده در هما در اکتبر  ۲۰۰۹نامهای برای ایران
ایر آمد که در آن مدیرعامل آژانس هوایی اروپایی گفته بود
که بازرسهایی برای ارزیابی وضعیت ایرانایر خواهند فرستاد
و به دنبال آن هستند که پروازهای این شرکت را به اروپا
محدود کنند .در این زمان آنها ایرانایر را شخم میزدند و
حتی از کوچکترین مسائل هم ایراد میگرفتند.
وی با اشاره به سخت شدن دوران تحریمها در سال
 ۲۰۱۰اعالم کرد :در روز چهارم اکتبر این سال مدیرکل یاتا
در تماسی تلفنی ناگهان به من اعالم کرد که از فردا تمام
حسابهای ایران ایر در سطح جهان بسته خواهد شد و هر
چه تقاضا کردیم تا الاقل یک هفته به ما مهلت دهند تا
پولهای خود را خارج کنیم ،این امکان فراهم نشد .با افزاش
تحریمهای بانکی  ۶۰حساب ایران ایر در فضاهای بینالمللی
بسته شد و با تحریم جدید در حوزه سوخت و میعانات گازی
عمال خیلی از فرودگاهها سوخترسانی به ایران ایر از دستور
کار خود خارج کردند.
مدیرعامل سابق سازمان ایرانایر با بیان اینکه ایران ایر
در سوختگیری در فرودگاههای بینالمللی نیاز به ارائه وجه
نقدی داشت به وضعیت بسیار بد بانک مرکزی در آن سالها
اشاره کرد و گفت :ما برای سوختگیری در اروپا به یورو نیاز
داشتیم و این در حالی بود که بانک مرکزی یورو نداشت و
به ما میگفت ریال عمان دریافت کنیم تا این پول را در
بازارهای جهانی تبدیل به یورو کرده باشیم .در این مدت
بسیاری از فرودگاهها اعالم کردند که سوخترسانی به ما
را متوقف خواهند کرد و برای مدتی تنها یک فرودگاه در
پراگ به ایران ایر سوخت میدهد .فشارها تا حدی زیاد بودکه

حتی سفیر آمریکا به یکی از شرکتهای تایلندی گفته بود
در صورتی که سوخترسانی به ایران ادامه پیدا کند ،سهام
خود را از این فرودگاه بیرون خواهند کشید .ما در این مدت
برای پر کردن باک هر هواپیما و انجام پروازهای برنامهای به
 ۲۰هزار دالر هزینه احتیاج داشتیم و این در حالی بود که
بسیاری از فرودگاهها به ما اجازه حمل بیشتر از  ۱۵هزار دالر
پول نقد نمیدادند.
پرورش با بیان اینکه از سال  ۲۰۱۰تا سال ۲۰۱۵
بانک مرکزی حتی یک دالر پول برای ایرانایر جابهجا
نکرد ،توضیح داد :در طول تمام این سالها ایران ایر تالش
میکرد با مدیریت بخشهای مختلف خود را سر پا نگه دارد.
حتی مسئولیت جابجایی پولهایی که به دست میآوردیم
نیز با خودمان بود و بارها گفته بودیم که اگر مشکلی پیش
بیاید ،شخصا مدیرعامل ایرانایر باید پاسخگو باشد .در این
مدت ما مجبور بودیم برای جابجایی تنها یک قطعه کوچک
هواپیماهای پهنپیکر خود را به پرواز وا داریم که این مسئله
هزینههای بسیار باالیی را به شرکت تحمیل کرد.
وی با اشاره به تغییر شرایط از زمان آغاز به کار دولت
یازدهم تصریح کرد :همزمان با شروع مذاکرات هستهای دکتر
آخوندی بنده را به عنوان نماینده این بخش در مذاکرات
معرفی کردند تا در کنار دکتر ظریف و دیگر مسئوالن بخش
کوچکی از کار را در این حوزه پیگیری کنیم .پس از برجام نیز
دو سال کار شبانه روزی در تمام روزهای سال صورت گرفت
تا به قراردادهایی نهایی برسیم .تنها حجم یکی از قراردادهای
ما  ۹۰۰صفحه است و این گستردگی کار در طول ماههای
گذشته را نشان میدهد.
مدیرعامل سابق سازمان ایرانایر به خاطرات یکی از
مهمانداران شرکت هواپیمایی ایرانایر در مسیرهای بین

