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سه مقصدجذاب گردشگری در آسیا
در سال2015
بانکوک ،سنگاپور و کواالالمپور در سال 2015
سه مقصد جذاب گردشگری در آسیا و اقیانوسیه
برای گردشــگران بین المللی بــود .به گزارش
تارنمای «مستر کارت» آمریکا ،شمار گردشگران
«بانکوک» پایتخت تایلند در ســال گذشــته
میالدی با 8درصد رشــد نسبت به سال ،2014
به  18.24میلیون نفر رسید که در مجموع بیش
از  12.4میلیارد دالر در این شهر خرج کردهاند.
به دنبــال بانکوک ،شــهرهای ســنگاپور و
کواالالمپور به ترتیب با  11.88و 11.12میلیون
گردشگر در ردههای بعدی قرار گرفتند که البته
گردشگران در سنگاپور بیشتر از بانکوک و بیش
از  14.7میلیارد دالر هزینه کردهاند.
شهرهای ســئول ،هنگ کنگ ،توکیو ،تایپه،
شانگهای ،بمبئی و اوزاکا نیز در بین  10شهر برتر
از نظر گردشگری در منطقه آسیا و اقیانوسیه قرار
دارند .بیشــترین میزان پولی که گردشگران در
شهرهای منطقه آسیا و اقیانوسیه در سال گذشته
میالدی هزینه کردهاند مربوط به سئول پایتخت
کره جنوبی اســت و  10.35میلیون گردشــگر
خارجی در این شهر بیش از  15.2میلیارد دالر
خرج کردهاند.
تعداد گردشگران بینالمللی در آسیا نیز در بین
سالهای  2014و  2015بیش از  10درصد رشد
داشته است.
لندن با جذب  18.82میلیون گردشگر در سال
 2015در صدر شــهرهای جهان از نظر جذب
گردشگر قرار دارد و شهرهای بانکوک با ،18.24
پاریس با  ،16.06دوبی با  ،14.26اســتانبول با
 ،12.56نیویورک با  12.27و سنگاپور با 11.88
میلیون گردشگر در ردههای بعدی هستند.
 ۱۲خانه و محوطه باستانی در فهرست
آثار ملی کشور ثبت شد
مدیرکل دفتر ثبت آثار سازمان میراثفرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری از ثبت تعدادی از آثار
و محوطههای تاریخی کشور از جمله  ۵محوطه
باستانی مربوط به استان خوزستان در فهرست
میراث ملی خبر داد .به گــزارش ایلنا ،با توجه
به اهمیت آثار و محوطههای تاریخی در کشور،
 ۱۲خانه و محوطه که واجد ارزشهای تاریخی
بودند شناسایی و در فهرست آثار ملی کشور ثبت
شدند.
«فرهاد نظــری» مدیر کل دفتــر ثبت آثار
تاریخی کشور گفت :آرامگاه پیرمعصوم در استان
مرکزی ،محوطه باستانی تپه امامزاده اسماعیل
دارستان در اســتان مرکزی ،خانه کلیمزاده در
استان یزد ،محوطه باستانی تل شکال ،محوطه
باســتانی تل موزه ،محوطه باستانی تل گرگ،
محوطه باستانی تل پهن ،محوطه باستانی ایشان
ابوالفلوس در استان خوزستان ،خانه خلیلیان در
استان مازندران ،محوطه باستانی قلعه بزرودپی
در استان مازندران ،دوشابچی بازار ارومیه و خانه
زرآبادی در اســتان آذربایجان غربی در فهرست
آثــار ملی غیر منقول به ثبت رســیده و مراتب
ثبت آنها نیز به مراجع ذیربط ابالغ شده است.
او همچنین با اشاره به اینکه ثبت نخستین ابزار
حفاظت از بناها و محوطههای تاریخی به شمار
میرود تاکید کرد :اولین اقدامی که سبب میشود
