نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور

خبرنامه
میزبانی از 460هزار نفرشب گردشگر
در فارس
مدیرکل میراثفرهنگی ،صنایعدس��تی و
ت سفر فارس
گردشگری و دبیر اجرایی خدما 
با اعالم شعار گردشگری و معنویت در شیراز
ل بیت(ع) در ایران اسالمی در
سومین حرم اه 
نوروز متفاوت س��ال  ،96بهتشریح برنامههای
ث فرهنگ��ی ،صنایعدس��تی و
اداره کل می��را 
گردشگری فارس و ستاد اجرایی خدماتسفر
استان پرداخت .بهگزارش تفاهم ،مصیب امیری
ب��ا بی��ان آم��ار ورود 4میلیون و 500هزار نفر
گردش��گر داخلی و خارجی در ایام نوروز 95
افزود« :با توجه ب��ه ویژگیهای منحصربهفرد
این اس��تان از نظر تاریخ��ی  ،طبیعی و مذهبی
و حجم باالی ورود مس��افران نوروزی ،شیراز
یک��ی از مقاص��د اصلی گردش��گری در ایران
اس��ت .به همین دلیل ،ستاد اس��کان میهمانان
ِ
میزبانی
ن��وروزی آمادگیه��ای الزم را ب��رای
بیش از 460هزار نفرش��ب گردشگر داخلی و
خارجی با اس��تفاده از ظرفیتهای تأسیس��ات
اقامتی ،آمادهسازی و ساماندهی خانهمسافرها،
کمپها ،مهمانس��راهای ادارات ،خوابگاههای
دانش��جویی ،مدارس ،حس��ینهها و سالنهای
ورزشی دارد».
نمایشگاه آثار تاریخی ایران
در آلمان افتتاح میشود
معاون میراث فرهنگی کشور گفت۴۲۵ :
ش��ی تاریخ��ی از ایران به آلمان رفته اس��ت تا
در نمایش��گاه آب و بیابان که  ۲۴فروردین ماه
افتتاح می شود به مدت  ۴ماه نمایش داده شود.
محمد حس��ن طالبیان درگفتگو ب��ا مهر اظهار
کرد :این نمایش��گاه از آن جهت دارای اهمیت
اس��ت که در تابستان امس��ال دو پرونده بیابان
لوت و قنات های ایران ثبت جهانی ش��دند و
موضوع این نمایش��گاه نیز بیابان و آب بود به
همین دلی��ل معرفی این دو پرونده در س��طح
جهان برای ما بس��یار اهمیت داشت .دولت و
م��وزه دولتی آلمان تضمین ه��ای الزم را برای
این نمایش��گاه داده و بیمه های اشیا نیز انجام
شده است .همچنین تیمی از مسئولین حفاظت
و حراس��ت ،امین اموال و موزه دار همراه این
اش��یا هس��تند تا زمانی که این آثار نمایش داده
ش��ود و بعد از چهار ماه به ایران برگردد.معاون
میراث فرهنگی کش��ور تصریح ک��رد :درحال
رایزنی هس��تیم تا نمایش��گاهی از آثار باستانی
کش��ورهای اروپای��ی مانن��د فرانس��ه آلمان و
انگلی��س به ایران بیاید م��ا باید وجهی را بابت
اشیا بدهیم و اشیا را بیمه کنیم.
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گردشگری و مناطق آزاد

