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چهارشنبه  17مرداد 1397

سال چهارم شماره 940

رئیس نظام پزشکی مشهد عنوان کرد:

خبرهای کوتاه
سمینار آموزشی «اصول ارتباطات و
تشریفات بین الملل» برگزار شد
اصفهان-خبرنگارهمدلی|درسمینارآموزشی«اصول
ارتباطات و تشریفات بین الملل » که به همت کمیسیون
آموزش ،پژوهش و توانمند سازی اتاق بازرگانی اصفهان
برگزار شد ،بر ضرورت آشنایی مقامات و مدیران اجرایی
شــرکتهای خصوصی با اصول و مبانی تشــریفات و
ارتباطات بین الملل تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی اصفهان «علیمحمد بیدارمغز» مدرس و مشاور
تشریفات کاربردی بینالملل در آغاز این سمینار آموزشی
ضمن اشــاره به اهمیت زبان بدن در مذاکرات بینالملل
گفت :آشــنایی با زبان بدن برای همــه تاجران و فعاالن
اقتصادی ضروری است زیرا طبق آخرین مطالعات انجام
شــده ،کالم تنها 7درصد از مفاهیم را به مخاطب منقل
خواهد کرد و بیش از  93درصد از مفاهیم توسط عوامل
غیر کالمی ماننــد زبان بدن و آهنگ و ریتم به مخاطب
منتقل خواهد شد .این مربی فن بیان و زبان بدن تصریح
کــرد  :بیش از  55درصد از مفاهیم در مذاکرات از طریق
زبان بدن ،بیش از  38درصد این مفاهیم توسط آهنگ و
ریتم و تنها  7درصد آن توســط کالم به مخاطب منتقل
میشــود که در صورت عدم آشنایی با زبان بدن ،تجار و
مدیران از انتقال درســت مفاهیم به مخاطب خود ناتوان
خواهند بود .بیدارمغز با تاکید بر اینکه باید همیشــه با
مشتریان و مخاطبان خود با لبخندی صادقانه روبرو شویم
افزود :لبخند زدن نشان دهنده آماده به خدمت بودن برای
مشتریان بوده و زمینه جلب اعتماد آنها را فراهم خواهد
کرد .وی اخالقیات را مبنای تشــریفات راستین دانست
و تصریــح کرد :حتی برای انتقــاد از مخاطبان و مذاکره
شــوندگان خود باید ابتــدا از کاال یا فعالیت آنها تعریف
نموده ،ســپس انتقاد خود را مطرح نماییم و پس از بیان
انتقاد نیز مجددا از آن تعریف نماییم تا انتقاد ســازندهاي
انجام داده باشیم.
مدرس و مشــاور تشــریفات بینالملل در ادامه «قابل
اعتماد بودن» و «شایســتگی داشتن» را دو مقوله بسیار
مهم در موفقیت مذاکرات ذکر کرد و گفت :برای جلب نظر
دیگران در ارائهها یا مذاکرات بین  0.1ثانیه تا نهایت 30
ثانیه زمان داریم که بسیاری از صاحبنظران این زمان را
حداکثر  7ثانیه دانستهاند و به همین دلیل است که زبان
بدن ،نحوه پوشــش و روش ارائه برای موفقیت در جلب
نظر مخاطب بسیار مهم و تاثیر گذار خواهد بود .بیدارمغز
افزود :لباس ما منش ما را نشان میدهد و پوشیدن لباس
رسمی برای همه مدیران و کارکنان شرکتها الزامی است.
وی پوشیدن کت و شلوار را فارغ از گرم یا سرد بودن هوا،
مهمترین پوشش رسمی برای آقایان دانست و رنگهای
رســمی لباسها را نیز ســرمه ای ،خاکستری و قهوهاي
