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خبر
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی:
 ۲۰دستگاه متولی رسیدگی به وضعیت
متکدیان هستند
همدلی| حمیدرضــا پوریوســف اظهار داشــت :در بحث
متکدیان  20دستگاه متولی رسیدگی به آنها هستند و مسئول
اصلی جمعآوری متکدیان شهرداریها هستند و اگر در میان
این گروه کودک ،ســالمند ،معلول و زن آسیبدیده اجتماعی
بیسرپرست باشد توسط بهزیستی نگهداری میشوند.
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی با بیان اینکه بانک جامع
اطالعات بهزیســتی و کمیته امداد امام خمینی(ره) هماهنگ
است ،خاطرنشــان کرد :عدالت میان تمامی مددجویان تحت
پوشــش این مجموعه برقرار اســت و این گونه نیست که یک
نفر دو تســهیالت دریافت کند و یک نفر دیگر هیچ تسهیالتی
دریافت نکند.
پوریوســف گفت :خدمات ارائه شــده در حوزه معلوالن در
ســطح اســتان به عنوان برترین نوع خدمت در سطح کشور
شناخته شده و در آخرین جلسه ســتاد مناسبسازی استان
منطقه احمدآباد مشــهد به عنوان بهترین محور شهری کشور
برای معلوالن انتخاب شد.
مســعود هنربخش؛ معاون پیشــگیری بهزیســتی خراسان
رضوی نیز در این نشست اظهار داشت :مرکز نگهداری و ترک
معتادان متجاهر خلقآباد مشــهد یکی از  11مرکز فعال ماده
 16این شــهر است و نخستین قدم در این مرکز ارائه خدمات
انســانی بوده و سهمیه هر مرکز در گذشته  300تا  350بوده
که اکنون به  150تا  170نفر رســیده و در این مراکز پزشک،
پیراپزشک ،روانپزشک و پرستار حاضر هستند.
وی افــزود :حــدود  1700نفر که در رنج ســنی  17تا 65
ســال هستند در این مراکز نگهداری میشوند که از این تعداد
 10درصد آنها اتباع هســتند و کلیــه خدمات میان ایرانیان
و غیرایرانیان به صورت یکســان ارائه میشــود و افراد باالی
 65ســال در مراکز ماده  15نگهداری میشــوند و این افراد
پــس از احیاء و پاکســازی بــه خانههای ســالمندان منتقل
میشوند.
معاون امور توســعه و پیشــگیری بهزیستی خراسان رضوی
با بیــان اینکه بالغ بــر  70درصد افرادی کــه در این مراکز
هستند ســاکنان مناطق حاشیه شهر مشهد بوده و مابقی نیز
از شهرستانهای استان هستند ،خاطرنشان کرد :همچنین در
میان این افراد کسانی را داریم که استانهای همجوار همچون
سیســتان و بلوچســتان ،سمنان ،خراسان شــمالی ،خراسان
جنوبی و گلستان در این مکانها نگهداری میشوند.
هنربخش تصریح کرد :تاثیرپذیری زیادی در کاهش معتادان
متجاهر در ســطح استان داشتهایم و کسانی که در این مراکز
پاک و احیاء شدند الگویی موفق برای دیگران بودند ،به حدی
که در  4ماهه نخست امسال کاهش  120نفری ورود معتادان
متجاهر را به این مراکز نســبت به مدت مشــابه ســال قبل
داشتهایم.
وی تاکید کرد :از مجموع افرادی که در این مراکز نگهداری
میشــوند بالغ بر  70درصد آنها بهصورت کامل پاک و احیاء
میشــوند و دیگر بازگشتی به سمت اعتیاد ندارند و حدود 30
درصد مابقی نیز پس از پاکشدن و احیاءشدن به دلیل ایجاد
لغزش مجدد به سمت مواد مخدر رو میآورند و بیشترین مواد
مصرفی این افراد شیشه ،کریستال و تریاک بوده است.
معاون امور توســعه و پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی با
اشــاره به اینکه از مجموع  11مرکز فعال ماده  10 ،16مرکز
مردانه و یک مرکز زنانه اســت ،بیان کرد :از این تعداد  2مرکز
دولتی و  9مرکز خصوصی هستند و در ماده  15نیز  450مرکز
فعال در ســطح اســتان داریم که یک مورد آن دولتی و 449
مرکز مابقی خصوصی هستند و هزینه نگهداری هر نفر روزانه
 15هــزار تومان اســت و دولت ماهانه بــرای  400نفر اعتبار
اختصاص میدهــد که این میزان کمتر از یک چهارم مجموع
حاضران در این مراکز اســت و در جهــت ارائه خدمات بهتر
و مطلوبتر نیازمند مشــارکت چشــمگیر خیران نیکاندیش
هستیم.
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مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی خبرداد:

صدور  40میلیون دالر کاال از سوی صنایع کوچک خراسان رضوی
مشهد-سیدعلیشفیعی-خبرنگارهمدلی|
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان
رضوی گفت :صنایع کوچک این اســتان سال
گذشته به کمک شرکتهای مدیریت صادرات
 40میلیون دالر کاال صادر کردند.
«مســعود مهدیزاده مقدم» افزود :از ســال
گذشته تاکنون پنج شرکت مدیریت صادرات در
شهرکهای صنعتی این استان راهاندازی شده که
از حامیان واحدهای صنعتی و تولیدی به شمار
می روند.
وی اظهار داشت :این شرکتها نقش مهمی در
توسعه صادرات و ورود به بازارهای جدید صادراتی
ی کنند و برای واحدهای صنعتی کوچک و
ایفا م 
متوسط اثرگذاری فراوان دارند.
وی با اشــاره به دیگر حمایتهای شــرکت
شــهرکهای صنعتی از صنایع کوچک گفت:
این شرکت با همکاری معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری و پارک فناوری پردیس تهران
مبادرت به ایجاد دفتر فن بازار به منظور انتقال و
ارتقای تکنولوژی صنایع در حوالی مشهد کرده
است.
مهــدی زاده مقــدم از تســهیل ارتباط بین
کارفرمایان و پیمانکاران با هدف توسعه بازارهای
داخلی و خارجی خبــر داد و افزود :ایجاد مرکز
یا دفتر غیرانتفاعی برای برقــراری ارتباط بین
پیمانکاران اصلی و فرعی توســط سازمانهای
دولتــی یــا تشــکلهای بخــش خصوصی از
راهکارهایی است که می تواند در تولید و ارتقای
محصوالت صنعتی موثر باشد.
وی اظهار داشت :مهمترین ماموریتهای این

مرکز شناسایی ،ایجاد و توســعه بازار ،تسهیل
ارتباطات کارفرمایان و پیمانکاران و توسعه فرآیند
پیمان سپاری ،ارتقا و توانمندسازی پیمانکاران
صنعتــی ،الگوبرداری از نحوه فعالیت بنگاههای
صنعتی کوچک و مناسب با کالس جهانی برای
افزایش توان رقابتی بنگاههای داخلی است.
مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیخراسان
رضوی گفت :این شرکت در راستای حمایت از

واحدهای صنعتی خرد ،کوچک و متوسط ،بازدید
از نمایشگاههای داخلی و خارجی را در دستور کار
خود قرار داده و برای حضور واحدهای صنعتی در
نمایشگاههای خارجی حمایت مادی و معنوی در
نظر گرفته است.
وی افزود :تورهای صنعتی نیز با هدف آشــنا
ســازی فعاالن تولیدی وصنعتی استان با امور
اقتصادی توسط این شــرکت راهاندازی شده تا

صاحبان صنایع کوچک با جدیدترین فناوریهای
بخش صنعت و تجربیات نوین آشنا شوند.
وی برگــزاری آموزشهای مهارتی ،مدیریتی
و کارآفرینــی را از دیگر اقدامات برای حمایت از
صاحبان صنایع در خراســان رضوی برشمرد و
اظهار داشت :دورههای آموزشی با سرفصلهای
مدیریتــی ،مهارتی و کارآفرینی با حمایت مالی
شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی ویژه