آثار ،بناها و محوطههای تاریخی حفظ شوند ثبت
آن در فهرســت آثار ملی است .به گفته وی ،در
شرایطی که سازمان میراث فرهنگی به تنهایی
توان خریداری و مرمت تمامی آثار تاریخی کشور
را ندارد ثبت یکی از مهمترین ابزارهای حفاظت
به شمار میرود .نظری تاکید کرد :کارشناسان
دفتر ثبت آثار تاریخی در تالش هســتند آثار و
محوطههایی را که ارزشها و ویژگیهای ثبت را
دارا هستند در فهرست آثار ملی کشور قرار دهند.
سرنوشت کارخانه قدیمی
جنوب یزد چه میشود؟
اعضای شورای شــهر یزد بر ضرورت تسریع
در بهرهبرداری از کارخانه جنوب یزد و اســتقرار
ســازمانهای شــهرداری در این فضای تحت
مالکیت شهرداری تاکید کردند .به گزارش ایسنا،
حجتاالســام «عباس زارع» رئیس شــورای
اسالمی شــهر یزد در آخرین جلسه علنی این
شورا با اشاره به کاربریهای زیادی که ساختمان
قدیمی و بالاستفاده کارخانه جنوب دارد ،تصریح
کرد :خوشبختانه خرید کارخانه جنوب یکی از
افتخارات مصوبات شورای دوره چهارم است که
با اعتباری بالغ بر  36میلیارد تومان ،خریداری و
در اختیار شــهرداری قرار گرفت .وی بیان کرد:
با توجه به وســعت این مکان ،میتوان برای آن
طرحهای تفریحی و ورزشی جهت کاربریهای
مختلف در نظر گرفت و با طرحی مناسب به یکی
از قطبهای فرهنگی و تفریحی شهر یزد تبدیل
کرد .محمد فقیهخراســانی ،دیگر عضو شورای
اسالمی شــهر یزد با اشــاره به پتانسیل باالی
کارخانه جنوب برای کاربریهای مختلف ،تاکید
کرد :با توجه به تعدد ساختمانها در این مکان،
سازمانهای شهرداری میتوانند در این کارخانه
مستقر شوند .محمدرضاعظیمیزاده ،شهردار یزد
هم در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات
انجام شده شهرداری در این مکان ،گفت :گزارش
مطالعاتی کارخانه جنوب به شورای اسالمی شهر
ارائه میشــود تا بتوانیم بــرای آینده این مکان
تصمیمات مهمی گرفته شــود و بعد از تصویب
وارد عملیات اجرایی آن بشویم.
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گردش روحانی و ظریف در روم باستان
حسن روحانی رییس جمهوری ایران و اعضای هیات
همراه در آخرین ســاعات ســفر 3روزه خود به رم ،از
مناطق باستانی روم قدیم و آثار چند هزار ساله برجای
مانده در پایتخت ایتالیا بازدید کرد.
به گزارش ایرنا ،بســیاری از این مجموعههای آثار
باســتانی در هســته مرکزی شــهر رم قرار دارد که
بخشهای اصلی آن مانند مجموعه ســنگی عظیم
«کلوسئو» پس از چند هزار سال تقریبا سالم برجای
مانده است.
حضور روحانی و «محمدجواد ظریف» وزیر خارجه
ایران در هســته مرکزی شــهر رم که همیشه شاهد
حضور هزاران گردشگر خارجی است ،مورد توجه قرار
گرفت و افراد بسیاری از این بازدیدها عکس میگرفتند.
شهر رم پایتخت ایتالیا بیشترین آثار باستانی متمرکز
و مجموعــهای از جمله کاخهای امپراتــوران رومی
را در خود جای داده اســت که بســیاری از آنها برای
جلوگیری از فرســودگی و خطر آســیب دیدن برای