عنوان کرد .وی در ادامه رنگ ســرمهاي را برای مدیران
بخش خصوصی نشان دهنده شایستگی ،قابل اعتماد بودن
و هوشمندی این افراد ذکر کرد.
این سخنران و مدرس تشریفات کاربردی بین الملل در
ادامه تاکید کرد  :برای دستیابی به موفقیت و پیشرفت در
کســب و کار و زندگی شخصی ضروری است برای  5تا
 10سال آینده خود برنامه ریزی داشته باشیم که شناخت
استعدادها ،عالیق و تواناییهای خویش الزمه این برنامه
ریزی است .بیدارمغز در ادامه این سمینار با معرفی نحوه
مناسب پوشش و چیدمان میزها در مالقاتهای رسمی به
سواالت حضار در سمینار پاسخ گفت.
مدير عامل شركت آب منطقه اي هرمزگان
عنوان كرد:
عمليات خط انتقال آب از چشمه
سبزپوشان به اراضي كشاورزي پايين دست
اجرايي مي شود
بندرعباس-خبرنگار همدلی|مدير عامل شركت آب
منطقه اي هرمزگان عنوان كرد :اجراي عمليات خط انتقال
آب از چشــمه سبز پوشان به اراضي پايين دست يكي از
برنامههاي مهم در كاهش هدر رفت و پرتي آب است.
به گــزارش روابــط عمومي شــركت آب منطقه اي
هرمزگان ،هوشنگ ماليي در ديدار با دهياريها و شوراي
روســتايي چهار روســتاي گنج ،طارم شمالي و جنوبي
وهاشم آباد شهرســتان حاجي آباد عنوان كرد :با اجراي
اين طرح كشاورزان با اطمينان خاطر و بدور از نگرانيهايي
مانند هدر رفت و يا تبخير آب اراضي كشــاورزي خود را
آبياري ميكنند .وي در ادامه تشريح كرد :متاسفانه به دليل
برداشــتهاي غير مجاز متعدد در طول مسير كانال آب
مورد نياز پايين دست كانال(روستاي طارم ،گنج وهاشم
آباد كه حقابه بران اصلي اين كانال هستند) تامين نشده و
باعث بروز مشكالت زيادي شده است.
اين مقام مسئول افزود :اين طرح با درخواست كشاورزان
حقابه از آب از چشمه به اراضي پايين دست ،در راستاي
رفع مشكالت حال حاضر در منطقه اجرايي شد.
مدير عامل شركت آب منطقه اي هرمزگان تصريح كرد:
در اجراي عمليات اين طرح مقرر شــد با حضور مشاور
مربوطه و ايجاد تشكلهاي آب بران همچنين مطالعات
اجتماعي و بررسي طرح خط لوله انتقال آب از چشمه به
اراضي پايين دست مشكالت حال حاضر منطقه رفع شود.
ماليي در خصــوص هدف اجراي اين طرح اظهار كرد:
به منظور آبرساني به اين چهار روستا كانال سبز پوشان به
طول  14كيلومتر احداث شده است.
وي تاكيد كرد :به دليل تبخير زياد در فصل تابســتان
از ســطح كانال ،عمر طوالني كانال دربخشهايي دچار
شكستگي و با نشتي رو به رو بود همچنين برداشتهاي
غير مجاز بسياري صورت ميگرفت.
اين مقام مسئول ياداور شد :از ديگر اهداف اجراي اين
طرح بهبود منابع آبي كشاورزي و ايجاد وثبات اشتغال در
منطقه ،توسعه پايدارمنطقه و جلوگيري از برداشتهاي
غير مجاز اســت .مديــر عامل شــركت آب منطقه اي
هرمزگان اعتبار اجراي اين پروژه را  60ميليارد ريال عنوان
كرد و گفت :اراضي پايين دست به ميزان  70هكتار است
كه اين طرح براي آبياري آنها اجرايي مي شود.