تاکید برحفظ بناهای تاریخی
از سوی گردشگران نوروزی

مع��اون می��راث فرهنگ��ی س��ازمان میراث
فرهنگ��ی و گردش��گری در آخری��ن روزه��ای
س��ال  ۹۵یک درخواس��ت ویژه از م��ردم دارد؛
محمدحسن طالبیان از مردم میخواهد تا خودشان
حافظ هویت و بناهای تاریخی کشورشان باشند
و اج��ازه تخریب بناها و بافتهای تاریخی را به
کس��ی ندهند.به گزارش ایس��نا ،تعطیالت نوروز
هر سال ،معموال بیشترین درصد تخریبها را به
دنبال دارد ،اتفاقاتی که به طور مخفیانه در بافتها
و بناهای تاریخی سراس��ر کشور به خصوص در
تهران ،قم ،کرمان ،شیراز و دیگر شهرهای تاریخی
کش��ور رخ میدهد و تا ماهها بعد ،کس��ی از آن
مطلع نمیش��ود.وی ادامه داد :درخواس��ت ویژه
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از مردم این
است که خودشان در نوروز باستانی از فرهنگ و
ثروت فرهنگی کشورش��ان حفاظت کنند و برای
دیگران الگو باشند تا بتوانند آنها نیز در این زمینه
قدم بردارند.این مقام مس��ئول همچنین مالکان و
بهرهبرداران آثار تاریخی را بهترین افرادی میداند
که میتوانند با اندیش��یدن تمهیداتی ویژه ،کاری
کنند تا گردشگران داخلی و احیانا خارجی نیز در
نوروز خود را یک حافظ میراث فرهنگی بدانند.
طالبیان با این که تعطیالت نوروز بهترین فرصت
ب��رای بازدید از بناهای تاریخی اس��ت بیان کرد:
مالکان آثار تاریخی میتوانند با ساماندهی بناهای
خ��ود و اجازه بازدید مردم از این بناها به نس��ل

آینده آموزش دهند که چطور از تاریخ و فرهنگ
کشور خود حفاظت کنند.معاون میراث فرهنگی
س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری همچنین
ب��ا بیان اینکه در پایگاههای میراث فرهنگی مانند
تختجمش��ید ،توس یا حافظیه که معموال ِ
پیک
حضور گردش��گران را در خود دارد ،بیش��تر در
معرض مخاطره یا فرس��ایش هس��تند ،ادامه داد:
در این پایگاهها و مکانهای تاریخی ،مس��یرهای
گردش��گری و بخشهایی مانن��د راههای چوبی
ک��ه نیاز به مرمت دارند ،س��اماندهی ش��ده یا در
دست کار هستند ،از سوی دیگر با افزایش تعداد
راهنماها و توجیههای حفاظتی و تذکرهای مورد
نیاز ،آموزشهای الزم به افراد داده شده وتیمهای
ویژه در نقاط مختلف این پایگاهها حضور دارند.

ایجاد  9کمپ پارک در قشم
برای مسافرین نوروزی

تفاهم -گروه مناطق آزاد :رئیس کمیته تبلیغات و اطالع رس��انی و س��خنگوی س��تاد اجرایی
خدمات س��فر قش��م از هزینه نصب چادر در کمپ پارک های قشم به مبلغ  100و در معابر عمومی
200هزار ریال خبر داد .مرتضی ش��یخ زاده با اعالم ای��ن مطلب اظهار کرد 9 :کمپ پارک با بهترین
امکانات مورد نیاز اسکان در بهترین نقاط ساحلی جزیره قشم برای مسافران نوروزی آماده شده است.
وی افزود :همه کمپ پارک های ایجاد شده در سطح جزیره قشم ضمن امنیت باالیی که برای
مس��افران گرامی خواهد داشت ،به امکاناتی همچون آب شرب شیرین ،برق ،نماز خانه ،فضای سبز
مناس��ب  ،پارکینگ ،حمام ،س��رویس بهداش��تی ،غرفه های عرضه مواد غذایی و سینما شب مجهز
هس��تند.به گفته شیخ زاده ،براس��اس سیاست گذاری س��تاد اجرایی خدمات سفر قشم برای نصب
هر چادر مس��افرتی در کمپ پارک های جزیره قشم در هر ش��ب مبلغ  100هزار ریال با استفاده از
س��اختارهای الکترونیکی از مس��افران دریافت می شود.سخنگوی س��تاد اجرایی خدمات سفر قشم
تصریح کرد :طبق محاس��بات صورت گرفته سرانه هزینه هرمسافر که در محیط های عمومی شهری
اقامت در چادر داش��ته است ،بابت ترمیم فضاهای سبز و استفاده از آب و سرویس های بهداشتی و
سایر خدمات عمومی در نوروز سال گذشته برای سازمان منطقه آزاد قشم مبلغی حدود یک میلیون و
پانصد هزار ریال برای هر مسافر بوده است و پیش بینی می شود با استقرار مسافرین محترم در کمپ
پارک ها این هزینه ها امسال کاهش قابل توجهی داشته باشد.