سهم سود سهام عدالت به  17هزار میلیارد ریال رسید

سهم سود طرح سهام عدالت از مجموع سود
مصوب تقسیم شده در مجامع عمومی شرکت
های سرمایه پذیر سهام عدالت که تا کنون
جلسات مجامع عمومی آن شرکتها تشکیل و
برگزار شده ،به مبلغ  17هزار میلیارد ریال رسیده
است.
تیر ماه هر سال فصل برگزاری مجامع
عمومی شرکت ها به شمار می رود تا صورت
های مالی مربوط به سال قبل خود را در حضور
سهامداران بررسی و سود تقسیم کنند.
از میان شرکت های مختلفی که بخشی از
سهام آنها در اختیار طرح سهام عدالت قرار دارد،
برخی شرکت ها تاکنون مجامع عمومی خود را
برگزار و سود نهایی خود را مشخص کرده اند که
بر اساس اعالم سازمان خصوصی سازی تاکنون
به رقم  17هزار میلیارد ریال رسیده است و به
تناسب برگزاری مجامع شرکت های دیگر این
مبلغ افزایش می یابد.
این میزان سود متعلق به مشموالن سهام

عدالت است و این شرکت ها مطابق قانون تجارت
هشت ماه فرصت دارند تا سود تقسیم شده خود را
توزیع کنند و سازمان خصوصی سازی نیز موظف
است این سود توزیع شده را به حساب مشمولین
سهام عدالت واریز کند.
پرداخت این سود که به گفته مسئوالن
سازمان خصوصی سازی در نیمه دوم امسال انجام
می شود ،نیازمند وارد کردن شماره شبای حساب
بانکی مشموالن سهام عدالت در سامانه آن به
نشانی  www.samanese.irاست.
بر اساس آمار ،استان سمنان با  372هزار و
 978نفر و استان تهران با  5میلیون و  643هزار و
 243نفر به ترتیب کمترین و بیشترین مشموالن
سهام عدالت را در میان استان های کشور دارند.
طرح توزیع سهام عدالت در کشور از سال
 85تاکنون اجرایی شده و بر اساس قانون تاکنون
بیش از  49میلیون نفر به عنوان مشموالن و
دریافت کنندگان نهایی سهام عدالت در کشور
شناخته شدهاند که حدود  2میلیون نفر از این

تعداد تاکنون فوت شده اند.
بنابراین مشموالن سهام عدالت در قید
حیات  47میلیون و  210هزار و  658نفر از این
افراد باید شماره شبای اختصاصی حساب خود را
در سامانه یاد شده وارد کنند؛ مشموالنی که به
سن قانونی  18سال برای افتتاح یا داشتن حساب
نرسیده اند نیز از این قاعده مستثنی نیستند و
قیم قانونی آنان باید نسبت به افتتاح حساب به
نام شخص اقدام کند.
در مجموع تعداد مشموالن کشور در 13
استان شامل سمنان ،کهگیلویه و بویراحمد،
بوشهر ،یزد ،خراسان جنوبی ،خراسان شمالی ،قم،
چهار محال و بختیاری ،قزوین ،زنجان ،مرکزی و
اردبیل کمتر از یک میلیون نفر است.
همچنین در چهار استان شامل تهران
 ،خراسان رضوی ،فارس و خوزستان تعداد
مشموالن سهام عدالت بیش از سه میلیون نفر
برآورد می شود که البته آمار استان البرز به استان
تهران اضافه شده است.

