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رهبر معظم انقالب : مــا از این آقای تازه آمده 
متشکریم؛ چراکه زحمت ما را کم کرده و با نشان دادن 
چهره  واقعی آمریکا، حرف های ۳۸ ساله  جمهوری 
اســالمی ایران را درباره  فساد سیاسی، اقتصادی، 
اخالقی و اجتماعی دســتگاه حاکم بر آمریکا ثابت 

کرده است. )1۳95/11/19(
ترامپ را شــاید بتوان تنها حقیقت دنیای پساحقیقت 
)post truth( غرب دانست، جایی که واقعیت توسط رسانه ها 
ذبح می شــود و تصویری نادرست و تحریف شده از آن چه 
هســت به دیگران ارائه می شود. خیلی ها این روزها تالش 
می کنند تا با ارائه  دو گانه  خیر و شر از چهره  آمریکا، نظام 
سلطه را از لوث وجود ترامپ مبرا سازند، آنها معتقدند »باور 
به نمایندگی آمریکا از ســوی ترامپ یک اشتباه است، این 

دوره ای گذرا است و ترامپ نمی تواند دوام بیاورد.«
اما برخالف این دیدگاه باید عنوان کرد، ترامپ و پدیده  
ترامپیسم واقعیتی از روایتی کمتر شنیده شده از آمریکاست، 
البته »کمتر شنیده شده« به این معنی نیست که این روایت 
از جامعه آمریکا از حقیقت آمریکا به دور اســت یا آن قدر 
فراگیر نیست که بتواند آن را نمایندگی کند، بلکه برعکس 
می توان ادعا کــرد ترامپ به عنوان یک روایت، واقعی ترین 
نماینده  آمریکاست. چهره و تصویری که رسانه ها در عصر 
ارتباطات از آمریکا ساخته و بزک کرده اند، بخشی از پروژه  

قدرت نرم آمریکا بوده است. 
شــاید از همین رو است که جوزف نای، استاد دانشگاه 
هاروارد و از مبدعان نظریــه »قدرت نرم«، ترامپ را برای 
قدرت نرم آمریکا یک فاجعه می داند.۱ تصویری که در طول 
ســال های گذشته به ویژه در عصر اوباما از آمریکا به جهان 
ارائه می شد، تصویری بود که تالش داشت آمریکا را سرزمین 
»رویاهــای تحقق یافته«، »فرصت هــای برابر«، و »تافته  
جدابافته« از دیگران تعریف کند. بر اساس این تصویرسازی، 
آمریکا فراتر از یک کشور معرفی می شد، آمریکا ایده ای بود 
که بالقوه می توانست برای همه  سرزمین ها فرصت باشد. لذا 
آمریکایی سازی Americanization مسیر سعادت و پایان تاریخ 
ملت ها ترســیم می شد. تصویرسازی که البته فرسنگ ها با 
واقعیت فاصله داشت.حاال روایتی واقعی تر از آمریکا بر روی 
صحنه آمده اســت. ترامپ روایتی از آمریکاست که سال ها 
بود در زیر الیه هایی از تعارفات سیاسی و یا آنچه آمریکایی ها

)Political Correctness( می خوانند مخفی شده بود. نمایان 
شدن چهره  واقعی آمریکا، خیلی ها را در غرب دچار آشفتگی 
کرده است. رسانه های لیبرال که مسئول گریم آمریکا بودند، 
این روزها چاره ای جز این نمی بینند که ترامپ را یک بیگانه 
و دور از ارزش هــای آمریکایی معرفی کنند. کار به جایی 
رسیده که مارتین شولتس رئیس سابق پارلمان اروپا و نامزد 
صدر اعظمی آلمان در انتخابات پیش رو گفته است: »ترامپ 

آمریکایی نیست«.۲
این در حالی است که ترامپ تجسم واقعیت آمریکا بدون 
هیچ گونه روتوش است. او حرف هایی را می زند که سال های 
سال سیاستمداران آمریکایی مشغول عمل به آن بوده اند. 
ترامپ می گوید طرفدار استفاده از خشونت و شکنجه۳ برای 
تأمین امنیت آمریکاســت، یعنی احیاء زندان های مخفی 
ســازمان سیا۴ در اروپا و اســتفاده از تکنیک های شکنجه 
مثل غرق مصنوعی در گوانتانامو؛ واقعیتی که ســال های 

سال بخشی از استانداردهای سیستم امنیتی آمریکا بوده 
است. ترامپ از بی پروایی اش در آغاز جنگ های بین المللی 
می گوید، یعنی همان کاری که رئیس جمهورهای پیشین 
آمریکا در عراق، افغانستان، سوریه، لبنان، سومالی یمن و... 
کردند.  هنوز فراموش مان نشده که تنها در یک سال آخر 
حضور اوباما در قدرت هواپیماهای آمریکا بیســت و شش 
هزار و صد و هفتاد و یک بمب بر ســر مردم نقاط مختلف 
دنیا انداختند! بر اساس پژوهشی که اخیرا روزنامه گاردین 
منتشر کرده است، آمریکا در سال ۲۰۱۶ به طور میانگین 

هر ساعت ۳ بمب در اقصی نقاط دنیا فرو ریخته است.۵
ترامپ می گوید، کشورهای تحت حمایت آمریکا باید 
هزینه  تحت حمایت بودن خود را بپردازند این همان کاری 
است که در هشت سال گذشته دولت اوباما با فروش بیش از 
۲۷۸ میلیارد دالر سالح به کشورهای دوست آمریکا به ویژه 

در منطقه  غرب آسیا انجام داد.۶
ترامپ به جنگ مهاجران رفته اســت و مســلمانان و 
مهاجران را عامل بی ثباتی و ناامنی در آمریکا معرفی می کند، 
رسانه های غربی به گونه ای واکنش نشان داده اند که گویی 
برای اولین بار است که در تاریخ آمریکا شاهد مهاجرستیزی 
دولتمردان آمریکایی هستیم. اما بد نیست تنها به چند نمونه  

تاریخی در این رابطه اشاره کنیم:
در ســال های ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۵ در دوران جنگ آمریکا 
و ژاپن بیش از ۱۲۰ هزار ژاپنی ســاکن آمریکا با از دست 
دادن تمام حقوق شهروند در آمریکا مجبور به ترک محل 
سکونت، محل کار و کسب و انتقال به اردوگاه های جنگی 
شدند. روزولت، رئیس جمهوری وقت آمریکا، در فوریه ۱۹۴۲ 
فرمان اجرایی ۹۰۶۶ ۷ را به تمام نهادهای دولتی آمریکا ابالغ 
کرد که بر اساس آن محرومیت، اخراج، توقیف و یا انتقال 
به اردوگاه های نظامی خارج از شهرها در مناطق کوهستانی 
و کویری، شــامل تمام شهروندان ژاپنی و ایتالیایی ساکن 
آمریکا، به منظور حفظ امنیت ملی و جلوگیری از هر نوع 
کارشکنی و خرابکاری صورت گرفت. در دوران جورج بوش 
مسلمانان تحت قانون »وطن پرستی«Patriot Act ۸ تحت 
تعقیب و تفتیش عقاید قرار گرفتند و در دوران اوباما لیستی 
برای اعمال ممنوعیت علیه مهاجران مســلمان آماده شد، 