ویژه شهرستان
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پزشکان باید از سیستم نوبتدهی استفاده کنند

سید علی شفیعی  -خبرنگار همدلی| رئیس نظام پزشکی
مشهد با اشاره بهاینکه پزشکان باید از سیستم نوبتدهی استفاده
کنند؛ گفت :مدت زمانی که برای ویزیت بیماران توسط پزشکان
در نظر گرفته شــده ،به طوری این مدت زمان برای پزشــک
عمومی  ۱۵دقیقه و برای پزشک متخصص  ۲۰دقیقه است.
علی بیرجندینژادضمن تشــریح اقدامات ســازمان؛ گفت:
سازمان نظام پزشکی مشهد جز قدیمیترین سازمانهای مردم
نهاد اســت که در سال  ۱۳۳۹قانون آن برای اولین بار تصویب
شد ،این قانون تاکنون  ۸بار مورد بازنگری واقع شده است.
رئیس نظام پزشکی مشهد در حوزه اقدامات عملی در حوزه
آموزش پزشــکی در رنگینک بینالمللی در جایگاه خوبی قرار
داریم و در سیستم بازآموزی که برای پزشکان برگزار میشود
و پزشکان برای تمدید پروانه طبابت خود منوط بهگذراندن این
دورههای آموزشی است و باید این دورهها را بگذرانند.
وی با بیان اینکه در بحث ایمنســازی زبالههای پزشــکی
اقدامات خوبی انجام شــده است؛ افزود :همه  ۳۳بیمارستان
موجود در مشــهد ،دســتگاه اتــوکالب دارند تــا زبالههای
بیمارستانی را بیخطر کرده و زبالهها را تحویل مراکز امحای
زبالهها تحویل میدهند .بیرجندینژاد ادامه داد ۱۷۰ :درمانگاه
نیز زبالههای پزشــکی خودشان را بیخطر میکنند و تقریبا
پســماند ندارند ،همچنین ،با مطب پزشــکان هم در زمینه
پســماند قرارداد بسته شــده و پیگیریهای الزم انجام شده
است ،با سایر مطبهای باقیمانده نیز تا چند ماه آینده قرارداد
بسته میشود.
رئیس نظام پزشــکی مشــهد با تاکید بر اینکه یک هزار و
 ۵۰۰مطب در مشهد وجود دارد؛ تصریح کرد :در حال حاضر،
با بخش عمده مطبهایی که دارای پســماند عفونی هستند،

اقدام بهعقد قرارداد شده است .وی در خصوص کمبود زمانی
که برخی از پزشــکان برای ویزیت بیماران در نظر میگیرند؛
گفت :مدت زمانی که برای بیماران در نظر گرفته شده ،برای
پزشک عمومی  ۱۵دقیقه و برای پزشک متخصص  ۲۰دقیقه
است که جزو حقوق بیماران محسوب میشود و بیماران باید
یک بهیک معاینه و ویزیت شــوند و باید پزشکان از سیستم

نوبتدهی استفاده کنند تا معطلی بیماران در مراکز درمانی
بهحداقل برسد.
بیرجندینــژاد بــا اشــاره بهاینکــه پزشــکان متخصص
مراجعهکنندگان بسیاری دارند که سبب طوالنی شدن مدت
ویزیت بیماران میشود؛ افزود :باید در این زمینه فرهنگسازی
شود و برای اینکه بیماران بهپزشک متخصص مراجعه کنند،

روالی معمول وجود دارد که فرد ابتدا بهپزشک خانواده مراجعه
کند که  ۹۰تا  ۹۵درصد بیماری افراد تشخیص داده میشود و
در موارد خاص بهپزشک متخصص مراجعه شود تا مدت زمان
ویزیت بیماران کم شود.
رئیس نظام پزشــکی مشــهد در خصوص طلب پزشکان از
شــرکتهای بیمهگر متذکر شد :در حوزه پزشکی ،طلب ما از
شرکتهای بیمه به  ۱۳تا  ۱۴ماه نیز رسیده ،ولی اخالق پزشکی
حکم میکند که جان بیماران در گرو طلب پزشکان نباشد و
پزشکان با وجود دیرکرد پرداخت بیمهها بدون اینکه خللی در
روند درمان بیماران داشته باشند ،بهارائه خدمت بهحوزه سالمت
مشغولهستند.
وی یادآور شــد :ما در بحث دخالتهای پزشکی که از طرف
برخی مراکز طب اســامی که در ســطح شهر انحام میشد،
برخورد الزم را انجام دادیم و این مراکز بهدلیل تخلفاتی که انجام
داده بودند بهمراجع قانونی معرفی کردیم ،ولی بعد از گذشــت
مدت زمانی فک پلمب شدند.
بیرجندینژاد با اشــاره بهاینکه نشست شــورای عالی نظام
پزشکی در تاریخ  ۲۵مرداد ماه در سازمان نظام رسمی مشهد
برگزار میشود؛ گفت :این همایش با هدف بررسی چالشها و
افقهای پیشروی سالمت کشور با حضور مهمانان کشوری و
استانی برگزار میشود.
رئیس نظام پزشکی مشهد افزود :از مردم درخواست میکنیم
از مراجعه بهمراکزی که تحت عنوان طب سنتی و طب اسالمی
بهصورت غیرحرفهای بهدرمان بیماریها میپردازند ،خودداری
کننــد و گول تبلیغات این مراکز را نخورند که با تبلیغ درمان
برخی از بیماریهای نادر قصد سوءاستفاده دارند و آسیبهای
جبرانناپذیری را بهافراد میرسانند.