حجمخوری اینترنت نداریم!

پس از بررسیهای صورتگرفته در کمیتهای که به منظور بررسی حجم اینترنت
همراه تش��کیل شده بود ،به نظر میرس��د همانطور که پیش از این هم اعالم شده
بود ،آنچه باعث پایان زودهنگام حجم بستههای اینترنت میشود ،استفاده مشترکان از
فایلهای ویدئویی است که حجم باالیی دارند و نه کمفروشی اپراتورهای همراه.به
گزارش ایسنا ،طی مدتی که از روی کار آمدن نسل سوم و چهارم ارتباطی میگذرد،
تعداد کاربران اینترنت موبایل به یک باره گسترش قابل توجهی پیدا کرده و ضریب
نفوذ دسترس��ی از این ش��یوه به مراتب بیش��تر از قبل شده اس��ت .در این بین پایان
زودهنگام حجم بس��تههای اینترنت در موارد متعدد گالیه برخی از کاربران اینترنت
کشور را به دنبال داشته است ،البته در این زمینه از سوی مسووالن تاکیدهای مختلفی
مبنی بر لزوم کسب آگاهی مشترکان از نحوه مصرف اینترنت صورت میگیرد.با توجه
به سهولت دسترسی ،استقبال مردم از اینترنت همراه نسبت به سایر شیوهها بیشتر بوده
اس��ت اما این شیوه دسترسی در موارد متعدد موجب شده مشترکان هر سه اپراتور
موبایل (همراه اول ،ایرانسل و رایتل) در مواردی از پایان زودهنگام بستههای اینترنت
خود گالیه کنند.بر همین اساس رقابت در بازار اپراتورهای موبایل شدید شده و هر
یک از اپراتورها تالشهای متعدد به کار گرفتند تا با ارائه بستههای مختلف تشویقی
در جذب حداکثری مشترکان گام بردارند ،وزارت ارتباطات نیز اقدامات متعددی در
راستای تعدیل تعرفه دسترسی به اینترنت موبایل صورت داد تا با فراهم شدن مجموع
شرایط دسترسی مردم به این خدمات بیشتر شود.در حالی که پیش از این مسئوالن
وزارت ارتباطات و شخص وزیر همواره از عملکرد اپراتورها در این زمینه دفاع کرده
و اینگونه اعالم میکرد که از س��وی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی این
مساله قابل بررس��ی است و اگر مشترکان مشکلی در این خصوص دارند میتوانند
موضوع را از سوی سامانه  ۱۹۵پیگیری کنند ،در نهایت واعظی مطلبی را برروی شبکه
اجتماعی خود قرار داد و گفت :با توجه به مطالبی که شما دوستان در پستهای قبلی
در خصوص وضعیت حجم اینترنت اپراتورها و نحوه محاسبه اعالم کردید ،کمیته
ویژهای برای بررسی این موضوع تشکیل شده است ،لطفا اطالعات دقیق از مشکالت
خود را به س��امانه و ش��ماره تلفن  ۱۹۵اعالم فرمایید.البته رییس سازمان حمایت از
مصرفکنندگان نیز اعالم کرده بود که این سازمان در خصوص کمفروشی اینترنت
و احتمال تقلب اپراتورهای تلفن همراه بررسیهایی انجام خواهد داد .اما پس از آن
وزیر ارتباطات در گفتوگویی تاکید کرد که تنها مرجع رسیدگی به تخلفات اپراتورها
وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به شمار میروند و این صحبتها
از جانب هر فردی که مطرح شده ،بدون مطالعه صورت گرفته است.محمود واعظی
همچنین عنوان کرد :س��ازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی نرمافزاری به منظور
بررسی در لحظه حجم مصرفی مشترکان طراحی کرده و برای استفاده کاربران روی
سایت خود قرار داده است .اما آنهایی که میگویند کمفروشی صورت میگیرد باید
به این نکته توجه داشته باشند که در گذشته مشترکان چند عکس و یا مطلب مکتوب
را دانلود میکردند و حجم اینترنت آنها برای مدت بیش��تری دوام میآورد اما اکنون
همین که س��ه تا چهار فایل ویدئویی دانلود میش��ود ،چند برابر فایلهای عکس و
مکتوب حجم مصرف میش��ود.در پیگیری آخرین وضعیت فعالیتهای این کمیته
وزیر ارتباطات در پاس��خ به رس��انهها تاکید کرده بود :اولین گزارشی که این کمیته
از رصد آنالین اس��تفاده کاربران اینترنت داشته نش��ان میدهد اتفاق ویژهای در این
خصوص روی نداده و این تنها احساس کاربر است که اینترنتش زود تمام میشود.
در گذش��ته کاربران از یک بسته اینترنت بیشتر برای متن استفاده میکردند اما امروز
یک بسته اینترنت بیشتر برای دانلود ویدیو و حتی کتاب صرف میشود.وی با بیان
اینکه تعداد کاربران اینترنت بسیار زیاد است و دلیلی برای کمفروشی اپراتورها وجود
ندارد ،خاطرنش��ان کرد :محاسبه استفاده کاربران از اینترنت دستی نبوده و هوشمند
است و به همین دلیل ما معتقد نیستیم که کمفروشی صورت میگیرد اما با این حال
به کاربران توصیه میکنیم اپلیکیشنی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
برای نش��ان دادن میزان مصرف اینترنت کاربران راهاندازی کرده است را دانلود کرده
تا به صورت ش��فاف میزان مصرف شان را رویت کنند.در نهایت محمود واعظی در
خصوص پیگیریهای به عمل آم��ده درباره انتقادات مردم از پایان زودهنگام حجم
بس��تههای اینترنتی ،اظهار کرد :بررسیهای فش��ردهای بر روی این موضوع صورت
گرفته و بررسی موارد انتخابی و همچنین شکایاتی که در سامانه  ۱۹۵ثبت شده بود
گویای آن است که اپراتورها هیچگونه تخلفی در این زمینه نداشتهاند.وزیر ارتباطات
در عین حال عنوان کرد :اینکه متاس��فانه در برخی رسانهها و روزنامهها از اصطالح
حجمخوری استفاده میشود تعبیر درستی نیست .اکنون تمام امور اپراتورها به شکل
هوشمند صورت میگیرد و به شکل دستی نیست تا امکانی وجود داشته باشد تا حجم
مصرف مشترک تغییر کند .ما در ابتدا احساس کردیم ممکن است در سیستم فروش
این اپراتورها مشکلی وجود داشته باشد اما پس از بررسیهای صورت گرفته به این
قطعیت رسیدیم که هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
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ﺷﻌﺒﻪ  227ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/153500
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 1395/5/2:ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 115/610/95:ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ 95/5/5 - 536:ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻮﺯﻩ
 610ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻨﻄﻘﻪ  12ﻭ 13ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮﻯ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:ﺣﺴﻴﻦ ﺭﻣﻀﺎﻧﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ
ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﻮﻓﺎﻟﻰ ﻭﺳﻤﺎﻧﻪ ﻗﺮﻩ ﺧﺎﻥ
 100/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ  4ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻯ  1394/3/10-659390ﻭ