همان لیستی که ترامپ آن را اجرایی ساخت.
ترامپ این روزها لجام گسیخته، کینه و نفرت علیه ملت 
ایران منتشر می کند، او سخن از تهدید، تحریم و »گزینه های 
روی میز« می کند، اما مخاطب باید حافظه  ضعیفی داشته 
باشــد که فراموش کند، همین دولت قبل آمریکا بود که 
بزرگ ترین افتخارش را دشمنی با مردم ایران عنوان کرده۹ 
و بزرگ تریــن موفقیتش را تحمیل تحریم های فلج کننده 
علیه تهران دانسته بود. لذا می توان به جرأت گفت، ترامپ 
روایتی حقیقی و بدون رنگ و لعاب از آمریکاست، روایتی 
کمتر شنیده شده اما به واقعیت نزدیک تر. بی جهت نیست 
وقتی خبرنگار شبکه  خبر فاکس نیوز، رئیس جمهور روسیه 
را به قاتل بودن متهم می کند، ترامپ بدون هیچ خجالتی 
اذعان می کند که »ما هم قاتل های زیادی داریم و بی گناه 

نیستیم.«۱۰
پایگاه اطالع رسانی رهبر معظم انقالب 

ــــــــــــــــــــــــــ
منابع در دفتر روزنامه موجود است 

در نظر داریم سلسله نوشتارهایی 
که با عنوان »این چهره تطهیر شدنی 
نیست« که از دی ماه سال جاری در 
این صفحه منتشر شــده است را با 
اســتفاده از مطبوعات دوره پهلوی، 
این  اثرگذار  خاطرات شخصیت های 
دوره و اســناد النه جاسوســی پی 
بگیریــم، اســناد و خاطراتی که به 
خوبی اثبات می کنند در این کشور 
چرا انقالب شــد و تالش ضدانقالب 
از جملــه ســلطنت طلب ها را که به 
فرموده رهبر معظم انقالب با صرف 
بودجه های کالن درصدد بزک چهره 

پهلوی هستند را ناکام می گذارد.
این ستون را هر هفته پنجشنبه ها 

در کیهان پی بگیرید. 
اعتراف بزرگ

 روزنامه شاهنشاهی 
روزنامــه   ۱۳۴۲ خــرداد   ۲۸
اطالعــات در مقالــه ای به وضعیت 
وخیم اقتصاد اشاره کرد. اعتراف بانک 
مرکزی رژیم پهلوی به وجود بحران 
اقتصــادی از بیکاری گرفته تا رکود 
شــدید خود دلیل معتبری است که 
این رژیم در اداره امور کشــور تا چه 

اندازه بی کفایت بوده است.
روزنامه اطالعات در سرمقاله روز 
۲۸ خرداد ۱۳۴۲ یعنی کمتر از ۱۵ 
روز پس از سرکوب خونین قیام ۱۵ 
خرداد به بحران های متعدد موجود 

در کشور پرداخت.
این روزنامه نوشت: »امروز دست 
روی دل هــر که بگــذاری می بینی 
فغانش به آســمان مــی رود که کار 
نیست، پول نیست، بازار کساد است 
و البته مردم حق دارند زیرا متاسفانه 
یک چنیــن بحرانی در مملکت پیدا 

شده است.« 
این روزنامه دلیل بحران شدید 
اقتصادی در کشور را چنین به نقل 
از خوش کیش مدیر کل وقت بانک 
ملی تحلیل کرد که؛ »یکی از علل فرار 
سرمایه و رکود معامالت در نیمه دوم 
سال گذشته شایعاتی بود که درباره 
مصادره و تقســیم مستغالت وجود 
داشت و بحث آن به کنگره اقتصادی 
کشــید و چون این شــایعه با قوت 
ترویج یافته بود هرچه مقامات مسئول 
می گفتند چنین فکری وجود ندارد به 

در این کشور رخ داد به مدد پول، مواد 
خوراکی و وعده های تو خالی انجام 
گردید. منشا این سر و صدا و هیاهو 
از ناحیه کسانی بود که با اصالحات 
ارضی و سایر طرح های مترقیانه شاه 

مخالف هستند. 
این روزنامه ســپس اضافه کرد؛ 
تردید نیست که شاه ایران به خاطر 
گام هــای بلندی کــه در راه اجرای 
اصالحــات و نجات دادن کشــور از 
فســاد برداشته اند مورد احترام کلیه 

محافل هستند.)۶( 
یک نکته درباره بزک شاه 

در رسانه های خارجی 
درباره انتشــار گزارشات تائیدی 
از رژیم شاه در نشریات و رسانه های 
خارجی نباید از نقش ســاواک غافل 

شد. 
ساواک مراقب بود تا خبرنگاران 
و نویسندگان نشــریات خارجي که 
وارد ایران مي شــدند، مطالب خود 
را در راستاي اهداف و خواسته هاي 
رژیــم تنظیم کنند و از ارائه اخبار و 
با سیاست هاي  گزارشاتي در مقابله 
حکومــت و نیز انعــکاس واقعیات 
تلخ سیاســي، اجتماعي، فرهنگي و 
اقتصادي مردم ایران اجتناب کنند. 
در این راســتا تطمیع نشــریات و 
رسانه هاي خارجي با ستایش آنها از 

حکومت همراه بود.
ســاواک مراقب بود، نشریات و 
روزنامه هاي خارجي که مطالبي در 
مخالفت با حکومت منتشر مي  کردند 
وارد کشور نشود. به رغم تمام تالش 
هایي که ســاواک بــراي جلوگیري 
از انتشــار مطالب مخالف نشریات و 
رسانه هاي خارجي انجام مي داد، هر 
از گاه مطبوعات و رسانه هاي خارجي 
اخباري درباره نواقص و مشــکالت 
موجود در نظام سیاسي ایران منتشر 

مي کردند. 
ساواک براي ســاخت فیلمهاي 
تبلیغاتي درباره رژیم پهلوي و نقش 
آن در توسعه و پیشرفت کشور و ارائه 
چهره اي سراســر به اصطالح »گل و 
بلبل« از ایران، بــا برخي گروه هاي 
هنري، رســانه اي و فیلم ســازان و 
مستندســازان اروپا و آمریکا مذاکره 
داشــت و با همــکاري وزارت امور 
خارجــه و  وزارت دربار، گروه هایي از 
این دست، با صرف هزینه هاي کالن، 
به ایران دعوت مي شدند تا فیلمهایي 
تبلیغاتي به نفع حکومت تهیه کرده 
و در رســانه هاي خارجي به نمایش 

گذارند.)۷(
_____________

* منابع در دفتر روزنامه موجود 
است.