بندرعباس
مدير عامل شركت آب منطقه اي هرمزگان عنوان كرد:

عمليات خط انتقال آب از چشمه سبزپوشان به اراضي كشاورزي پايين دست اجرايي مي شود
همدلی|مدير عامل شــركت آب منطقه اي هرمزگان عنوان
كرد :اجراي عمليات خط انتقال آب از چشــمه سبز پوشان به
اراضي پايين دست يكي از برنامههاي مهم در كاهش هدر رفت
و پرتي آب است.
به گزارش روابط عمومي شــركت آب منطقه اي هرمزگان،
هوشنگ ماليي در ديدار با دهياريها و شوراي روستايي چهار
روســتاي گنج ،طارم شــمالي و جنوبي وهاشم آباد شهرستان
حاجي آباد عنوان كرد :با اجراي اين طرح كشاورزان با اطمينان

خاطر و بدور از نگرانيهايي مانند هدر رفت و يا تبخير آب اراضي
كشــاورزي خود را آبياري ميكنند .وي در ادامه تشــريح كرد:
متاسفانه به دليل برداشتهاي غير مجاز متعدد در طول مسير
كانال آب مورد نياز پايين دست كانال(روستاي طارم ،گنج وهاشم
آباد كه حقابه بران اصلي اين كانال هستند) تامين نشده و باعث
بروز مشكالت زيادي شده است .اين مقام مسئول افزود :اين طرح
با درخواست كشــاورزان حقابه از آب از چشمه به اراضي پايين
دست ،در راستاي رفع مشكالت حال حاضر در منطقه اجرايي

اصفهان
اهداي جايزه زاون قوكاسيان براي اولين بار در جشنواره بين
المللي فيلمهاي كودكان و نوجوانان

نام زاون در جشنواره زنده می شود

همدلی|دبير اجرایی سي و يكمين جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان
و نوجوانان اصفهان از طراحي و اهداي جایزه زاون قوکاسیان ،براي اولين بار
در اين جشنواره خبر داد.
به گزارش ســتاد خبری سی و یکمین جشــنواره بین المللی فیلمهای
کودکان و نوجوانان اصفهان ،دكتر محمد عيدي در اين باره اظهار داشت :به
پیشنهاد کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان
و با موافقت شــورای عالی جشنواره این جایزه با هدف تجلیل از مقام شامخ
پژوهشگر ،منتقد و هنرمند فقید عرصه سينما زاون قوکاسیان در نظر گرفته
شد تا عالوه بر پر رنگ تر شدن نقش هنرمندان اصفهانی در این جشنواره،
فرصتي براي تجليل از اين هنرمند محبوب فراهم شــود .وي ادامه داد :این
جایزه در آیین نامه جشنواره نیز به تصویب رسیده و به آثاری تعلق خواهد
گرفت که توسط  15نفر از هنرمندان و سینماگران اصفهانی ارزيابي ،بررسی و
حائز رتبه شوند .گفتني است فرزان معظم ،غالمرضا مهیمن ،غالمرضا آبآب،
محمد طباطبایی ،مجید زهتاب ،علی خدایی ،علی مفضلی ،محمد علی نجفی،
امراهلل احمدجو ،احسان مشکالنی ،سیاوش گلشیری ،اکبر دباغیان ،محسن
مزدبران ،اکبر خامین و عطیه سلطانی  15نفر از هنرمندان اصفهانی هستند
که شورای سیاست گذاری جایزه زاون قوکاسیان را بر عهده دارند.