 1394/4/10-659391ﻭ  1394/5/10-659392ﻭ 1394/6/10-659393
ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ
ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺷﻮﺭ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﺍﻯ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻓﺮﺝ
ﺍﻟﻪ ﺳﻮﻓﺎﻟﻰ ﻭﺳﻤﺎﻧﻪ ﻗﺮﻩ ﺧﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﺴﻴﻦ ﺭﻣﻀﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 100/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ  4ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻯ 1394/6/10-659393
ﻭ1394/4/10-659391ﻭ1394/3/10-659390
ﻭ1394/5/10-659392
ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻧﺼﺎﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ
ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺁﻥ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺼﺪﻕ
ﭼﻚ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺩﻋﻮﺍ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺻﻞ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭ ﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺟﻪ
ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﻯ ﺑﻪ ﻭﺻﻒ ﺻﺤﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﻪ ﻛﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﺿﻰ
ﺑﺎﻗﻰ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﻳﻰ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﻳﻦ ﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪﻯ ﺑﺮ ﻛﺴﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﺑﺮ ﺑﻘﺎﻯ ﺁﻥ
ﺍﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺧﻼﻑ ﺁﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺧﻼﻓﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮ
ﺑﻘﺎﻯ ﺩﻳﻦ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺮﺽ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﻣﺪﺍﺭﻙ
ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻟﺬﺍ ﺷﻮﺭﺍ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ
ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ 515ﻭ 519ﻭ 522ﻭ 198ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ
ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  310ﻭ 313ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ
ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﻳﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  100/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
 1/480/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﻚ ﻟﻐﺎﻳﺖ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻭﻓﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ
ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ
ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  610ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  13ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/153489
ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  5843ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  1706/756/95ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 341ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/5/6ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ
ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  .1 :ﺳﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 5843
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1358ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ .2ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2215ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1349ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .3ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺎﺩﺍﺕ
ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1621ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ 1363ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  .4ﺳﻴﺪﻩ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  18703ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ 1354
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .5ﻓﺨﺮﻯ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 7031ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1351ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ
ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  756ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  15ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/153484
ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﺗﺮﺍﻣﺶ ﻟﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  62ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  9500944/791/95ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﭘﺎﺯﻭﻛﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  79ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 95/10/24ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  .1 :ﺯﻫﺮﺍ ﺗﺮﺍﻣﺶ ﻟﻮ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  62ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1355ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ .2ﻋﺴﻞ ﭘﺎﺯﻭﻛﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  0201199041ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ
 1386ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .3ﺳﺎﺭﺍ ﭘﺎﺯﻭﻛﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 0202578682
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1392ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ
ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  791ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  15ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/153481