رسانه های خارجی
چگونه رژیم پهلوی را بزک می کردند؟

  سید روح اهلل امین آبادی

خرج مردم نمی رفت.«
اطالعــات ادامه این بحران را به 
گردن قیــام ۱۵ خرداد انداخت و به 
نقل از خوش کیش نوشت: »می رفت 
که کم کم اثرات آن شایعه بی اساس 
از بین برود و معامالت رونقی بگیرد 
مع هذا از ۱۵ خرداد با پیشــامدهای 
این ایــام بار دیگر آثار بهبود وضع و 
اندک توفیقی که به دست آمده بود 

از بین رفت.«
این مقام افزوده اســت: در ایام 
اخیر کارخانجات معتبر آنقدر درآمد 
و فروششــان تقلیل یافت که حتی 
نتوانســتند حقوق کارگران خود را 

بپردازند.
ســرمقاله نویــس اطالعات در 
پایان نتیجه گرفت: اگر ما از بیکاری 
و بی پولــی می نالیــم تقصیــر ما و 
عکس العمل کارهای خودمان است. 

به قول عرب ها خود می زنیم و خود 
فریاد می کشیم. )۱(

گفتنی است یوسف خوش کیش 
در سال ۱۳۳۹، از معاونت بانک سپه 
به مدیر کلی بانک ملی رسید و سپس 
ســمت رئیس کل بانک مرکزی به او 
تفویض گردیــد و با پیروزی انقالب 
شکوهمند اسالمی به دلیل فسادهای 
کالن و خیانــت در حق ملت ایران 

محاکمه و اعدام شد. 
مطبوعات کشور ۲۵ مرداد ۱۳۵۹ 
اعالمیه دادســتانی انقالب مبنی بر 
اعدام یوســف خوش کیش مدیرکل 
بانــک مرکزی در رژیــم طاغوت را 
منتشر کرده بودند. در این اعالمیه، 
دادســتانی انقالب نوشــته بود که 
خوش کیــش پــس از محاکمه در 
روزهــای ۱۸ تا ۲۰ مرداد، مفســد 
فی االرض و محارب باخدا و رســول 

او تشخیص داده شد و سحرگاه ۲۴ 
مرداد ۱۳۵۹ اعدام گردید.

در ایــن اعالمیه آمــده بود که 
خوش کیش در طول مدیریت خود، 
به اقتصاد کشور خیانت بزرگ کرده 
و مرتکب هالک حرث و نســل شده 

بود.)۲(
بانک مرکزی دالیل بحران 

اقتصادی ایران را تشریح کرد
از سوی دیگر در گزارش تسلیمی 
به مجمع عمومی بانک مرکزی ایران 
که در روزهای پس از قیام ۱۵ خرداد 
۱۳۴۲ تشکیل گردید وضع اقتصادی 

کشور تشریح شد.
در این گزارش نوشــته شده بود 
»با ادامه یافتن رکود و نتیجتا کاهش 
اطمینان به معامالت، نرخ بهره برای 
یافت  کاهش  معتبــر  وام گیرندگان 
ولی تعداد کسانی که معتبر شناخته 

می شوند معدود بود.«
در این گزارش تصریح شده است: 
»نتیجه اقدامات اولیای امور اقتصادی 
کشور بر پایه محکم تری استوار گردید 
ولی با وجود این اقدامات به علت عدم 
اعتمادی که از عوامل مختلفه منجمله 
شایعات بی اساس ناشی می شد میزان 
ســرمایه گذاری طویــل المدت در 
رشته های مختلف کاهش یافت.« با 
وجود این بی اعتمادی گسترده بانک 
مرکــزی در پایان امیدواری می دهد 
که: »علل اقتصادی بحران سه ساله 
اخیر تا حدود زیادی منتفی گردیده 
است و محققا رشد اقتصادی کشور 
به نحو رضایت بخشــی از سر گرفته 

خواهد شد.«)۳(
اعتــراف بانــک مرکــزی رژیم 
پهلوی بــه وجود بحران اقتصادی از 
بیکاری گرفته تا رکود شــدید خود 
دلیل معتبری اســت کــه این رژیم 
در اداره امور کشــور تا چــه اندازه 
بی کفایت بوده اســت، ولی انداختن 
تقصیر این بی کفایتی به قیام مردم 
نوعی فرافکنی اســت. طبیعی است 
کــه خیزش مردم دالیلــی دارد که 
نارضایتی از حکومت یکی از دالیل و 
اصلی ترین علت آن است وقتی بحران 
وجود دارد انقــالب روی می دهد و 
طبیعی اســت کــه انداختن تقصیر 
بحران به گردن انقــالب حرکت از 

آینده به ســوی گذشــته است و در 
عرف منطقیــون به این نوع حرکت 

مغالطه گفته می شود. 
سرکوب خونین قیام 15 خرداد

 و اربابان خارجی شاه 
با وجود ســرکوب خونین قیام 
۱۵ خرداد توسط رژیم شاه روزنامه 
السوئیس نوشت: شاهنشاه و دولت 

از شاهنشاه  نوشت: طبقه روشنفکر 
پشتیبانی می کنند و ارتجاع در ایران 

محکوم به نابودی است.
روزنامه دنیا چاپ استانبول ۲۲ 
خــرداد ۱۳۴۲ در مقالــه ای تحت 
عنوان تفکیک دین از امور دولتی به 
قلم فالح رفعی آتای پس از اشاره به 
کشورهای غربی در قرون وسطی که 
در آن زمان کلیســا و مدارس دینی 
به غرب حکمرانی می کردند حوادث 
اخیر ایران را پیش کشیده و نوشت: 
»بنا بر آخرین اخبار رسیده از ایران 
مرتجعین بــه مخالفت با اصالحات 
شاهنشاه برخاســته اند، وقتی طبقه 
روشنفکر از شاه پشتیبانی می کنند 
ارتجاع خواه ناخواه محکوم به نابودی 

ایران دســت به یک رشته اصالحات 
اساسی زده اند که هدف آن واژگون 
کردن اســاس ظلــم و بی عدالتی و 
بنیانگذاری ایران نوین و پیشــرفته 

است!
این روزنامه در ادامه بدون در نظر 
گرفتن رویدادهای خونین ۱۵ خرداد 
نوشت: تحوالت اقتصادی و اجتماعی 
ایران به طور مسالمت آمیز و در کمال 