شد .مدير عامل شركت آب منطقه اي هرمزگان تصريح كرد :در
اجراي عمليات اين طرح مقرر شد با حضور مشاور مربوطه و ايجاد
تشكلهاي آب بران همچنين مطالعات اجتماعي و بررسي طرح
خط لوله انتقال آب از چشــمه به اراضي پايين دست مشكالت
حال حاضر منطقه رفع شــود .ماليي در خصوص هدف اجراي
اين طرح اظهار كرد :به منظور آبرساني به اين چهار روستا كانال
ســبز پوشان به طول  14كيلومتر احداث شده است .وي تاكيد
كرد :به دليل تبخير زياد در فصل تابستان از سطح كانال ،عمر

ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ  /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ :ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ  /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ -1 :ﻣﺮﺟﺎﻥ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻛﻤﺎﺯﺍﻧﻰ ،ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ :ﺣﻤﻴﺪﺍﻟﻪ  -2ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻟﻤﺎﺱ
ﻓﺮﺍﺯ ﭘﺎﺭﺱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  -3 ،278099ﭘﻮﻳﺎﻥ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﭘﻨﺎﻩ ،ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ :ﺣﺴﻦ -4
ﻣﺠﻴﺪ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﭘﻨﺎﻩ ،ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ :ﺣﺴﻦ  -5ﺍﻣﻴﺪ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﭘﻨﺎﻩ ،ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ :ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ 9609970228600747
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺤﻜﻮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  213/500/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ
105/238/356ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻮﺩ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  %28ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺗﺎ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﻞ ﺑﺪﻫﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ
ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ.

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  26ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
110/49978
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺿﻴﺎء ﺭﺷﻮﻧﺪ

ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ  /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ :ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ،ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ  /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ :ﺳﻠﻴﻢ ﺍﻓﺴﺮﺩﻟﻴﺮ ،ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ :ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ 9609970228600504
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  1/050/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ.

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  26ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
110/49973
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺿﻴﺎء ﺭﺷﻮﻧﺪ

ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻻﻳﺤﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960707ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺤﻮﻥ ﺟﻨﺘﻰ ﺭﺍﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  970000322ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻴﺴﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  346ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻇﺮﻑ
 10ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻛﺘﺒﺎ" ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ
ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺪﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  26ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
110/49970
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺿﻴﺎء ﺭﺷﻮﻧﺪ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻟﻴﻼ ﻭ ﻣﺠﻴﺪ ﻭ ﺟﻤﻴﻞ ﻭ ﺧﻠﻴﻞ ﺷﻬﺮﺕ
ﻫﻤﮕﻰ ﻫﻤﺪﺍﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻟﻴﻼ ﻭ
ﻣﺠﻴﺪ ﻭ ﺟﻤﻴﻞ ﻭ ﺧﻠﻴﻞ ﺷﻬﺮﺕ ﻫﻤﮕﻰ ﻫﻤﺪﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺭﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﻣﻠﻚ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9709980227300275
ﺷﻌﺒﻪ  13ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/7/15ﺳﺎﻋﺖ  9:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻭﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ 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 ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  13ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
110/49960
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺍﻣﻴﺪ ﺍﻣﻴﺮﺍﺣﻤﺪﻯ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻰ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻥ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺗﻮﻛﻠﻰ ﺷﻴﺮﺍﺟﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻋﺮﺏ ﺳﺮﺧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ ﻭ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﺧﻠﻊ
ﻳﺪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9609980229201069
ﺷﻌﺒﻪ  32ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﻣﻮﺭﺥ  1397/7/18ﺳﺎﻋﺖ  10:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ
 73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ 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.

110/49949
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ

ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻗﻀﺎﻳﻰ

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  32ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺍﻟﻨﺎﺯ ﺻﺎﺩﻗﻰ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺟﻰ ﺁﻗﺎﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺁﺯﺍﺩ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻬﺰﺍﺩ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709980229200038ﺷﻌﺒﻪ 32
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/7/18ﺳﺎﻋﺖ  9:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ 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.