صاحبان صنایع در حال برگزاری اســت .مهدی
زاده مقدم با اشــاره به اقدامات این شرکت برای
احیای واحدهای تعطیل شده گفت :واحدهای
صنعتی به اقتضای شرایط اقتصادی خاصی که
حاکم است ،نیاز به مشاوره دارند که در این زمینه
مشاوران به شهرکهای صنعتی مراجعه نموده و
با واحدهای صنعتی قراردادهای الزم برای مشاوره
منعقد می کنند و راهکارهای مناسب به آنها ارائه
ی دهند.
م
وی افزود :قرارداد سه جانبه ای بین شهرکهای
صنعتی و کلینیک مشــاورهای و واحد صنعتی
ی شود که بخشی از هزین ه آن را شرکت
بسته م 
شهرکهای صنعتی خراسان رضوی پرداخت می
کند.
وی اظهار داشت :در این راستا  63واحد صنعتی
مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی این استان
که دچار رکود و تعطیلی شده بود با ارائه خدمات
و کمکهای مشاوره ای به چرخه تولید بازگشت.
 45شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در خراسان
رضوی وجود دارد که  38فقره آن فعال اســت.
همچنیــن  43درصد از صنایع فعال 49 ،درصد
اشــتغال صنعتی و  30درصد ســرمایه گذاری
صنعتی خراســان رضوی در شهرکها و نواحی
صنعتی این استان مستقر است.
پنج هزار و  352هکتار از مســاحت شهرکها
و نواحــی صنعتی خراســان رضوی به عملیات
صنعتی اختصاص دارد که
از این مقدار تاکنون سه هزار و  561هکتار برای
ایجاد واحدهای صنعتی به سرمایه گذاران واگذار
شده است.

اصفهان

شرکت فوالدمبارکه اصفهان آماده تأمین نیاز بازار داخلی

همدلی| فروش داخلی محصوالت شرکت فوالدمبارکه
اصفهان از ســال ۹۴تا  ۹۶با رشد  ۷۲درصدی از ۳میلیون
و  ۳۰۰هزار تن به  ۵میلیون و  ۷۵۰هزار تن رسیده است.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان ،محصوالت این
شرکت را متنوع تر و حجم عرضۀ آن را هم بیشتر از قبل
برشمرد و گفت :ورقهای تولیدشده قابل استفاده در صنایع

دریایی ،نفت و گاز و خودروسازی است .بهرام سبحانی افزود:
با وجود افزایش تولید فوالد ،معادلهای شــگفت انگیز در
بازار در حال رقم خوردن اســت؛ چراکه محصوالتی که با
فوالد تولید میشود افزایش قیمت زیادی دارد  .وی قیمت
کنونــی هر کیلو ورق فوالدی را  ۲هزار و  ۶۰۰تومان بیان
کرد و گفت :این درحالی اســت که قیمت لولۀ پروفیل که

باید اندکی گران تر از ورق فوالدی باشــد ،بیش از  ۶هزار
تومان فروخته میشود .همچنین معاون فروش شرکت فوالد
مبارکه گفت :با اقدام فوالد مبارکه در جهت تأمین نیاز بازار
داخلی دو یا سه واردکنندۀ فوالد به کشور متضرر شده اند،
اما بیش از  ۱۵۰هزار شــغل با این کار ایجاد شــده است.
متأســفانه  ۱۵۰هزار نفر تریبونی در اختیار ندارند ،اما آن

ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻛﺎﻫﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﻬﺮﺍﺩ ﺁﺭﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ -ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ 112ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﺠﺮﻳﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻓﻨﺎﺧﺴﺮﻭ پ 73ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ  970225ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  1397/07/1ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  8:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ 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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ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ 112ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﺠﺮﻳﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﻨﺎﺧﺴﺮﻭ پ 73ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ  970075ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ 1397/06/31
ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  9:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ 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.

ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻧﻔﻴﺴﻪ ﺟﻴﻼﻧﻲ ﺍﻟﺸﻔﺘﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ
ﺑﻴﮕﻲ ﻭ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ ﺑﻴﮕﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ -ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ-
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ – ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ 112ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﺠﺮﻳﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﻨﺎﺧﺴﺮﻭ پ 73ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺭﺟﺎﻉ
ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ  970077ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  1397/06/31ﻭ ﺳﺎﻋﺖ
 12:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ 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.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺁﻗﺎﻱ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﭘﻮﺭﻛﺮﻳﻤﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻳﻌﻠﻲ ﺩﺭ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980002200067ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ  960619ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﺠﺮﻳﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﻨﺎﺧﺴﺮﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻭﻓﻖ ﻣﻮﺍﺩ 344-174
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺼﻮﺏ 92/12/4
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 97/7/1ﺳﺎﻋﺖ  9:30ﺻﺒﺢ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻭﻱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺣﻜﻢ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 110/53669ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  112ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ

 110/53687ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  112ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﺣﻘﻴﻘﻲ :ﻣﻬﺪﻱ ﻣﻬﺮﺯﺍﺩ ﺛﻤﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺥ ﻛﺎﺭﮔﺮﺷﻤﺎﻟﻲ ﺥ ﻓﺠﺮ 2ﺥ 19پ -8ﻭ 8ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺣﻀﻮﺭ  97/6/27ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ16
ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺟﻨﺐ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺥ ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻜﻮﺭﻱ پ) 190ﺳﺎﻋﺖ
ﻛﺎﺭ 15ﺍﻟﻲ (18ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻱ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺣﺮﻳﺮﻱ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ.

110/53803

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  259ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  6ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﺣﻘﻴﻘﻲ :ﺯﻳﻨﺐ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﺑﺎﺩﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ
ﺑﻪ ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ 1366699557ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺥ ﺷﻘﺎﻳﻖ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻳﻜﻢ پ4
ﻭﺍﺣﺪ 2ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺣﻀﻮﺭ  97/6/27ﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ 15:00ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮ
ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺟﻨﺐ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺥ ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻜﻮﺭﻱ پ) 190ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎﺭ 15ﺍﻟﻲ (18ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ
ﺩﻋﻮﻱ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻋﻴﺴﻲ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﻬﻌﻠﻲ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ.

110/53872

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  259ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  6ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﻓﻼﺡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻱ
ﺳﻴﺪ ﺍﻓﺸﻴﻦ ﻭﺍﻋﻆ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﻓﻼﺡ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  237ﻣﻮﺭﺥ  95/2/28ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ 59ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 9309982166900192ﻭ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ  960383ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ  97/6/26ﺳﺎﻋﺖ  9:30ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ
ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ
ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/53900

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  59ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﮔﻠﭽﻴﻦ ﻓﺎﺿﻠﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮﻱ -ﺷﻬﺘﺎﺝ ﺩﻳﺎﻧﻲ
ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ 112ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﺠﺮﻳﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﻨﺎﺧﺴﺮﻭ پ 73ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ  970073ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ 1397/06/31
ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  8:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ 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.

 110/53904ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  112ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﺣﻘﻴﻘﻲ :ﻟﻄﻔﻌﻠﻲ ﻗﻠﻲ ﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺣﻀﻮﺭ  97/6/31ﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ 9:00ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻛﺒﺎﺗﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺯ ﻳﻚ ﻭﺩﻭ
ﺟﻨﺐ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ  115ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻬﺮﻙ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﻛﺒﺎﺗﺎﻥ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻱ ﭘﮕﺎﻩ ﺍﻟﻮﻧﺪﻱ
ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ.

110/53946

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  202ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ

 110/53914ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  112ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ

110/53916

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  1052ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺩﻭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﻃﺒﺴﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﺣﻴﺪ ﺑﺎﺟﻼﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﻃﺒﺴﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﭼﻚ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9709980932400413
ﺷﻌﺒﻪ  205ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 5ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/6/27ﺳﺎﻋﺖ 10ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ
ﮔﺮﺩﺩ.

110/53920

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  205ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﻜﻮﻓﻪ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﻛﻼﺳﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 9709981106300126 :ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 97/7/1 :ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ 17
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺣﻤﻴﺪ ﻧﻮﺭﻳﺎﻧﻲ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺸﺮﺡ
ﻓﻮﻕ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 22ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ
ﺷﻌﺒﻪ  1063ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻧﺸﺮ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ
ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻤﺮﺳﺎﻧﺪ.

110/54017

ﺩﻓﺘﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1063ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 22ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺍﻓﺸﺎﺭﻱ ﻧﺴﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺳﻬﻴﻠﻲ ﺁﺭﻳﺎ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺍﻓﺸﺎﺭﻱ ﻧﺴﺐ
ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ 20/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ  4ﻓﻘﺮﻩ ﺳﻔﺘﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺳﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﻄﺮﺡ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709981026000172ﺷﻌﺒﻪ160
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 4ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ 1397/6/27
ﺳﺎﻋﺖ  15:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ
ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ
ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ
ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/54069

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  160ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 25800312 :ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ :ﺭﻭﺯ  97/6/27ﺳﺎﻋﺖ 18ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺣﻴﺪﺭ ﻧﺼﻴﺮﻟﻮ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻱ
ﻣﻠﻜﻲ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﭘﺸﺖ ﻛﻮﻫﻲ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ
ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 4ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻛﻼﺳﻪ 312ﺛﺒﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﺍﻻ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺗﻠﻘﻲ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ ﻏﻴﺎﺑﺎ ً ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

 110/54075ﺷﻌﺒﻪ  158ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

وارد کننده دارای تریبون اســت و به جو روانی بازار دامن
میزند .وی شاهکار ســودجویان جو روانی بازار را گران تر
کردن قیمت آهن قراضه در مقایسه با شمش فوالد دانست
و افزود :در حالی که آهن قراضه مادۀ اولیۀ تولید شــمش
فوالد است ،در بازار  ۱۰۰تا  ۱۵۰تومان گران تر از شمش
فروخته میشود.

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﭘﻮﺭ ﻧﻴﻜﻮ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺑﺎﺑﺎﺋﻲ ﻓﺮﺩ ﻭﻃﻦ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻌﺒﺎﻥ
ﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9709981100100249ﺷﻌﺒﻪ 1001ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 21ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ  1397/7/1ﺳﺎﻋﺖ 16ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

 110/54120ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  1001ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 21ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺧﺸﺎﻳﺎﺭ ﺣﺎﺗﻤﻲ ﻗﺸﻼﻗﻲ -ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺳﺘﻤﻲ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻱ
ﺣﺴﻴﻦ ﺁﻗﺎﻣﺤﺴﻨﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺧﺸﺎﻳﺎﺭ ﺣﺎﺗﻤﻲ ﻗﺸﻼﻗﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9709981100400120
ﺷﻌﺒﻪ 1004ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 21ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/7/1ﺳﺎﻋﺖ 15:45ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ
ﮔﺮﺩﺩ.

 110/54122ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  1004ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 21ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﺘﺤﻲ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﻋﻠﻲ ﻣﻴﺮﺯﺍ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﺘﺤﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709981100100153ﺷﻌﺒﻪ1004
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 21ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ 1397/7/1
ﺳﺎﻋﺖ 16:45ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ
ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ
ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ
ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

 110/54138ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  1004ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 21ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺯﻫﺮﺍ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﮋﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻲ ﺭﺣﻢ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﮔﻮﻫﺮﻱ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺯﻫﺮﺍ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ 10/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺑﺪﻭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺮﺡ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709981735300186ﺷﻌﺒﻪ
643ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 32ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/6/26ﺳﺎﻋﺖ 11ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ
ﮔﺮﺩﺩ.

110/54144

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  643ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 32ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻳﺮﺝ ﺍﻣﻴﺮﻧﻴﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺸﻴﺪﻱ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻳﺮﺝ ﺍﻣﻴﺮﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709981735100125ﺷﻌﺒﻪ 641
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 32ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ 1397/7/1
ﺳﺎﻋﺖ 10:45ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ
ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ
ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ
ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/54181

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  641ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 32ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻬﺪﻱ ﺭﺿﺎﻳﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻣﻮﺳﻲ ﺍﻋﻈﻤﻲ ﻗﻠﻌﻪ ﺟﻮﻕ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻬﺪﻱ ﺭﺿﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9709981735200248
ﺷﻌﺒﻪ  642ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 32ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/7/1ﺳﺎﻋﺖ 14:45ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ
ﮔﺮﺩﺩ.

110/54184

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  642ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 32ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