آرامش صورت می گیرد.)۴( 
نادیده گرفتــن رویدادهایی که 
حتی رژیم شــاه نتوانســته بود آنها 
را انکار کند از جمله ســرکوب ملت 
ایران در خیابان هــای تهران که به 
شــهادت ده هــا نفر منتهی شــد و 
مســالمت آمیز خواندن اقدامات شاه 
از جملــه عجایب روزگار اســت که 
در کشورهای پیشرفته ای که آزادی 
بیان شعار آنان است شگفت انگیز به 
نظر می رسد، با این وجود گذر زمان 
نشان داده است که مطبوعات غربی 
به راحتی می توانند در ازای دریافت 
رشــوه چشــم بر واقعیات ببندند و 
دروغ بنویسند. این البته تنها موردی 
نبود که بالفاصله پــس از قیام ۱۵ 
خرداد ۱۳۴۲ و در تطهیر و حمایت 
از رژیم پهلوی در رسانه های خارجی 

منتشر شد.
نوچه های آتاتورک 

به کمک شاه شتافتند!
روزنامــه دنیا چاپ اســتانبول 

و زوال است.«
روزنامه جمهوریت چاپ استانبول 
نیز به قلم کیهان ســاغالمر مقاله ای 

پیرامون حوادث ایران نگاشت.
به  از اشــاره  نویســنده پــس 
خرابکاری های عده ای که با اصالحات 
اساســی مخالفند متذکر شــد شاه 
ایران برای رفاه و آسایش ملت ایران 
دست به اصالحات وسیعی زد و برای 
رهاندن ایران از سیســتم فئودالی و 
انطباق با قرن بیســتم آستین ها را 
باال زده اســت. با فساد و اختالس و 
اســراف و کاغذ بازی مبارزه را آغاز 

کرده است.)۵(
حمایت روزنامه ها و رســانه های 
ترکیه از شــاه امری طبیعی بود چرا 
کــه اقداماتی نظیر آن چه که شــاه 
در ایران انجام می داد مدت ها پیش 
از آن از ســوی آتاتــورک در ترکیه 
صورت گرفته و این اقدامات الگویی 
برای فردی چون رضا شاه شده بود. 
با این اوصاف تخریب و تحقیر علما، 
روحانیون و مردمی که علیه فســاد 
پهلوی قیام کرده اند از سوی نوچه های 
آتاتــورک بعید به نظر نمی رســد و 

عجیب نیست.
گاردین چاپ لندن نیز در شماره 
مورخ ۱۰ ژوئــن ۱۹۶۳ ]۲۰ خرداد 
۱۳۴۲[ نوشــت: بلوایی که چندی 
پیش وسیله کهنه پرستان و مخالفان 
اصالحات اعلیحضرت شاهنشاه ایران 

* روزنامه های کشور کمتر از 15 روز پس از 
سرکوب قیام خونین 15 خرداد از فساد و فقر 

گسترده در کشور گزارشاتی منتشر کرده و این 
فقر و فساد را به اعتراض مردم به رژیم مرتبط 

دانستند!

نقابی که از چهره آمریکا افتاد!
  علی رضا رضاخواه

* با وجود سرکوب شدید قیام 15 خرداد 1۳42 و 
 وجود فقر و فساد گسترده در کشور رسانه های 

خارجی که دولت های متبوع آنان با رژیم شاه ارتباطات 
گسترده ای داشتند در گزارش هایی از وضعیت

مطلوب اقتصادی در ایران سخن گفته و به مخالفین شاه
 شدیداً حمله کردند!

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
شرکت تعاونی مسکن آرمان اسکان ایرانیان

 بشماره ثبت 1۸0264 بشناسه ملی 10102224775

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن

از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده نوبت دوم که راس ســاعت ۹ صبح روز چهارشــنبه 
مورخ ۹۵/۱۲/۱۱ در محل ســالن اجتماعات مجتمع فرهنگی پیامبر 
اعظم)ص( به آدرس تهران خیابان شریعتی باالتر از چهارراه قدوسی 
روبروی پارک اندیشــه درب ورودی شــماره ۱۱ حسینیه و مجتمع 

فرهنگی پیامبراعظم)ص( تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
توضیح اینکه چنانچه حضور عضوی در مجمع میســر نباشد می تواند 
حــق رای خود را با وکالت بــه غیر واگذار کند )هــر عضو می تواند 
وکالــت ۳ نفر و غیر عضو وکالت یک نفر را بپذیرد( حضور شــخص 
وکیل و موکل به طور همزمان بمدت ۱۲روز از تاریخ انتشــار در دفتر 
تعاونی جهت تنظیم برگ نمایندگی الزامی اســت. بررســی و تایید 
برگ نمایندگی توسط هیئت مدیره و بازرس تعاونی صورت می پذیرد.

دستور جلسه:
۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت

۲- رســیدگی و اتخــاذ تصمیــم در خصــوص صورتهــای مالــی
سال ۹۴ شرکت

۳- تصویب بودجه مورد نیاز سال ۹۵ شرکت
۴- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس شرکت

تاریخ انتشار: 95/11/2۸
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دادنامه

دادرس شعبه ۱0۹ کیفری دو کرج
 محمدباقر خطیبی

پرونده کالسه: ۹۵۰۹۹۸۲۶۱۹۶۰۰۰۵۸
کــرج  شهرســتان  دو  کیفــری  دادگاه   ۱۰۹ شــعبه 

)۱۰۹ جزایی سابق(
تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۲۶۱۴۹۰۱۵۴۷

شاکی:  آقای محســن اخوان بهبهانی فرزند محمدحسن 
به نشانی تهران خ ولیعصر ک مردوخی ک خویشان پ۳

متهمیــن:  ۱- خانم فهیمه شــکیبائی پور فرزند عباس به 
نشانی تهران تقاطع جنت آباد نیایش پشت بازار جنت برج 

سفیدشماره ۷۴
۲. آقای سیدمسعود نیکوروش فرزند محمد به نشانی البرز 
- کرج میانجاده حیدرآباد بنی نجار ک پشــت آژانس ک 