بازدید از نزدیک گردشــگران بسته است .کلوسئو از
اصلیترین مجموعههای باستانی رم است که تقریبا
مشــابه ورزشگاههای امروزی با سکوهای تماشاگران،
مکان ویژه جلوس امپراتور و اعضای خانواده ،مسیرهای
دسترسیهای زیرزمینی ،مکانهای نگهداری حیوانات
درنده و اتاقهای شــبیه سلول برای محبوس کردن
گالدیاتورها با هدف مبارزه با حیوانات ســاخته شده
است.
در جریان سفر روحانی در رأس یک هیات بلندپایه
به ایتالیا به عنوان یک کشور اروپایی که پس از 11سال
انجام گرفت ،مذاکرات گستردهای بین سران دو کشور
انجام شد و 14قرارداد به ارزش حدود 17میلیارد دالر
امضا شد.
روابط ایران و واتیکان مرکز مذهبی کاتولیکها نیز
در دیدار روحانی و پاپ فرانســیس مورد بررسی قرار
گرفت که نخستین دیدار یک رییس جمهوری ایران
و پاپ پس از 16سال به شمار میرود.

شاید تنها کاخی که در ســالهای اخیر شاهد کمترین تغییرات در
سیستم مدیریتی خود بوده ،کاخ گلستان در تهران باشد .کاخی که در
آن اتفاقات مهمی رقم خورد مانند تاجگذاری پادشاهان قاجار از جمله
احمدشــاه بر تخت مرمر ،تاجگذاری مظفرالدین شاه قاجار در عمارت
بادگیر ،گشایش مجلس یکم در اتاق برلیان عمارت گلستان ،نخستین
جلوس رضاخان بر تخت مرمر ،تاجگذاری رضاخان و محمدرضا پهلوی
در تاالر سالم و ...از زمانی که قرار شد این کاخ مورد بازدید عموم مردم
قرار گیرد مدیرانی به این کاخ آمد و شد کردند اما بازهم این رفتن و آمدها
در کاخ گلســتان کمتر از کاخ نیاوران و سعدآباد بود .آذرمی نخستین
رییس این مجموعه و علیرضا انیســی از ســال  ۱۳۷۵تا  ۱۳۸۰رییس
کاخ گلستان بود .سپس این سمت به «پروین ثقهاالسالم» رسید و او از
سال  ۱۳۸۰تا اردیبهشتماه  ۱۳۸۹در کاخ گلستان ماند .عمر مدیریت
مســعود شــریفی در این مجموعه نیز به حدود 2سال و  ۱۰ماه رسید.
پس از او ،زینب فیروزی مشاور حقوقی نهاد ریاست جمهوری ،پنجمین
رییس کاخ گلســتان شد .اما رکورددار عمر مدیریت در این کاخ پروین
صدر ثقهاالسالمی بود که در دولت یازدهم و پس از فیروزی دوباره روی
صندلی کاخ نشست.
او از مهرماه سال  ۸۰تا اردیبهشت سال  ۸۹مدیریت کرد و دوباره پس
از وقفهای سه ساله از شهریور  ۹۲تا دی  ۹۴مدیریت این مکان تاریخی
و فرهنگی را بر عهده گرفت .اهالی کاخ گلســتان پروین ثقهاالسالم را
«خانــم» خطاب میکنند .گویی این کاخ تنها یک بانو و خانم دارد چرا
که کارکنان این کاخ از باغبانان تا سربازهای یگان و معاونان مدیر ،همه
میدانند «خانم» کیست! پس از  ۱۲سال اما مسعود سلطانیفر رئیس
سازمان میراث فرهنگی دی ماه امسال اعالم کرد که به جای ثقهاالسالم