مفقودي سند كمپاني
بدينوس��يله اعالم مي گردد سند كمپاني خودروي تويوتا روفور
 2500س��ي س��ي اتوماتيك تيپ  3مدل  2015بش��ماره شاسي
 JTMDF4EV4FD139495بشماره موتور 2ARF046030
بنام شركت تعاوني ايثارگري خدمات حمل و نقل گردشگري و
اتومبيل كرايه ايده آل ش��هرآرا مفقود گرديده درجه اعتبار ساقط
مي باشد.
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بهره برداري از اولین و بزرگترین
آبنمای موزیکال دریایی در کیش

تفاه��م -گ��روه مناطق آزاد :به��ره برداري
آزمايشي از اولین و بزرگ ترین آبنمای موزیکال
دریایی كش��ور در مجموع��ه آوای خليج فارس
جزي��ره کیش آغاز ش��د .اين آبنم��اي موزيكال
كه مراحل س��اخت آن از س��ال  93در مجموعه
تفريحي و گردش��گري آواي خلي��ج فارس آغاز
ش��د اولين و بزرگترين آبنماي موزيكال دريايي
در كش��ور است كه در آستانه فرا رسيدن سال نو
با حضور مونس��ان و جمعي از مسئوالن به طور
آزمايش��ي بهره برداري ش��د.منحصر بفرد ترين
ويژگ��ي اين آبنما كه بزرگترين آبنماي موزيكال
دريايي در كش��ور محسوب مي ش��ود استفاده از
آب ش��ور دريا اس��ت كه به عن��وان يك مزيت
ارزش��مند در جهت حفظ محيط زيست دريايي
اهميت فراواني دارد.آبنماي موزيكال آواي خليج
فارس كيش با قابليت هاي ديگري مانند لیزر شو،
ویدئو پروجکش��ن ،پرده های آبی ،افکت آتش و
ربات های پیشرفته از ساير آبنماهايي كه تا كنون
در منطقه خاورميانه و كش��ورهاي حاشيه خليج
فارس ساخته ش��ده پيشرفته تر و كامل تر است.
الزم به ذكر اس��ت ،آبنماه��اي بزرگي كه پيش از
اين در برخي كشورهاي منطقه ساخته و به عنوان
جاذبه هاي گردشگري معرفي شده اند با استفاده
از آب شيرين كار مي كنند و شيرين سازي حجم
وس��يعي از آب دريا جهت استفاده در اين آبنماها
ضررهاي فراوان��ي را به محيط زيس��ت دريايي