احرامی ۲ س اس و ۵)مجهول المکان(
اتهام: معامله به قصد فرار از پرداخت دین

رای دادگاه
در خصوص اتهام سیدمســعود نیکوروش فرزند محمد و 
فهیمه شکیبائي پور فرزند عباس دائر بر شرکت در معامله 
به قصد فرار از پرداخت دین بدین شــرح که شاکی اظهار 
داشــته حسب رای صادره از شــعبه ۲۱۱ حقوقی تهران، 
متهــم فوق نیکو روش حســب دادخواســت مطروحه از 
سوی شــاکی این پرونده آقای محسن اخوان بهبهانی به 
پرداخت مبلغ ۱۶۰/۸۹۲/۰۰۰ ریال و هزینه دادرســی و 
خســارت تاخیر تادیه محکوم گردیده است و از پرداخت 
محکوم به امتناع نموده اســت و ســپس از صورتجلســه 
مرجع انتظامی مــورخ ۹۴/۱۱/۱۸ در مورخه ۹۴/۱۲/۱۴ 
یک واحد آپارتمان را به خانم فهیمه شکیبائی پور منتقل 
می نماید متهمین علی رغم ابالغ و نشــر آ گهی در جلسه 
حضور نیافته اند و ادله درخواســتی از سوی دادگاه را ارائه 
ننموده اند علیهذا بزهکاری نامبردگان محرز و مسلم بوده 
مســتندا به ماده ۲۱ قانون نحــوه اجرای محکومیت های 
مالــی هر یــک از نامبردگان را به تحمل ۲ ســال حبس 
محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از 

ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.

نشانی: کرج - باالتر از میدان طالقانی - ساختمان مرکزی دادگستری
م الف 51۳92

دادنامه
پروندهکالسه9509988516200286حوزهشماره112شورایحلاختالفشهرستانمالیرتصمیمنهاییشماره9509978516200883

خواهان:آقایاحسانبابائیتوسکیفرزندعلیبهنشانیمالیرخیابانشهداءخیابانشهیدالوندکوچهشهیدترکپالک1600
خوانده:آقایعلیبهشتیرویفرزندسیدعباسبهنشانی...

خواسته:مطالبهوجهچک
گردشــگار:خواهاندادخواســتیبخواســتهفوقبطرفیتخواندهباالتقدیمداشــتهکهپسازارجاعبهاینشــعبهوثبتبهکالسهفوقوجری
تشــریفاتقانونیدروقتمقرردادگاهبهتصدیامضاءکنندهزیرتشــکیلشــدهوباتوجهبهمحتویاتپروندهختمرســیدگیرااعالموبهشرح

ذیلمبادرتبهصدوررایمینماید.
)رای شورا(

درخصوصدعویآقایاحسانبابائیتوسکیفرزندعلیبهطرفیتآقایعلیبهشتیرویفرزندسیدعباسمبنیبرمطالبهمبلغسهمیلیونتومان
بهموجبیکفقرهچکبهشماره281886-9225-12مورخه1395/2/20عهدهبانکملیبهانضمامخسارتتاخیرتادیهاززمانسررسیدلغایت
اجرایحکمبااحتسابهزینهدادرسیبدینشرحکهخواهاناشعارداشتهاندخواندهبهموجبچکاستنادیمبلغخواستهرابهبندهبدهکارمیباشد.
لکندرموعدسررســیدچکنســبتبهکارسازیوجهآنمبادرتننمودهاندلذاازناحیهبانکمحالعلیهمنتهیبهصدورگواهینامهعدمپرداخت
گردیدهاستعلیهذانظربهامتناعایشانازادایدینتقاضایصدورحکمبرالزامایشانبهپرداختاصلخواستهبااحتسابخسارتتاخیرتادیه
وهزینهدادرســیمورداستدعاســت.خواندهعلیرغمابالغقانونیوفقماده73قانونآئیندادرسیمدنیدرجلسهمقررحضورنیافتهوالیحهای
نیزارســالنداشــتهاندبابررسیاوراقومحتویاتپروندهومداقهدرمندرجاتآنومالحظهمستنداتابرازیخواهانازجملهتصویرمصدقچک
وگواهینامهعدمپرداختمربوطبهآنکهبقاءاصولآندریدمدعیداللتبراســتقراردینواشــتغالذمهخواندهداشتهوبهلحاظعدمحضور
خواندهمصونازهرگونهایرادوتعرضیباقیماندهاســتوتوجهابهوصفتجریریاســنادتجاریشــورادعویمطروحراواردودرخورپذیرش
دانستهومستندابهمواد314،313،311،310قانونتجارتمادهواحدهمصوب1377/9/21مجمعتشخیصمصلحتنظاممبنیبرتفسیرذیل
تبصرهالحاقیبهماده2قانونصدورچک،مواد502،198،194و519قانونآئیندادرسیعمومیوانقالبدرامورمدنیمصوبسال1379و
مواد1257و1288قانونمدنیحکمبرمحکومیتخواندهآقایعلیبهشتیرویبهپرداختمبلغسهمیلیونتومانبابتاصلخواستهبهانضمام
خســارتتاخیرتادیهچکاززمانصدورگواهیعدمپرداختآنلغایتاجرایحکمومبلغنودوهشتهزارتومانهزینهدادرسیازبابتسبیب
درحقخواهانآقایاحسانبابائیتوسکیصادرمینماید.رایصادرهغیابیبودهوظرفبیستروزازتاریخابالغقابلواخواهیدرهمینشعبه

ازشوراوسپسظرفبیستروزقابلتجدیدنظرخواهیدرمحاکمعمومیشهرستانمالیرمیباشد.

قاضی شعبه ۱۱۲ شورای حل اختالف مالیر - تیموری کیا مالف804

دادنامه 
پروندهکالســه9509984411500552شــعبه6دادگاهخانوادهشهرستانارومیهتصمیمنهایی

شماره9509974411501154
خواهان:خانمرویاســودیفرزندحجتبهنشــانیاســتانآذربایجانغربی-شهرستانارومیه
-ارومیــه-خیابانباکری-شــهرکپرواز-خطریقت-خبهاران16جهادخانهســازیجنب

پالک17
خوانده:آقایحسنارونقیفرزندیونسبهنشانیمجهولالمکان

خواسته:لغوحضانت
»رای دادگاه«

درخصوصدادخواســتخواهانخانمرویاســودیفرزندحجتبهطرفیتخواندهآقایحســن
ارونقیفرزندیونسبهخواستهلغوحضانتفرزندذکورازپدربهمادربهجهتعدمتقبلحضانت
ازطرفپدروعدمصالحیتناشیازاعتیادبهموادمخدربدینشرحکهطرفینفرزندمشترکبنام
معینمتولد1385/10/13دارندکهحضانتطفلطیطالقتوافقیبهخواندهواگذارشــدهلکن
حدود8ماهاستکهخواندهفرزندراتحویلخواهاننمودهورفتهودیگرسراغیازطفلمشترک
نگرفتهواکنونهممجهولالمکاناســتوخواهاندرموردوضعیتومجهولالمکانبودنپدر
طفلونیزدرموردسرپرســتیطفلمشترکتوسطمادرطفل)خواهان(استشهادیهتقدیمنموده،
ازطرفیخواندهعلیرغمانتشارآگهیدرموردویدرجلسهدادرسیحضورنیافتهوالیحهاینیز
واصلنگردیدهودفاعیننمودهاستلذادادگاهبهاستنادماده41قانونحمایتخانوادهحکمبه
حضانتخواهاننسبتطفلمشترکمذکورراصادرواعالممینمایدرایصادرهغیابیوظرف
بیستروزپسازابالغواقعیبهخواندهقابلواخواهیدرهمیندادگاهوسپسظرفبیستروز