110/49939
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ

ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻗﻀﺎﻳﻰ

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  32ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺍﻟﻨﺎﺯ ﺻﺎﺩﻗﻰ

طوالني كانال دربخشهايي دچار شكستگي و با نشتي رو به رو
بود همچنين برداشتهاي غير مجاز بسياري صورت ميگرفت.
اين مقام مسئول ياداور شد :از ديگر اهداف اجراي اين طرح بهبود
منابع آبي كشــاورزي و ايجاد وثبات اشتغال در منطقه ،توسعه
پايدارمنطقه و جلوگيري از برداشتهاي غير مجاز است .مدير
عامل شركت آب منطقه اي هرمزگان اعتبار اجراي اين پروژه را
 60ميليارد ريال عنوان كرد و گفت :اراضي پايين دست به ميزان
 70هكتار است كه اين طرح براي آبياري آنها اجرايي مي شود.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻪ ﭼﻴﻮﺍﺋﻰ ﻭ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﻞ ﭘﺨﺶ ﺍﻭﻝ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﻣﺰﻳﻨﺎﻧﻰ ﻭ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﻯ
ﻃﺒﺎﺋﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻛﺒﺮﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻭ ﺩﻋﻮﻯ
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9209980229200125
ﺷﻌﺒﻪ  32ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﻣﻮﺭﺥ  1397/7/17ﺳﺎﻋﺖ  9:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 73
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ 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.

110/49937
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ

ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻗﻀﺎﻳﻰ

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  32ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺍﻟﻨﺎﺯ ﺻﺎﺩﻗﻰ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻧﺎﺻﺮ ﻭ ﺯﺭﻳﻦ ﺗﺎﺝ ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﺭﻳﻦ ﺗﺎﺝ ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9709980229500382ﺷﻌﺒﻪ  35ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/7/21ﺳﺎﻋﺖ  12:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
ﮔﺮﺩﺩ 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 ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ 35
110/49934
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻳﻮﺳﻔﻰ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻮﻣﻦ ﻧﺎﺯﻯ ،ﻣﻬﺪﻯ
ﻳﻮﺳﻔﻰ ،ﺳﻴﺪﻧﺎﺩﺭ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻰ ،ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ،ﺳﺎﺭﺍ ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ،ﻫﺎﺩﻯ ﺣﺴﻴﻦ
ﺧﺎﻧﻰ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺯﺍﺭﻋﻰ ،ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻧﮋﺍﺩ ،ﺗﻘﻰ ﻭ ﺭﺿﺎ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺮﻳﻔﻪ
ﻏﻴﺒﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻴﺮﺣﺒﻴﺐ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻮﻣﻦ ﻧﺎﺯﻯ ،ﻣﻬﺪﻯ
ﻳﻮﺳﻔﻰ ،ﺳﻴﺪﻧﺎﺩﺭ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻰ ،ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ،ﺳﺎﺭﺍ ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ،ﻫﺎﺩﻯ ﺣﺴﻴﻦ
ﺧﺎﻧﻰ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺯﺍﺭﻋﻰ ،ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻧﮋﺍﺩ ،ﺗﻘﻰ ﻭ ﺭﺿﺎ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ،ﺍﺧﺬ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﺧﺬ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ
ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709980229500222ﺷﻌﺒﻪ  35ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/7/10ﺳﺎﻋﺖ
 11:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ 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 ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ 35
110/49946
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻳﻮﺳﻔﻰ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980242801164ﺷﻌﺒﻪ  115ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻮﺳﻦ ﺩﺭﻭﻳﺸﻰ
ﭼﺸﻤﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻮﺍﺩ ﺯﺍﺭﻉ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﻚ ﭘﻼﻙ
ﺧﻮﺩﺭﻭ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ
ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻮﺳﻦ ﺩﺭﻭﻳﺸﻰ ﭼﺸﻤﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻮﺍﺩ ﺯﺍﺭﻉ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﻚ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ  982ﻩ  39ﺍﻳﺮﺍﻥ  66ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﭙﻰ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪﻩ ﻓﻰ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ
ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺑﻴﻊ ،ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﭘﻼﻙ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻭ ﻧﺼﺐ ﭘﻼﻙ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺗﻌﻠﻖ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﺴﺐ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﺍﺯ
ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺍﻫﻮﺭ ﻣﻀﺒﻮﻁ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﻭﻯ ﻣﻮﺟﺐ ﺛﺒﺖ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ
ﻭ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻭ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ  198ﻭ  515ﻭ  519ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ
ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﻚ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ  982ﻩ  39ﺍﻳﺮﺍﻥ  66ﻭ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺒﻠﻎ  2/404/596ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ
ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

110/49844

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ 115ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺭﺿﺎ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻓﻴﺮﻭﺯﺟﺎﻳﻰ