صندوق های فروشگاهی یک گام دیگر به اجرا نزدیک شد

با تصویب و ابالغ بخشنامه دولت در زمینه
چگونگی استفاده از صندوق های مکانیزه
فروشگاهی ،یک گام دیگر برای اجرای این بند
از قانون مالیات های مستقیم و بهره گیری از
معافیت های ناشی از اجرای آن برداشته شد.
این آیین نامه در جلسه هجدهم تیر ماه
جاری هیات وزیران به تصویب رسیده و 24
تیر ماه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس
جمهوری آن را برای اجرا ابالغ کرده است.
در این آیین نامه سامانه صندوق فروش
شامل سامانه ای اعم از صندوق فروش یا رایانه
یا نرم افزار کاربردی شامل سخت افزار و نرم
افزار است که امکان اتصال به سامانه سازمان
امور مالیاتی را برای ثبت اطالعات خرید و
فروش کاال و خدمات واحد کسب و کار داشته
باشد.
این سامانه براساس استانداردهای نرم
افزاری و سخت افزاری که توسط سازمان و
با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری
اطالعات و صنعت ،معدن و تجارت تعیین می
شود طراحی و مدیریت می شود.
در ماده  2این آیین نامه مشخصات سخت
افزاری و ویژگی های نرم افزاری سامانه صندوق
فروش شامل مجهز بودن به حافظه مالیاتی،
داشتن قابلیت اتصال به تجهیزاتی چون
بارکدخوان و چاپگر ،قابلیت نصب نرم افزارهای
مربوطه قید شده است.
دولت در این آیین نامه سازمان امور
مالیاتی را مکلف کرده است با همکاری وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و اتاق به تدریج و
براساس اولویت ،اشخاص مشمول را تعیین و
مراتب را حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال از
طریق درج در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار
و روزنامه رسمی کشور اعالم کند.
همچنین اشخاص مشمول مکلف شده اند
پس از انتشار آگهی فراخوان ،حداکثر تا پایان

دی ماه همان سال نسبت به ثبت درخواست
تخصیص شماره شناسه در درگاه عملیات
الکترونیکی سازمان با ذکر ویژگی و مشخصات
سامانه صندوق فروش اقدام کنند.
در ماده دیگری از این آیین نامه سازمان
امور مالیاتی مکلف شده است ظرف دو ماه پس
از ثبت درخواست اشخاص مشمول و بررسی
موضوع ،در صورت تطابق مشخصات فنی
سامانه صندوق فروش با ویژگی های اعالم
شده نسبت به تخصیص شماره شناسه برای هر
سامانه صندوق فروش اقدام نماید.
همچنین اشخاص مشمول مکلفند در
موارد توقف دائم و توقف بیش از یک ماه
فعالیت شغلی خود ،مراتب را ظرف یک ماه پس
از تاریخ توقف فعالیت از طریق درگاه عملیات
الکترونیکی سازمان اعالم کنند.
در مواد مربوط به معافیت مالیاتی دارندگان
سیستم مکانیزه فروش نیز آمده است :معادل
 10درصد از مالیات ابرازی عملکرد اشخاص
مشمول که توسط سازمان ملزم به استفاده
از سامانه صندوق فروش شده اند مشروط به
رعایت مفاد این آیین نامه برای مدت دو سال
اول بخشوده خواهد شد.
همچنین در صورت عدم نصب یا عدم
استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی
یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش یا
عدم ارسال اطالعات صورتحساب های خرید
و فروش به زمان امور مالیاتی ،موجب تعلق
جریمه ای معادل دو درصد فروش خواهد بود.
ماخذ محاسبه جریمه ،آن بخش از فروشی
خواهد بود که عملیات آن در سامانه صندوق
فروش ثبت نشده و یا اطالعات آن در اختیار
سازمان قرار نگرفته است.
بر اساس این بخشنامه معادل هزینه های
انجام شده بابت خرید ،نصب و راه اندازی
سامانه صندوق فروش برای اولین بار اعم از

سخت افزار و نرم افزار متناسب با نیاز واحد
شغلی که به تشخیص سازمان امور مالیاتی
خریداری می شود با ارایه اسناد و مدارک
مثبته از مالیات بر درآمد (عملکرد) قطعی شده
اشخاص مشمول در اولین سال استفاده و یا
سال های بعد با رعایت مفاد این آیین نامه قابل
کسر خواهد بود.
این آیین نامه که به پیشنهاد سازمان امور
مالیاتی کشور و همکاری وزارت صنعت ،معدن
و تجارت و اتاق اصناف ایران و به استناد تبصره
 2ماده  169قانون مالیات های مستقیم تهیه
و تصویب شده است ،از ابتدای امسال الزم
االجراست.
بر اساس تبصره  2ماده  169قانون مالیات
ها مستقیم مصوب سال  94مؤدیان مالیاتی
موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش
«صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات
مشابه استفاده کنند .معادل هزینههای انجام شده
بابت خرید ،نصب و راه اندازی تجهیزات فوق اعم
از نرمافزاری و سختافزاری از مالیات قطعی شده
مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال های
بعد آن قابل کسر است.
سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج
و بر اساس اولویت ،اشخاص مشمول حکم این
تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از
طریق درج در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار
و روزنامه رسمی کشور اعالم و از ابتدای
فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.
معادل  10درصد از مالیات ابرازی
عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور
مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق
فروش و تجهیزات مشابه شد ه اند مشروط به
رعایت آیین نامه اجرائی مربوط ،برای مدت
دو سال اول بخشوده می شود .اجرا نکردن
حکم این تبصره موجب تعلق جریمه ای به
میزان  2درصد فروش می شود.