تحمي��ل م��ي كند.مجموعه آواي خلي��ج فارس
ب��ا هزینه ای بالغ بر  20میلی��ون یورو در فضايي
به وس��عت  35هزار متر مربع در س��احل شرقي
كيش س��اخته و تجهيز ش��ده است .بزرگ ترین
آمفی تئاتر س��احلی کش��ور با ظرفیت  1340نفر
جهت اجرای نمایش ها و کنسرت های موسیقی،
همچنين وی��ژه برنامه های ن��وروزی و تورهای
روزانه يكي ديگر از بخش هاي مهم اين مجموعه
فرهنگي و گردشگري است.گفتنی است ،اشتغال
زایی مس��تقیم برای  300نفر و بیش از  1000نفر
بطور غیر مستقیم از مزیت های مهم این مجموعه
به ش��مار می رود كه با س��رمايه گذاري يكي از
هموطنان عالقمند به توس��عه صنعت گردشگري
در جزيره كيش و با استفاده از تجهیزات ساخت
آلمان به بهره برداري رسيده است.

اجرای ویژه برنامه های نوروزی
در تختجمشید

مدیرپای��گاه میراث جهانی تختجمش��ید از اجرای برنامههای فرهنگی در لحظه تحویل س��ال
 1396در مجموعه تختجمشید خبر داد و گفت« :طبق هماهنگیهای انجامشده در آستانه سال نو در
مجموعه جهانی تختجمشید مراسم تحویل سال اجرا خواهد شد ».مسعود رضایی منفرد با بیان اینکه
آمار بس��یار باالیی از گردش��گران نوروزی ،در لحظه تحویل سال در مجموعه تختجمشید خواهند
بود ،افزود« :با توجه به این موضوع ،مراسم تحویل سال (درصورت مساعد بودن وضعیت جوی) ،در
محوطه ورودی تختجمشید ،با اجرای برنامههای فرهنگی و برپایی سفره هفتسین برگزار خواهد
ش��د».رضاییمنفرد ادامه داد« :برنامههای متنوعی برای رفاه حال بهتر گردشگران و مسافران نوروزی
درنظ��ر گرفته ش��ده که از آن جمله میتوان به اس��تقرار  100نفر راهنمای افتخ��اری و کارگروههای
تخصصی در همین راستا اشاره کرد که در ایام نوروز آماده عرضه خدمات به گردشگران خواهند بود».
ب ه گفته مدیر پایگاه میراث جهانی تختجمشید ،برپایی دو نمایشگاه عکس در موزه تختجمشید
و تاالر جنب موزه ،راهاندازی کارگاه سنگتراشی ،استقرار گروههای تخصصی نوروزی شامل گروه
اطال ع رس��انی ،حفاظت و مرمت ،باستانشناسی ،رادیو ،همیار میراثفرهنگی،اجرای جنگ شادی در
ایام نوروز ،پخش تیزرهای اطالعرسانی ازطریق مانیتور ،اطالعرسانی محیطی ازطریق کارگروه رادیو
که شامل اطالعات تاریخی ویژهبرنامههای نوروزی است و از دیگر برنامههای فرهنگی است که برای
ایام نوروز تهیه و تدارک دیده شده است.
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺻﻐﺮ ﻓﺮﻳﺪﻭﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺑﻼﻍ
ﺭﺍﻯ ﺩﺍﻭﺭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ
 112ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﺠﺮﻳﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﻨﺎﺧﺴﺮﻭ ﭘﻼﻙ
 73ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  950780ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ
ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﻟﺰﻭﻡ ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﻭﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ 73
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮﻯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﻭﺭﻯ
ﺭﺍ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻭﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﮔﻮﺍﻫﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺟﻮﻉ
ﺍﻟﻴﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  112ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/153517
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺳﭙﻬﺮ ﭘﻴﺮﻭﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ
ﺑﻪ ﺍﻳﻔﺎﻯ ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ
ﺷﻌﺒﻪ  112ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﺠﺮﻳﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﻨﺎﺧﺴﺮﻭ
ﭘﻼﻙ  73ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ  950431ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ
ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/2/16ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  13ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺳﭙﻬﺮ ﭘﻴﺮﻭﺯﺍﻥ 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.
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  112ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/153514
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  -9400210ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 1396/5/1
ﺳﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﻣﻘﺪﻡ .2ﻗﺎﺳﻢ ﻛﺎﻇﻤﻰ
ﻣﻘﺪﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ
 33ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻌﻠﺖ
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ.
110/153512