روایت  ۱۲سال مدیریت
کاخگلستان
فرد دیگری عهدهدار این موزه میشــود .هنوز برای ثقهاالسالم سمت و
پست سازمانی تعریف نشده است .او در دانشگاه خوارزمی حقالتدریس
و  ۳۰سال رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تربیت مدرس
بوده است و اکنون در حال انجام کارهای نیمه کاره و پروندههای ناتمام
است تا آنها را به مسعود نصرتی مدیر جدید کاخ گلستان تحویل بدهد.
یکی از اقداماتی که ثقهاالســام در طول دوره مدیریتش در این کاخ
انجام داده را ســاماندهی سه مخزن کاخ میداند چرا که هر سه مخزن
در دوره او ایجاد شــد .او به خبرنگار مهــر میگوید :این مخازن طبق
استانداردهای جهانی تشکیل شده است.
تهیه پرونده ثبت جهانی آلبوم خانه ،ثبت جهانی کتاب پنج گنج نظامی
و چاپ کتابهای ارزشمند از نسخ خطی کاخ ،جهانی شاهنامه بایسنقری،
افتتاح تاالر سالم و تاالر آینه ،مرمت و بازگشایی تاالر بادگیر پس از ۳۵
سال و تبدیل سیستم تهویه گرمایشی و سرمایشی کاخ جزو کارهایی
است که ثقه االسالم از خود به یادگار گذاشت.
کتابهای خطی مخازن کاخ گلستان کمتر از نسخ خطی موزه ملی
ایران نیســت .این کاخ مخزن کتاب خطی ،آلبوم خانه و مخزن اسناد
قاجــار را دارد که در آن  ۵۰۰هزار ســند قاجــاری و  ۵۰هزار عکس و
شیشه نگهداری میشود .بیش از سه هزار کتاب خطی نیز در این کاخ
موجود است.

شهرستانها

معاون آبزی پروری شیالت هرمزگان خبر داد

آغار عملیات بویه و لنگرگذاری سایت
پرورش ماهی درقفس گرزه
معاون آبزیپروری شــیالت هرمــزگان از آغاز
عملیات بویه و لنگرگذاری سایت پرورش ماهی در
قفس گرزه با حضور رئیس سازمان شیالت ایران،
قائم مقام سازمان شیالت ایران ،مدیر عامل بانک
کشاورزی ایران ،رئیس موسسه تحقیقات سازمان
شیالت ایران و جمعی از مسئوالن استانی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــیالت ایران« ،علی
کریمی» بــا بیان اینکه پــروش ماهی در قفس
راهحلی مناسب برای کاهش فشار بر ذخایر آبزیان
کشور و همچنین افزایش تولید آبزیان است ،گفت:
استان هرمزگان در بحث پروش ماهی در قفس و
دریا مانند دیگر فعالیتهای شیالتی استانی پیشرو
و با قابلیتی درخشان است.
وی افــزود :در ايــن اســتان مناطق ســاحلي
كوهستك ،جزيره الرك (شــمال ،شمال غربي و
شمال شرقي)،جزيره هنگام ،جزيره قشم (جنوب
شرقي)،جزيره فارو،جزيره كيش،جزيره هندورابي،
بندر چارك ،گرزه ،حســينیه ،شيرويه ،مقام،بندر
جواداالئمه از ظرفیت مناسبی جهت پرورش ماهي
در قفس برخوردارند.

معاون آبزیپروری شــیالت هرمزگان با اشــاره
به اینکه استان هرمزگان از ظرفیت  90هزار تنی
شناســایی شــده جهت پرورش ماهی در قفس
برخوردار است گفت:پروش ماهی در قفس گرزه با
ظرفیت تولید پنج هزار تن گامی مهم در رسیدن به
ظرفیت  90هزار تنی استان است.0
کریمی با بیان اینکه مرکز پروش ماهی گرزه در
حال حاضر بچه ماهی الزم را تامین و در حال عبور
از مرحله وزنسازی و نرسی قرار دارند ،خاطرنشان
کرد :امید اســت در ایام مبارک دهه فجر شــاهد
ذخیرهســازی این ماهیــان در قفسهای پرورش
ماهی گرزه باشیم.
وی تصریح کرد :این طرح که با ســرمایهگذاری
بخش خصوصی و تســهیالت صندوق حمایت از
توســعه ملی با عاملیت بانک کشــاورزی صورت
میگیرد با اســتفاده از تکنولوژی روز دنیا اشتغال
بالغ بر  30نفر را به صورت مستقیم تامین میکند.
گفتنی اســت گــرزه از توابع بخش شــیبکوه
شهرســتان بندر لنگه در استان هرمزگان واقع در
جنوب ایران است.