الملل اشاره کرد و گفت :این مهماندار توضیح میداد که
در زمان تحریمها وقتی هواپیما مجبور به نشستن در یک
فرودگاه و سوختگیری مجدد میشد مسافران ناراضی بودند
و از شرایط انتقاداتی تند میکردند اما امروز مسافران همان
مسیر با رضایت ایران ایر را انتخاب میکنند و در بسیاری از
پروازها شعار «زنده باد ظریف» سر میدهند.
پرورش با اشاره به برخی انتقادات از عملکرد ایرانایر در
طول سالهای گذشته اظهار کرد :یکی از نمایندگان مجلس
چند روز قبل در تماسی از بنده انتقاد میکرد که هما با وجود
دریافت بودجه دولتی به مسئولیتهای خود عمل نمیکند .ما
باید بگوییم که این شرکت درآمدی – هزینهای اداره میشود
و هیچ پولی برای اداره خود از دولت دریافت نمیکند اگر هم
صندوق توسعه ملی تسهیالتی داده با دستورات مقامات عالی
و در راستای اهداف کالن بوده است.
وی ادامه داد :امروز ایران ایر با عبور از سالهای سخت
این آبرو را پیدا کرده که در میان بسیاری از مقامات کشور
رتبهای باال دارد و این موضوع جز با همکاری و هدایت
بخشهای مختلف این مجموعه از سوی نیروهای کارشناس
ممکن نمیشد.مدیرعامل سابق سازمان ایرانایر خاطرنشان
کرد :ایران ایر در طول این سالها مجبور شده هواپیماهایی
را بفروشد که دیگر ادامه پرواز آنها اقتصادی نبوده است.
زمینهایی را بفروشد که هزینهکرد آن به آشیانهها و ساخت
امکانات جدید منجر شده است و بیش از  ۳۸۵۰میلیارد
تومان حقوق ماهیانه بدهد که حق تمام نیروهای این بخش
بوده است .با وجود تمام این مشکالت امروز ایرانایر تحوالت
خود را با ورود هواپیماهای جدید آغاز کرده و امیدواریم در
دوره مدیریت تازه این مجموعه اتفافات مثبت آغاز شده ادامه
پیدا کند.

ﺁﮔﻬﻲ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 95188/4/95ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻟﻴﻼ ﻭﺭﻗﺎﻳﻲ ﻭﻳﺠﻮﻳﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﺪﺩﻱ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ  2ﻓﻘﺮﻩ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ 153819ﺳﺮﻱ ﻡ
 929694ﺳﺮﻱ  1ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ30/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ 10/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺟﻤﻌﺎ
ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ40/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎﻱ 95/9/2ﺑﻪ ﻫﻤﻴﺮﺍﻩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ
ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ
ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ
ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ 96/4/10ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺣﻮﺯﻩ 4ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  1ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻱ ﺍﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9511888/4/95
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺳﺎﺯﺵ ﺑﻴﻦ
ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺭﻏﻢ ﺳﻌﻲ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻭ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻣﺸﻮﺭﺗﻲ ﺍﻋﻀﺎء ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﻣﻮﺭﺥ 96/4/10ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﻧﺸﺎ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻴﻼ ﻭﺭﻗﺎﻳﻲ ﻭﻳﺠﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﺪﺩﻱ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻓﻘﺮﻩ ﺳﻔﺘﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ  153819ﺳﺮﻱ ﻡ 929694ﺳﺮﻱ 1 /ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ30/000/000ﺭﻳﺎﻝ
ﻭ 10/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 40/000/000ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎﻱ  95/9/2ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺼﺪﻕ ﺳﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ  96/4/10ﺍﻋﻀﺎء ﺣﻮﺯﻩ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﺒﻨﻲ
ﺑﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺸﻮﺭﺗﻲ ﻓﻮﻕ ﻧﻈﺮﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺑﻘﺎء ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺳﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺍﺳﺖ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺑﻘﺎء ﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ
ﻻﻳﺤﻪ ﺍﻱ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻟﻴﻜﻦ ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ
ﺩﻋﻮﻱ ﻣﻄﺮﻭﺡ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺳﻨﺪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺗﻜﺬﻳﺒﻲ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻟﺬﺍ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺩﻋﻮﻱ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﻣﻮﺍﺩ  202-198ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ
ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  308-307-249ﻭ  309ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺿﻤﻦ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺑﻘﺎﻱ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﺣﺮﺍﺯ
ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺻﺤﺖ ﺩﻋﻮﻱ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺁﻥ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺒﻠﻎ40/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ1/090/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻋﻼﻣﻲ ﺍﺯ
ﺳﻮﻱ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺳﻔﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﺻﻞ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ )ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ( ﻛﻪ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺁﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺑﻮﺩ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﺭﺍ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻣﻮﺟﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ .ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻮﺭﺍ
ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