دیگرقابلاعتراضدردادگاهتجدیدنظراستانمیباشد.
صاحب الزمانی - رئیس شعبه ۶ دادگاه خانواده ارومیه

آگهی ابالغ
حســبشکایتآقایاســکندرروزبهانیفرزندرمضاندرپروندهکالسه940517شعبه101
دادگاهجزاییمالیر:متهمین1.آقایســعیداحمدیفرزندامیدعلی2.حسینزمانیکهفعال
مجهولالمکانمیباشندبهاتهاممشارکتدرسرقتاحشامتحتتعقیبایندادگاهمیباشند.
لذابهموجبماده344قانونآییندادرســیکیفریمراتبیکنوبتدریکیازروزنامههای
کثیراالنتشــارآگهیمیگرددتامتهمینموصوفدرمورخه1396/2/2ساعت10:45صبحدر
جلســهرســیدگیحضوریافتهویاوکیلرسمیمعرفیویاباارسالالیحهازاتهامواردهدفاع
نماینددرغیراینصورتدادگاهوفقمحتویاتپروندهاتخاذتصمیمخواهدنمود.ضمناایشان

حقاستفادهازوکیلدادگستریرادارند.
مدیر دفتر شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری ۲ مالیر - احمدی مالف797

برگ ســبز خودرو سواری پراید سایپا ۱۳۲ به شماره 
پــالک ۴۸۷ط۳۲- ایران۱۴ به رنگ ســفید روغنی 
مدل ۱۳۸۹ و شــماره موتور ۳۸۴۶۹۷۴ و شــماره 
شاسی S۱۴۲۲۲۸۹۲۱۹۴۶۲ مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ
بدینوســیلهبهآقایمحســنملکیکهفعالمجهولالمکانوهیچگونهآدرســیدراختیارخواهان
نمیباشدابالغمیگردد،خانملیالعبدلیحسینآبادیدادخواستیبهطرفیتشمابهخواستهجهیزیه
بهحوزه115شــورایحلاختالفمالیرتقدیمداشــتهکهبهکالسه950656بهثبترسیدهچون
آدرسشــمادراختیارخواهاننبودهحسبتقاضاینامبردهبهموجبماده73ازقانونآییندادرسی
مدنیبهشــماابالغمیگرددکهدرراسســاعت10صبحمورخ1396/1/20درحوزه115شورای
حلاختالفمالیرحاضرشــوید.درضمنمیتوانیدبهدفترحوزهمراجعهونسخهثانیدادخواستو

ضمائمرادریافتنمایید.
مسئول دبیرخانه حوزه ۱۱۵ شورای حل اختالف شهرستان مالیر م الف۸00

دادنامه

قاضی شعبه ۹ شورای حل اختالف سنندج - جلیل پور

پروندهکالســه9409988743100507شعبهنهمشورایحلاختالفشهرستانسنندجتصمیم
نهاییشماره9509978752900555

خواهان:آقایمحمودعبدیفرزندعبدالکریمبهنشانیکردستان-سروآباد-روستایگوشخانی
خوانده:آقایحســاممنبریفرزندعطااهللبهنشانیکردستان-سنندج-روستاینیرجزپاسگاه

نران
خواسته:مطالبهوجهچک

گردشــکار:بتاریخ1395/8/9دروقتفوقالعادهجلســهشعبهنهمشــورایحلاختالفسنندج
بتصدیامضاکنندگانذیلتشــکیلاســتپروندهامرتحتنظراســتشــوراباعنایتبهجامع
محتویاتپروندهختمرســیدگیرااعالموبااســتعانتازخداوندمتعالبهشــرحآتیمبادرتبه

صدوررایمینماید.
رایشورا

درخصوصدادخواســتآقایمحمودعبدیفرزندعبدالکریمبهطرفیتآقایحساممنبریفرزند
عطااهللبخواســتهمطالبهمبلغ150/000/000ریالوجهدوفقرهچکعهدهبانکقوامینشماره
سریال520848مورخ94/8/12بهمبلغ75/000/000ریالوچکشمارهسریال520847مورخ
94/7/12بهمبلغ75/000/000ریالبااحتســاب)خســارتدادرسیوخساراتتاخیرتادیه(نظر
بهمفاددادخواســتخواهانووجوداصلچکمســتنددعویدریدویکهظهوردراشتغالذمه
خوانــدهداردوگواهیعدمپرداختصادرهازجانــبمحالعلیهواینکهخواندهنیزدفاعیکهرد
ادعایخواهانراایجابنمایدبهعملنیاوردهاستلذاشورادعوایخواهانراواردوثابتدانسته
ومســتندابهمواد198و519و522قانونآئیندادرســیمدنیومواد320و313و310قانون
تجــارتحکمبهمحکومیتخواندهبهپرداختمبلغ150/000/000ریالبابتاصلخواســتهو
مبلغ5/500/000ریالبابتهزینههایدادرســیازبابتسبیبدرحقمشارالیهراصادرمینماید
همچنیندایرهاجرایاحکامحقوقیمکلفاستخسارتتاخیرتادیهراازتاریخسررسیدچکهای
صدراالشارهبهنرخشاخصبانکمرکزیمحاسبهوازخواندهاخذوبهخواهانبپردازدرایصادره
غیابیتلقیوظرفمهلت20روزپسازابالغقابلواخواهیدراینشــعبهوســپسظرفمدت

20روزدیگرقابلاعتراضدرمحاکمعمومیحقوقیسنندجخواهدبود.

رونوشتبرابربااصلواداریستمسئولدفترشعبه9شورا-ویسانی
4۳7۳ م الف

مدرککارشناسیگواهینامهموقتپایانتحصیالتاینجانبسمانه
علیمحمدیفرزندمجیدبهشمارهشناسنامه4270786248صادره
اززنجاندرمقطعکارشناســیرشــتهحقوقصادرهازدانشگاهآزاد
اســالمیواحدزنجانمفقودگردیدهاســتوفاقداعتبارمیباشد.از
یابندهتقاضامیشــوداصلمدرکرابهدانشــگاهآزاداسالمیواحد
زنجانبهنشانی-زنجانچهارراهمعلم-دانشگاهآزاداسالمیواحد

زنجانارسالنمایند.