گام نخست تعهدات کشور هلند برای توسعه روابط
تجاری و سرمایهگذاری با استان البرز
شــرکت هلنــدی بَرنتــز اینترنشــنال
نخســتین داوطلب پس از طلــوع برجام برای
ســرمایهگذاری خارجی در اســتان البرز بود.
همکاریهای مشــترکی که در روز نخست با
انعقاد  3تفاهم نامه آغاز شد و زمستان روابط
تجــاری را به بهار تعامــات بینالمللی مبدل
ساخت.
به گــزارش همدلی ،آیین آغاز همکاریهای
مشــترک بین کشــور هلند و ایران در استان
البرز ،با حضور مهندس «ســیدحمیدطهائی»
اســتاندار البرز ،کاردار کشــور هلند ،معاونان
وزرا ،اعضــای اتاق بازرگانــی ،صنایع ،معادن
و کشــاورزی ایــران ،مدیران کل اســتان و
همچنین مدیران شرکتهای تولیدی انسانی،
غذایی ،بهداشتی و مکملهای دامی ،در سالن
همایشهای هتل اســپیناس برگزار شــد .در
فرجامین برجام ،هنگامه پایان زمستان
بامداد
ِ
روابط اقتصادی،سرمایهگذاران شرکت هلندی
بَرنتز اینترنشــنال بعد  5ســال مذاکره ،بهار

تابلوهای نفیس الی پتو بود
ثقهاالســام میگوید :در زیر زمین کاخ گلستان مخزن اصلی اشیای
فرهنگی را ایجاد کردیم و برای نگهداری از اشیا  ۸امین اموال قرار دادیم.
شاید چون نزدیک به  ۹۰درصد این اشیا متعلق به دوره قاجار هستند و
در میان آنها کتابهایی از دوران تیموریان و اسالمی و شمشیر شاه عباس
نیز دیده میشود .در کاخ گلستان تابلوهای نفیس را البه الی پتو و ملحفه
نگه میداشتند اما اکنون این تابلوها روی ریل قرار گرفته است.
ثقهاالسالم یکی از کارهای نیمه تمامش را چاپ کتاب مرقع گلشن و
شاهنامه بایسنقری میداند که به دلیل نبود اعتبار هیچ وقت انجام نداد.
او توضیح میدهد :این کتابها یک بار در دوره پهلوی اول چاپ شدند اما
همیشه دوست داشتم این کار را انجام بدهم .وی افزود :چاپ کتاب نفیس
هیچ وقت به تغییر مدیران ارتباطی ندارد .چون یک کار ملی است .من از
رئیس سازمان میراث فرهنگی خواستم که وارد این جریان شود .چراکه
شاهنامه بایسنقری در فهرست جهانی ثبت شده است و عمری  ۶۰۰ساله
دارد ولی ممکن است در طول زمان دچار فرسایش شود .بنابراین بهتر
است با کیفیت عالی یک بار از روی آن کتابی نفیس چاپ شود.
آزمایشی برای ضد زلزله کردن کاخ گلستان
وی یکــی دیگر از اقداماتــش در این کاخ موزه را ضــد زلزله کردن
ساختمانهای کاخ میداند و میگوید :این اقدام هم یکی از آرزوهای من
بود .در زمانهای گذشته با دانشگاه تهران صحبت شد آنها هم از خاک
ساختمانها نمونه برداری کردند تا روی آن تحقیق انجام دهند .این کار
به زمان زیادی برای مطالعه نیاز دارد .چون باید دید چطور میتوان بتن
به ساختمان تاریخی تزریق کرد .پس از آن یک پشتکار و همت عالی نیاز
دارد تا ساختمانهای کاخ ضد زلزله شود.