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻰ ﻭﺳﻮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  -950959ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 1396/5/1
ﺳﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺮﺍﻣﻰ ﺁﻫﻨﮕﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  33ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ.
ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻰ ﻭﺳﻮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/153509
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﻨﺎﺋﻰ ﺷﻴﺸﻮﺍﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﺴﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﻧﻰ
ﻭﻣﻬﺪﻯ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺁﺭﻣﻴﻦ ﻓﺨﺮﺍﺋﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  111ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﺠﺮﻳﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﻨﺎﺧﺴﺮﻭ ﭘﻼﻙ
 73ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  950998000300741ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ
ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  96/2/27ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  9:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ 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.
 110/153507ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ 111ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺩﺧﺖ ﺭﻓﺘﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  106531ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  986/227/95ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺁﻗﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 169
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1395/10/24ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ
ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  .1 :ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻟﻄﻔﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  46ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ
 1316ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ .2ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  56ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺗﻮﻟﺪ  1346ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .3ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺩﺧﺖ ﺭﻓﺘﺎﺭﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 106531ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1339ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ
ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  227ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/153505

خبرنامه
استقبال گردشگران داخلی و خارجی
از جاذبه های گردشگری کرمانشاه
مانور آمادگی دس��تگاههای خدماترسان
عضو ستاد خدماتسفرهای نوروزی کرمانشاه،
در مح��ل پ��ارک ش��رقی کرمانش��اه ،برگزار
ش��د .معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه
در این مراس��م گفت« :جای بس��ی خوشحالی
اس��ت که در تمام ایام سال گردشگران داخلی
و خارجی از این اس��تان زیبا دیدن میکنند» به
گزارش تفاهم ،مجتبی نیککردار -معاون امور
عمرانی اس��تانداری کرمانشاه در این مراسم در
سخنانی اظهار کرد« :بنا بر توصیف مقام معظم
رهبری ،کرمانشاه چهره زیبا و سینهستبر ایران
اسالمی است و اگر دقت داشته باشیم میبینیم
که این توصیف ش��امل تاریخ ،تمدن ،طبیعت،
سلحش��وری و جز آن میش��ود ».معاون امور
عمرانی اس��تانداری کرمانشاه اذعان کرد :مردم
کرمانش��اه همانگونه که در ط��ول تاریخی از
زائ��ران عتبات عالیات میزبان��ی خوبی بهعمل
آوردهاند امروز نیز وظیفه دارند این چهره زیبا
و مهما ن نوازشان را حفظ و تقویت کنند ».وی
با بیان اینکه محور توسعه کرمانشاه گردشگری
است ،اظهار کرد« :امروز در این استان همه نوع
زیرساختی برای توس��عه گردشگری مهیاست
و برای جذب گردش��گر به چه��ره باز و روی
گش��اده م��ردم ب��رای پذیرای��ی از میهمانان و
گردشگران نیاز داریم».
محوطه باستانی تپه قلی درویش
نماد تمدن هفت هزار ساله قم
مدی��ر پایگاه باستانشناس��ی ق��م گفت:
اکتش��افات باس��تانی در محوطه قلی درویش
قم ،بیانگر پیش��ینه  7هزار ساله این شهر است
ک��ه باید در جهت معرفی غن��ای فرهنگی این
شهر از آن صیانت کرد.به گزارش ایسنا ،استاد
سیامک سرلک در جلسه قم پژوهی با موضوع
قم در هزاره دوم پیش از میالد ،افزود :بر مبنای
م��دارک موجود از کاوشه��ای قلی درویش،
قدمت آثار طبق باستان شناسی ها در قم قدمتی
بسیار طوالنی است و پیشینیه قم بر اساس این
کاوش ها مستدل شده است.وی تصریح کرد:
در قلع��ه تپه قمرود نیز آثاری از هزاره پنجم به
دست آمد و همچنین در منطقه صرم قم برخی
از آثار چه بسا این پیشینه را به  8هزار فرهنگ و
استقرار می رساند.سرلک با اشاره به هزاره دوم
پیش از میالد قم بی��ان کرد :در زمان کاوش از
منطقه قلی درویش باور نمیکردیم که مدارکی
بی��ن  1800ت��ا  1500قبل از می�لاد پیدا کنیم
هزاره ای که در تاریخ گم است.

ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﺯﻳﻦ ﮔﻮﺩﺭﺯﻯ ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  3861ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  991/227/95ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﮔﻮﺩﺭﺯﻯ ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 228
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1395/10/11ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ
ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  .1 :ﺍﻓﺴﺮ ﻓﻼﺡ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  16249ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ
 1315ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﺷﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ .2ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﮔﻮﺩﺭﺯﻯ ﻛﺮﻳﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 120
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1340ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .3ﻋﻠﻰ ﮔﻮﺩﺭﺯﻯ ﻛﺮﻳﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 1268ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1345ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .4ﻓﺮﺯﻳﻦ ﮔﻮﺩﺭﺯﻯ ﻛﺮﻳﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  3861ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1348ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .5ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻮﺩﺭﺯﻯ
ﻛﺮﻳﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  15889ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1338ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ .6
ﻓﺮﻭﻍ ﮔﻮﺩﺭﺯﻯ ﻛﺮﻳﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  592ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1342ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ
ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  227ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/153503
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺍﻣﻴﺮ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﮋﺍﺩ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 923/227/95:ﻭﻗﺖ
ﺑﺴﺎﻃﻰ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 1396/2/13:ﺳﺎﻋﺖ  10:30ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ:ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺠﺮ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﻯ ﻭ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ .ﺿﻤﻨﺎ ﻭﻯ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ
ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺷﻌﺒﻪ  216ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/153498
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 1395/11/20:ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
 951120/756:ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻮﺯﻩ  756ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ 15
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺑﺎﺑﺎﺋﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﻴﺮﻭﺱ ﺑﺎﺑﺎﺋﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﻣﺤﻤﺪﻯ
ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ:ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ
ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺷﻮﺭ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﺍﻯ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺑﺎﺑﺎﺋﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﻴﺮﻭﺱ ﺑﺎﺑﺎﺋﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ
ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2622976ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 1395/6/17
ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  150/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻧﺸﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺸﺮﺡ ﻣﺘﻦ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﻯ ﻫﻢ ﻧﺸﺮ
ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﭼﻚ ﺩﺭ ﻳﺪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻛﻪ ﻇﻬﻮﺭ ﺑﺮ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻌﺮﺽ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺼﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ
310ﻭ 313ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﺎﺩﺗﻴﻦ  515ﻭ 519ﻭ 522ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ
ﺑﺮ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  150/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  2/750/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  220/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/6/17ﻟﻐﺎﻳﺖ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ
ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺷﻌﺒﻪ ﻭ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  756ﺷﻮﺭﺍ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  15ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/153494
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  950511:ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺯﻫﺮﺍ ﻏﻼﻣﻰ ﻗﻔﺮﻯ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ:ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ
ﺭﺍﻯ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﻏﻼﻣﻰ ﻗﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ
ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺁﻥ
ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  244ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/11/10ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﻛﻪ
ﻣﻮﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ  72/289/700ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﻓﺎﻉ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  198ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  72/289/700ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ  95/9/3ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ
ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﺪﺍﺭﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻇﺮﻑ
ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  758ﺷﻮﺭﺍ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  15ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/153492

