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تهران - پاسداران- گلستان4- پ182 بانك مهراقتصاد اظهارکنندهاظهارکننده

استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - بهارستان خ ظهیراالسالم
200 چهارراه خانقاه پ

کارمند سیدابوالقاسم مرتضوی سیدامیر مخاطبمخاطب

182 4پ استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - پاسداران گلستان نماینده سیدنقی رحیمی سیدمحمود نمایندهنماینده
( ابالغ و اخطار قانونیابالغ و اخطار قانونی اظهار رسمی مبنی بر : سایر موضوعات اظهارنامه( موضوع اظهارنامهموضوع اظهارنامه

1397/03/01 مورخ 32/6001 1- مدرک نمایندگی به شماره دالیل و منضماتدالیل و منضمات

مخاطب محترم
آئین دادرسی مدنی مراتب ذیل رسماً و قانوناً به شما ابالغ می گردد: 156 با سالم و با احترام همان طو که مستحضر می باشید وفق ماده

اید نموه تخلف قرارداد مفاد از و اید ننموده اقدام خود دین ادای به نسبت نیز تاکنون اینكه به عنایت با و باشید می بدهكار بانك این به موجود، تعهدآور اسناد موجب به جنابعالی
در و نمائید پرداخت را خود دیون کلیه اظهارنامه این ابالغ از پس روز 5 مدت ظرف میگردد اخطار جنابعالی به اظهارنامه این طبق وسیله بدین خود نیت حسن اثبات جهت لذا
دادگستری محاکم در شما قضائی تعقیب چنین هم و مطالبات) وصول های التزام-هزینه –وجه یكطرفه (فسخ موصوف قرارداد 7 6و 4و مواد اعمال به نسبت پرداخت، عدم صورت
عهده بر حكم اجرای تا تادیه تاخیر خسارت و وکیل الوکاله حق و دادرسی های هزینه از اعم قانونی خسارات کلیه پرداخت مزبور، دیون بر عالوه صورت این در و شد خواهد اقدام

شما خاوهد بود لذا انتظار می رود با تسویه وجوه مذکور حسن نیت خود را ابراز دارید.

سیدمحمود رحیمی

تذکر :
1- چنانچه در پاسخ به این اظهارنامه مطلبی داشته باشید می توانید با ارائه شماره اظهارنامه به هر یك از دفاتر

خدمات قضایی مراجعه نمایید .
2- اظهارنامه صرفا اعالم رسمی از طرف اظهارکننده است و به منزله طرح دعوا نیست .
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