تعامالت بینالمللی را نظارهگر بودند.
کشــور هلنــد نخســتین ســرمایهگذاری
خارجــی خود را بعــد از اجرای طــرح اقدام
مشــترک (برجام) با اســتان البرز آغاز کرد و
در قالب انعقاد  3تفاهمنامه همکاری ،رســماً
سرمایهگذاران خود را راهی البرز کرد.
تأمین مــواد اولیه جهت تولید دارو ،خوراک
دام ،مــواد غذایی ،زعفران صنعتی ،محصوالت
بهداشــتی فاز نخســت همکاریهای استان
البرز با شــرکت هلندی خواهد بود .فاز بعدی
این همــکاری ،انتقال دانش تجاری ،مدیریتی
و تولیــدی ،احــداث واحدهــای تحقیقاتی،
آزمایشگاهی و خطوط تولید در زمینه داروهای
ضد سرطان و تولید فاکتورهای خونی است.
گفتنی اســت ،در این مراسم با بُرش کیک
برجام،آغاز همکاریهای مشــترک اقتصادی
هلند و البرز رقم خورد و طلوع برجام را به کام
ســرمایهگذاران هلندی و البرزیها شیرینتر
ساخت.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﻬﺪﻯ ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻭ ﺳﻌﻴﺪ
ﺁﺭﻳﺎ ﻓﺮ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺭﺍﺩ ﻧﻴﺎ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  930334ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  346-73ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻳﻜﻨﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ
ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺍ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻓﺮﺩﻭﺳﻰ ﺥ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧﻰ ﻧﺒﺶ ﺳﻤﻴﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  15ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ
ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺩﻗﻴﻖ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺁﻥ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻ ﺑﺎ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻛﻞ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

110/111848

ﻣﺪﻳﺮ

ﺩﻓﺘﺮ

ﺷﻌﺒﻪ

19

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﺣﻘﻮﻗﻰ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺠﻴﺪ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﻣﻬﺮ ﻣﺤﻤﺪﻯ
ﻛﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﭼﻮﻥ ﻭﻓﻖ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  02864ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ  19ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  940008ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
 530000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ
ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮ ﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺮﺥ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺕ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻃﺒﻖ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ 19
110/111843
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ ﻳﺎﺳﻤﻦ
ﻛﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﭼﻮﻥ ﻭﻓﻖ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  01604ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ  19ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  930382ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
1899732000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺳﺮ ﺭﺳﻴﺪ ﭼﻜﻬﺎ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﻢ
ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺕ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺻﻮﻝ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ 19
110/111839
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9409982165000385ﺷﻌﺒﻪ  278ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9409972165001813ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
–ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺳﺘﻢ ﭘﻮﺭ ﻛﺎﺯﺭﺍﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ –ﺍﺷﻜﺎﻥ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ –ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺯﻭﺟﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ
ﻣﺼﺪﻕ ﻋﻘﺪﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﻴﻦ ﺯﻭﺟﻴﻦ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻓﻌﺎﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﻣﺴﺎﻋﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺯﺵ ﻣﻮﺛﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺩﻟﻴﻞ ﻭ
ﻣﺪﺭﻛﻰ ﺑﺮ ﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ
ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ –ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﺍ ﺧﺎﻧﻢ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺳﺘﻢ ﭘﻮﺭ ﻛﺎﺭﺯﺍﻧﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺍﺷﻜﺎﻥ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻃﻼﻕ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺴﺮﻭﺣﺮﺝ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺗﺮﻙ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﻭ ﺗﺮﻙ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺸﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﻣﺼﺪﻕ ﻋﻘﺪﻧﺎﻣﻪ ﻭ
ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺩﻋﻮﻯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺴﺮﻭﺣﺮﺝ ﺯﻭﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻯ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻃﻼﻕ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺴﺮﻭﺣﺮﺝ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﺩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ
ﺯﻭﺝ ﺭﺍ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﻃﻼﻕ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﻓﻌﺎﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﭘﻴﻮﺳﺖ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺷﻬﻮﺩ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻃﻮﺟﻪ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺯﻭﺝ ﺍﺯ  92/4/2ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺸﺘﺮﻙ
ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﺎ ﺣﺎﻝ ﻧﻔﻘﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺑﺖ
ﻧﻔﻘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺣﻀﻮﺭ
ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﻭ ﻣﺪﺭﻙ ﺑﺮ ﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺴﺎﻋﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻭ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻪ
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  1130ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  37-33-32-31-29-27-26-24ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺯﻭﺝ ﺑﺮ ﻃﻼﻕ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﻭ
ﺯﻭﺟﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺭﺳﻤﻰ ﻃﻼﻕ ﻭ ﺑﺬﻝ ﻳﻜﺼﺪ ﺳﻜﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﻯ
ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻃﻼﻕ ﺧﻠﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻭ ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺮ ﺫﻣﻪ ﺯﻭﺝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﻭﺟﻪ
ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﻴﺰﻳﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻳﺎﺳﻤﻦ
ﺍﺯﺣﻀﺎﻧﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻣﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﺯﻭﺟﻪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺻﺤﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺻﻴﻐﻪ ﻃﻼﻕ ﺭ ﻋﻬﺪﻩ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﺮﻯ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ ﺯﻭﺟﻪ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺯﻭﺝ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺻﻴﻐﻊ ﻃﻼﻕ ﺳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﻃﻼﻕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻬﻠﺖ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﻜﻢ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺁﻥ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ
ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ
ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
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ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