110/47565

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻏﺮﻳﺒﻲ ﻭ ﺍﻣﻴﺮﺭﺿﺎ ﺍﺣﺴﺎﻧﻲ ﻓﺮﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎ ﺷﻜﺎﺭﭼﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  605ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 13ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﺨﺮﺁﺑﺎﺩ-ﺟﻨﺐ
ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺨﺮﺁﺑﺎﺩ -ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ 13ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9609980915400068ﺛﺒﺖ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ﺩﺭ  1396/6/19ﺳﺎﻋﺖ11:30ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ
ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/47561

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  605ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  13ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺣﺪ ﻣﺮﺍﺩﻱ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻪ ﺑﺎﻗﺮﻱ ﺑﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  605ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 13ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﺨﺮﺁﺑﺎﺩ-ﺟﻨﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺨﺮﺁﺑﺎﺩ -ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ
ﻣﻨﻄﻘﻪ 13ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9609980915400127ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺁﻥ ﺩﺭ  1396/6/14ﺳﺎﻋﺖ9:30ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
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ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  605ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  13ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

وزیر راه و شهرسازی می گوید :در واگذاری شرکت های بزرگ
دولتی به بخش خصوصی با دفع شر  100میلیارد دالر سرمایه
صنعتی ایران را مانند شرکت ملی مخابرات یک شبه واگذار کردند.
«عباس آخوندی» روز یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر
عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران افزود :متاسفانه
در اجرای اصل  44قانون اساسی برداشت های غلطی انجام شد و
بدون انجام بازسازی ساختاری شرکت های بزرگ ،آنها را یک شبه
واگذار کردند.
وی گفت :بدون شک فرهنگ صنعتی ،فرهنگ سازمانی و
دانش فنی در این شرکت ها انباشته شده بود اما همه ایده خصوصی
سازی این بود که چگونه راهکاری پیداکنند تا این ثروت مادی و
انسانی ایران را بدون بهره وری به بخش خصوصی واگذار کنند.
آخوندی گفت :جفای بزرگی در حق صنعت ایران روا داشته
شد ،زیرا در واگذاری این شرکت ها بدون توجه به سرمایه های
انسانی و فناوری ،فقط ساختمان ها و خودروهای این شرکت ها
ارزیابی و به عنوان دفع شر واگذار شدند.
وزیر راه و شهرسازی گفت :در این واگذاری ها بسیاری از
شرکت ها به عنوان رد دیون به تامین اجتماعی واگذار شد و همه
این ثروت ها با کاهش بهره وری فاحش مواجه شدند.
وی اضافه کرد :واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی
از سال  1985آغاز و مقرر شد که قبل از واگذاری ها ،ساختارهای
مالی و انسانی این شرکت ها بازسازی و سپس به بخش خصوصی
واگذار شود.
آخوندی با اشاره به مسئولیت جدید مدیر عامل سابق ایران
ایر اظهار داشت :بدون شک آقای پرورش (نماینده جدید ایران در
ایکائو و مدیرعامل سابق ایران ایر) در حفظ و نگهداری و بازسازی
ساختاری ایران ایر و ناوگان آن زحمت های زیادی را متحمل شده
و مدیر عامل جدید نیز باید با اندیشه های نو این روند را ادامه دهد.
وی تاکید کرد :مطمن هستم با وجود پرسنل متخصص هما،
این شرکت بتواند همچنان به افتخارات خود در ایران و منطقه
ادامه دهد زیرا صنعت هوانوردی ایران می تواند در توسعه منطقه
ای جمهوری اسالمی ایران شرایطی مناسب را فراهم کند تا بتواند
وظایف خود را در این صنعت به خوبی ایفا کند.
به گزارش ایرنا ،در ابتدای این مراسم حکم فرزانه شرفبافی
سرپرست جدید ایران ایر و برنامه های وی که از طرف وزیر راه و
شهرسازی تبیین شده است ،قرائت شد.
آخوندی در بیستم تیرماه جاری در حکمی شرفبافی را به
عنوان سرپرست جدید شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی
ایران(ایران ایر) منصوب کرد.فرزانه شرفبافی  ۴۴سال دارد و دارای
رتبه اول مهندسی مکانیک در کشور بوده و دارای مدرک دکتری
هوافضا از دانشگاه شریف است.
وی که پیش از این عضو هیات مدیره هما بود ،مسئولیت هایی
مانند مدیرکل پژوهش و بهسازی منابع انسانی هما ،ریاست مرکز
آموزش و بهسازی منابع انسانی هما ،ریاست ارشد تضمین کیفیت
در مهندسی و تعمیرات هما و همچنین دبیری انجمن علمی حمل
و نقل هوایی کشور را در کارنامه خود دارد.
دولت دوازدهم در نظر دارد فرصت های شغلی و مدیریتی
بیشتری را در اختیار بانوان قرار دهد و انتصاب خانم شرفبافی به
عنوان سرپرست ایران ایر نخستین حکم در آستانه شکل گیری
دولت دوازدهم به شمار می رود.
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺼﺮﺕ ﺟﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  359ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  960430/356/96ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻧﺼﺮﺕ ﺟﻮ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  201ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/11/21ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ ﻧﺼﺮﺕ ﺟﻮ -ﺵ.ﺵ  -207ﺕ.ﺕ  -1308/2/11ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺳﻠﻤﺎﺱ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