اجرائیه
*مشخصاتمحکومله/محکوملهم:

محمدرضاخانیامینآبادینامپدر:اسماعیلنشانی:سمنان-گرمسار-بلوارشهیدبهشتیروبرویسینما-ساختمان
خلیجفارسط1واحد3

*مشخصاتمحکومعلیه/محکومعلیهم:
مجتبیوکیلمنشنامپدر:عبداهللنشانی:سمنان-روبرویدانشگاهآزاد-ساختمانآفتاب-بلوک2-واحد25

*مشخصاتنمایندهیاقائممقامقانونیمحکومله/محکومعلیه:
سیدحسینحسینینامپدر:سیدمحمودنشانی:بلوارشهیدبهشتی-روبرویسینماابریشم-مجتمعتجاریخلیجفارس

طبقهاولواحد3
نوعرابطه:وکیلمحکومله/محکوملهم:محمدرضاخانیامینآبادی

*محکومبه:
بموجــبدرخواســتاجــرایحکــممربوطــهبــهشــماره9510092256100389وشــمارهدادنامــهمربوطه
9509972256100379محکومعلیهمحکوماســتبهپرداختمبلغشصتوششمیلیونریالبابتاصلخواستهو
خســارتدادرسیبهمبلغ1625/000ریالوحقالوکالهوکیلوخسارتتاخیرتادیهازتاریخصدورچک)95/4/1(تا
زمانوصولبراساسشاخصنرختورمکهتوسطبانکمرکزیجمهوریاسالمیایراناعالممیگرددکهدراجرای
احکاممدنیمحاســبهوپرداختخواهدشــددرحقمحکومعلیهصادرواعالممینمایدوپرداختنیمعشردولتیبه

مبلغ3/300/000ریالدرحقصندوقدولت.
متصدی امور دفتری شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گرمسار - مونس میراخورلی

861مالف
محکومعلیهمکلفاستازتاریخابالغاجرائیه:

1-ظرفدهروزمفادآنرابهموقعاجراگذارد)ماده34قانوناجرایاحکاممدنی(2-ترتیبیبرایپرداختمحکومبه
بدهد.3-مالیمعرفیکندکهاجراحکمواســتیفامحکومبهازآنمیســرباشــد.چنانچهخودراقادربهاجرایمفاد
اجراییهنداندبایدظرفسیروزکلیهاموالخودراشاملتعدادیامقداروقیمتهمهاموالمنقولوغیرمنقول،بهطور
مشروحمشتملبرمیزانوجوهنقدیکهبههرعنواننزدبانکهاوموسساتمالیواعتباریایرانییاخارجیداردبه
همراهمشخصاتدقیقحسابهایمذکوروکلیهاموالیکهاوبههرنحونزداشخاصثالثداردوکلیهمطالباتاواز
اشخاصثالثونیزفهرستنقلوانتقاالتوهرنوعتغییردیگردراموالمذکوراززمانیکسالقبلازطرحدعوای
اعســاربهضمیمهدادخواستاعساربهمقامقضاییارائهنمایدواالبهدرخواستمحکوملهبازداشتمیشود)مواد8و
3قانوننحوهاجرایمحکومیتمالی1394(.4-خودداریمحکومعلیهازاعالمکاملصورتاموالبهمنظورفراراز
اجــرایحکم،حبستعزیریدرجههفترادرپیدارد.)ماده34قانوناجرایاحکاممدنیوماده20ق.م.اوماده16
قانوننحوهاجرایمحکومیتمالی1394(.5-انتقالمالبهدیگریبههرنحوباانگیزهفرارازادایدینبهنحوی
کهباقیماندهاموالبرایپرداختدیونکافینباشــدموجبمجازاتتعزیریدرجهشــشیاجزاینقدیمعادلنصف
محکومبهیاهردومجازاتمیشــود.)ماده21قانوننحوهاجرایمحکومیتمالی1394(.6-چنانچهصورتاموال
پسازمهلتسیروزارائهشودآزادیمحکومعلیهاززندانمنوطبهموافقتمحکوملهیاتودیعوثیقهیامعرفیکفیل

توسطمحکومعلیهخواهدبود.)تبصره1ماده3قانوننحوهاجرایمحکومیتمالی1394(.
نشانی،استانســمنان-شهرستانگرمســار-بلوارشهیدبهشتی-ســاختماندادگستری

طبقههمکف-تلفن:34224816-34224817)کد023(

این چهره تطهیرشدنی نیست-5

کارتهوشــمندماشینشــشتنبهنامخانمرکسانا
جویبارفرزندایوببهشمارهانتظامی84-683ع52و
شمارهشاسیNAG088NPRF15449وشناسنامه
IROD889L2PJF15449وشمارهموتور711273

مفقودگردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.

آگهی اجرائیه
محکــومعلیه:محمدرضامرادیتابنــدهمجهولالمکانومحکومله:حامد
یوسفیبهنشانی:همدانسنگسفیدخیاباننظامکوچهعدل3پالک13
بهموجبرأیشــماره3300052تاریخ95/7/28حوزه123شــورایحل
اختالفکهقطعیتیافتهاست،محکومعلیهمحکوماستبه:پرداختمبلغ
7/770/000ریالازبابتاصلخواســتهومبلغ330/000ریالبابتهزینه
دادرســیوتأخیرتأدیهازسررسیدچک84/5/25لغایتاجرایحکمضمنًا
نیمعشردولتینیزطبقمقرراتبهعهدهمحکومعلیهاست.بهاستنادماده
34قانونشــوراهایحلاختالفمصوبسال1387محکومعلیهمکلف
اســتپسازابالغایناجرائیهظرفدهروزمفادآنرابهموقعاجرابگذارد
ویاترتیبیبرایپرداختمحکومبهویاانجامتعهدومفادرأیبدهدواال

اقداماتالزمهقانونیمعمولخواهدگردید.
قاضی حوزه ۱۲۳ شورای حل اختالف همدان

م الف5202

برگســبزوتاییدیهنقلوانتقالخــودرودوکابین-وانت
شــماره هایلوکــس)VVT-i-2700)4×4بــه تویوتــا
پــالک351ل86-ایران14بهرنگســفید-روغنیمدل
2014وشــمارهموتور2TR8624275وشــمارهشاسی
MR0FX22G3E1125007مفقودشدهوازدرجهاعتبار

ساقطمیباشد.