5

گردشگری
خبر

بزرگداشت صدمین سال تاسیس موزه در
ایران با حضور رئیس جهانی ایکوم
مراسم بزرگداشت صدمین ســال موزه داری
ایران سال آینده با حضور پرفسورهاینس مارتین
هنز رئیس شــورای بینالمللی موزهها «ایکوم»
در شــیراز برگزار میشود .به گزارش ایلنا ،احمد
محیط طباطبایی قائم مقام ایکوم ایران (کمیته
ملی موزههــای ایران)با اعالم ایــن خبر افزود:
این مراســم همزمان با هفتادمین سال تاسیس
ایکوم برگزار خواهدشــد .به گفته وی درمراسم
بزرگداشــت صدمین سال تاســیس موزه داری
درایــران که همزمان با روزجهانــی موزه برگزار
میشود موزه داران کشــور و خانوادههای آنها
حضور خواهند یافت .طباطبایی همچنین افزود:
موزه ملی درســالهای نخســتین تاسیس خود
مدیران مختلفی از جمله ایرج میرزا شاعر معروف
ایران داشــته است واگر شــروع رسمی فعالیت
نهادموزه درکشور را همزمان باتاسیس موزه ایران
باستان «موزه ملی فعلی» درسال ۱۲۹۵درنظر
بگیریم ،سال آینده به استقبال یکصدمین سال
موزه داری کشــور خواهیم رفت .وی گفت :موزه
ملی ایران درســال  ۱۲۹۵تاسیس شد ودرسال
۱۳۱۶به مــکان جدید «موزه ایران باســتان»
انتقال یافت .او تصریح کرد :ازســوی دیگر سال
۲۰۱۶هفتادمین سال تاسیس شورای بین المللی
موزهها «ایکوم» به عنوان معتبرترین نهادموزهای
در سطح بین المللی و وابسته به یوسنکو محسوب
میشــود .طباطبایی تصریح کرد :از طرفی سفر
رئیس شورای بین المللی موزهها به ایران که برای
نخســتین بار صورت میگیرد نشان از اهمیت و
جایگاه کشور ایران در سطح منطقه از نقطه نظر
فعالیتهای موزهای دارد.
تفاهمنامه همکاری سازمان میراث
فرهنگی و موزه لوور
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در سفر به
پاریس تفاهمنامهای در حوزههای مختلف امضا
کرد .به گزارش ایســنا ،در این ســفر که بهمن
نامورمطلق ،معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی
ســازمان میراث فرهنگی «مسعود سلطانیفر»
را همراهی میکند ،صبح دیروز (چهارشــنبه 7
بهمن) این دو مسئول ایرانی به دعوت «ژان لوک
مارتینز» ،رئیس موزه لوور پس از صرف صبحانه
کاری از بخشهای مختلــف موزه لوور از جمله
بخش تاریخ ایران و بخش اســامی موزه بازدید
کردند.

ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺣﺎﺟﻰ ﻋﺴﮕﺮﻯ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﭼﻮﻥ ﻭﻓﻖ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
940280ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ  23ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  930881ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 1000000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﻚ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻧﺎﺻﺮ
ﻟﺸﻜﺮﻯ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺕ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ 23
110/111831
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻫﺎﺷﻢ ﻭﺭﺷﺎﺑﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺷﻔﻴﻌﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺷﻌﺒﻪ  23ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺥ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧﻰ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺥ ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
9009980228300622ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ
ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ
ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺭﺍ ﺍﺧﺬ ﻛﻨﺪ

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ
110/111829
ﺷﻌﺒﻪ  23ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ ﻛﻼﻫﻰ ﻭ ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﭘﻨﺎﻫﻰ ﻓﺮﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺁﻓﺎﻕ ﺩﺍﻧﺸﻮﺭ ﺷﻴﺮﺍﺯﻯ ﻭ ﻣﺮﻳﻢ ﻭﺛﻴﻖ ﻭ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺧﺎﻙ ﻧﮕﺎﺭ ﻣﻘﺪﻡ ﻭ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺷﻤﺲ
ﻛﻼﻫﻰ ﻭ ﻣﺸﻬﺪﻯ ﺭﺿﺎ ﻛﻠﻬﺮ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻙ ﻧﮕﺎﺭ ﻣﻘﺪﻡ ﻭ ﺳﻤﻴﻪ ﺧﺎﻙ ﻧﮕﺎﺭ ﻣﻘﺪﻡ ﻭ ﻣﺤﺴﻦ
ﺷﻤﺲ ﻛﻼﻫﻰ ﻭ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﺎﻙ ﻧﮕﺎﺭ ﻣﻘﺪﻡ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﻭ ﻣﺸﺨﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﻭ
ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺧﺎﻙ ﻧﮕﺎﺭ ﻣﻘﺪﻡ ﻭ ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺧﺎﻙ ﻧﮕﺎﺭ ﻣﻘﺪﻡ ﻭ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺧﺎﻙ ﻧﮕﺎﺭ ﻣﻘﺪﻡ ﻭ ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ ﺧﺎﻙ
ﻧﮕﺎﺭ ﻣﻘﺪﻡ ﻭ ﻫﻮﻣﻦ ﺧﺎﻙ ﻧﮕﺎﺭ ﻣﻘﺪﻡ ﻭ ﺣﺎﺝ ﺍﺣﻤﺪ ﻧﻈﺮﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻻﺭﺙ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  23ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧﻰ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺥ ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳﻪ 8909980228300620ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ
ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺭﺍ ﺍﺧﺬ ﻛﻨﺪ

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ
110/111827
ﺷﻌﺒﻪ  23ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9309980228100815ﺷﻌﺒﻪ  21ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9409970228100651
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻓﺸﻴﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﻗﺮﻩ ﻛﻮﻟﭽﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎ -1:ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻃﻠﺐ  -2ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ:
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻱ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ /ﻣﻘﺮﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺘﺼﺪﻱ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ
ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
»ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻋﻮﻱ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻓﺸﻴﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ
ﻗﺮﻩ ﻛﻮﻟﭽﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ  106/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺩﻭ
ﻓﻘﺮﻩ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎﻱ  833216 -1ﻣﻮﺭﺧﻪ  961611-2 ، 1393/11/4ﻣﻮﺭﺧﻪ
 1394/11/4ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﺍﺯ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﺍﺻﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻱ
ﻭ ﻣﺼﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺻﻞ ﺍﺩﻋﺎ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯﻱ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﺍ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  307ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭﻣﻮﺍﺩ
 198ﻭ  519ﻭ  522ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺒﻠﻎ  106/000/000ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺭﺩﺳﻲ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
) (1393/11/14ﺗﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﺎﻳﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻭﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻄﻌﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ
ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺭﺩﺳﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺩﺭ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﺷﻮﺩ.
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