110/46533

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  356ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  8ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ/ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﺎﻗﺮﭘﻮﺭ ﻗﺰﻭﻳﻨﻲ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  9509970915401364ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1
ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻭ ﭘﺮﺩﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﺷﺎﻧﺰﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 20294ﻣﻮﺭﺥ  80/1/24ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﻭﻓﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ

110/47557

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  605ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 13ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ﻓﺮ ﻭ ﺭﺣﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﻠﻚ
ﺳﻌﻴﺪﻱ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  605ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 13ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﺨﺮﺁﺑﺎﺩ-ﺟﻨﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺨﺮﺁﺑﺎﺩ -ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ
ﻣﻨﻄﻘﻪ 13ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9609980915400278ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ
ﺩﺭ  1396/6/19ﺳﺎﻋﺖ10ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ
ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ
ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/47554

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  605ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  13ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ﻓﺮ ﻭ ﺭﺣﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻛﺒﺮﻱ
ﺭﻭﺷﻨﻲ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﻭﺷﻨﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  605ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ13
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﺨﺮﺁﺑﺎﺩ-
ﺟﻨﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺨﺮﺁﺑﺎﺩ -ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ 13ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 9609980915400277
ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ﺩﺭ  1396/6/19ﺳﺎﻋﺖ10:30ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ 73
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ
ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/47552

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  605ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  13ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﻘﻲ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﺻﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ/ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺑﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﺼﻴﺮﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 9509970916800648
ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ70/000/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ1/105/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻭﻓﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ
ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ

110/47548

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 619ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 13ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺎﺷﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ/ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺁﻗﺎﻯ ﭘﻴﺎﻡ ﻗﺎﺳﻤﻲ ﺩﻫﺴﺮﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  9509970915901080ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ 5000157ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
 95/6/24ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

110/47543

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 610ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 13ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻠﻴﭙﻮﺭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﺠﺖ ﺳﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  610ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 13ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﺨﺮﺁﺑﺎﺩ-ﺟﻨﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺨﺮﺁﺑﺎﺩ -ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ 13ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳﻪ  9609980915900192ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ﺩﺭ 1396/6/19
ﺳﺎﻋﺖ9:30ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
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