حصر وراثت
خواهــانرونوشــتحصروراثــتغالمرضــاصاحبالزمانی
فرزندعلیبشناســنامه81صادرهحوزهیکزاهدانبهشــرح
دادخواســتتقدیمیثبتشدهبهکالسه951212ازاینشورا
درخواســتگواهیحصروراثتنمودهوچنینتوضیحدادهکه
شــادروانمنورمجیدینیافرزندعلیبشناســنامه317صادره
حوزهیکزاهداندرتاریخ1395/9/21دراقامتگاهدائمیخود
بدرودحیاتگفتهوورثهحینالفوتآنمرحوممنحصراســت

به:1-متقاضیبامشخصاتفوقالذکر)همسرمتوفیه(
2-مصطفــیصاحبالزمانیفرزندغالمرضابهشــمارهملی

3611684821صادرهزاهدان)فرزندمتوفیه(
اینکباانجامتشــریفاتمقدماتیدرخواستمزبوریکنوبت
آگهیمیگرددتاچنانچهشخصیاعتراضیداردویاوصیتنامه
ازمتوفینزداومیباشــدازتاریخنشرآگهیظرفمدتیک

ماهبهایندادگاهتقدیمداردواالگواهیصادرخواهدشد.
قاضی شورای حل اختالف شماره  ۲ مجتمع مرکزی 
شهرستان زاهدان- محمدرضا طاهری نسب
زاهدان-خیابانمصطفیخمینی-جنبسازمانتعزیراتحکومتی-

مجتمعشوراهایحلاختالفاستانسیستانوبلوچستان
مالف3544

آگهی ابالغ

دبیرخانه ۱۲۱ شورای حل اختالف همدان

بدینوسیلهبهآقای1-جوادچهاردولی2-مسعودچهاردولی3-خانمطیبهچهاردولی
کهمجهولالمکانمیباشــندابالغمیگرددکهآقایمحمــدفرحپوروشباوکالت
بهارهعطریانوالهاممحمدیدادخواســتیبهخواســتهبهطرفیتشماتقدیمکهبه
کالســه950103ثبتوبرایروز96/1/20ساعت17وقترسیدگیتعیینگردیده،
لذامراتبجهتتقاضایخواهاندراجرایمقرراتماده73قانونآییندادرسیمدنی
دادگاههــایعمومیوانقــالبیکنوبتدریکیازروزنامههایکثیراالنتشــاردرج
میگرددخواندهمیتواندظرفیکماهازتاریخانتشــارآگهیجهتدریافتنســخه
ثانیدادخواستوضمائمبهشعبه121واقعدرهمدان-میدانبیمه-انتهایکوچه
مشــکیمراجعهودرروزوســاعتمقررهفوقدرجلســهرسیدگیحاضروهرگونه
دفاعیداردبهعملآوردواالشــوراغیابارســیدگیوتصمیــممقتضیصادرخواهد
نمودوچنانچهمنبعدآگهیابالغالزمشودیکنوبتومدتآندهروزخواهدبود.

م الف: 520۳

اجرائیه
*مشخصاتمحکومله/محکوملهم:

مرتضیولینامپدر:-نشانی:سمنان-گرمسار-ساختمانخلیجفارسط1واحد3
*مشخصاتمحکومعلیه/محکومعلیهم:

رضاکلهرنامپدر:-نشانی:سمنان-گرمسار-زندانگرمسار
*مشــخصاتنمایندهیاقائممقامقانونیمحکومله/محکومعلیه:سیدحسینحسینینامپدر:سیدمحمود

نشانی:بلوارشهیدبهشتی-روبهرویسینماابریشم-مجتمعتجاریخلیجفارس-طبقهاول-واحد3
نوعرابطه:وکیلمحکومله/محکوملهم:مرتضیولی

*محکومبه:
بهموجبدرخواســتاجرایحکــممربوطهبهشــماره951009225610390وشــمارهدادنامهمربوطه
9509972256100167محکومعلیهمحکوماســتبهپرداختمبلغ3/800/000میلیونتومانبابتاصل
خواستهوخسارتتأخیرتأدیهازتاریخصدورچکلغایتاجرایحکمطبقنرختورمشاخصبانکمرکزی
جمهوریاسالمیکهتوسطاجرایاحکاممحاسبهوایصالمیشودوهزینهدادرسیبهمبلغ520/000ریال
وحقالوکالهوکیلطبقتعرفهدرحقمحکومعلیهصادرواعالممیداردوپرداختنیمعشردولتیبهمبلغ

190/000میلیونریالدرحقصندوقدولت.
متصدی امور دفتری شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گرمسار- مونس میرآخورلی

863مالف
محکومعلیهمکلفاســتازتاریخابالغاجرائیه:1-ظــرفدهروزمفادآنرابهموقعاجراگذارد)ماده34
قانــوناجرایاحکاممدنی(.2-ترتیبیبرایپرداختمحکومبــهبدهد.3-مالیمعرفیکندکهاجراحکم
واســتیفامحکومبهازآنمیســرباشــد.چنانچهخودراقادربهاجرایمفاداجراییهنداندبایدظرفسیروز
کلیهاموالخودراشــاملتعدادیامقداروقیمتهمهاموالمنقولوغیرمنقول،بهطورمشــروحمشتملبر
میزانوجوهنقدیکهبههرعنواننزدبانکهاوموسســاتمالیواعتباریایرانییاخارجیداردبههمراه
مشخصاتدقیقحسابهایمذکوروکلیهاموالیکهاوبههرنحونزداشخاصثالثداردوکلیهمطالباتاو
ازاشــخاصثالثونیزفهرستنقلوانتقاالتوهرنوعتغییردیگردراموالمذکوراززمانیکسالقبل
ازطرحدعوایاعســاربهضمیمهدادخواستاعســاربهمقامقضائیارائهنمایدواالبهدرخواستمحکومله
بازداشتمیشود)مواد8و3قانوننحوهاجرایمحکومیتمالی1394(.4-خودداریمحکومعلیهازاعالم
کامــلصورتاموالبهمنظورفرارازاجرایحکم،حبستعزیریدرجههفترادرپیدارد.)ماده34قانون
اجرایاحکاممدنیوماده20ق.م.اوماده16قانوننحوهاجرایمحکومیتمالی1394(5-انتقالمالبه
دیگریبههرنحوباانگیزهفرارازادایدینبهنحویکهباقیماندهاموالبرایپرداختدیونکافینباشــد
موجبمجازاتتعزیریدرجهششیاجزاینقدیمعادلنصفمحکومبهیاهردومجازاتمیشود.)ماده
21قانوننحوهاجرایمحکومیتمالی1394(.6-چنانچهصورتاموالپسازمهلتســیروزارائهشود
آزادیمحکومعلیهاززندانمنوطبهموافقتمحکوملهیاتودیعوثیقهیامعرفیکفیلتوسطمحکومعلیه

خواهدبود.)تبصره1ماده3قانوننحوهاجرایمحکومیتمالی1394(«.
نشانی:استانســمنان-شهرستانگرمسار-بلوارشهیدبهشتی-ساختماندادگستری-طبقههمکف

تلفن:34224816-34224817)کد023(


