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خبرنامه
کسب رتبه اول ارس
در حوزه صادرات مناطق آزاد کشور
مدیرعام��ل س��ازمان منطق��ه آزاد ارس از
ص��ادرات انواع کاال از این منطقه به  34کش��ور
جه��ان نظی��ر ترکیه ،آلمان ،اس��پانیا ،روس��یه و
گرجس��تان خبر داد .به گ��زارش فرینا به نقل از
فارس ،محس��ن خ��ادم عربباغ��ی در ادامه با
تأکی��د بر اینکه منطق��ه آزاد ارس در بین مناطق
آزاد کش��ور ،رتبه اول را در صادرات به دس��ت
آورده است ،یادآور ش��د :میزان صادرات قطعی
این منطقه از سال  1392تا هفت ماه سال جاری،
در حدود  215میلیون دالر بوده است .مدیرعامل
س��ازمان منطق��ه آزاد ارس در بخش دیگری از
س��خنان خود با بیان اینکه پیش بینی می ش��ود
میزان صادرات این منطقه امس��ال در مقایسه با
سال گذش��ته دو برابر و  100درصد نیز افزایش
یابد ،تصریح کرد :مجموع صادرات تولید منطقه
آزاد ارس نی��ز از بازه زمانی س��ال  1392لغایت
هفت ماه سال جاری ،بیش از  379میلیون دالر
و همچنین در این مدت ،مجموع صادرات حاصل
از تولید به سرزمین اصلی به میزان  314میلیون
دالر بوده اس��ت .ب��ه گفته وی ،آلمان ،اس��پانیا،
روس��یه ،گرجستان ،ترکیه ،امارات متحده عربی،
پاکستان ،عراق ،ارمنستان ،آذربایجان ،قزاقستان،
لهستان ،افغانستان و ...از جمله کشورهای هدف
صادرات قطعی ارس هستند .خادم عربباغی در
ادامه با اشاره به اقالم صادراتی قطعی این منطقه
نیز یادآور شد :شمش و مغز بادام و گردو ،زردآلو،
نخ ،مبلمان و انواع صفح��ات کابینت ،تجهیزات
پارک بازی کودکان ،کیس��ه و رول پالس��تیکی،
شمش مس ،اکسیدروی ،پالت چوبی ،پایه فلزی،
بنزین ،گازوئیل ،روغن صنعتی ،قیرنفت ،پلی اتیلن
و بشکه پالستیکی ،میله فوالدی ،لوازم آشپزخانه،
فریزر خانگی ،فرش ماشینی ،کورز ،تختخواب،
بارکش کش��اورزی ،موتورسیکلت و  ...در کنار
دیگر محصوالت ،اقالم صادراتی قطعی این منطقه
ی دهند .وی یچی��ن تجارت ارس،
را تش��کیل م 
آیدین تجارت ارس ،پاراپالستیک جلفای ارس،
مدیتران��ه ارس و خزر نفت ارس را از جمله پنج
شرکت برتر صادراتی تولید این منطقه اعالم کرد
و افزود :از چندیـن دهـه قبـل بـه دلیـل وجـود
گمـرک و ش��ـبکه حمـل و نقـل ریلـی مابیـن
جلفـا و کشـورهای مشـترک المنافع ،بازرگانـی
در ایـن شـهر از رونـق خوبـی برخـوردار بـوده
اس��ـت .خادم عربباغی در خاتمه با بیان اینکه
منطقه آزاد ارس با بیش از  50هزار هکتار وسعت
ب��ه عنوان صنعتی ترین منطق��ه آزاد ایران مطرح
است ،افزود :این منطقه در شمال غرب ایران و در
همسایگی با کشورهای آذربایجان و ارمنستان و
جمهوری خودمختار نخجوان واقع است.
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پتانسیل باالی منطقه آزاد چابهار برای جذب گردشگر
تفاه��م  -مناطق آزاد :معاون مدیرکل دریایی
سازمان بنادر و کشتیرانی اظهار کرد :بندر چابهار
با قابلی��ت های ترانزیتی ،گردش��گری و موقعیت
جغرافیایی ک��م نظیر ،می توان��د در اقتصاد منطقه
رونق ایجاد کند.
حس��ین عب��اس زاده در خص��وص موقعیت
ویژه بندر ش��هید بهش��تی چابهار اف��زود :این بندر
خصوصیات وی��ژه ای دارد که یک��ی از مهم ترین
آنها ،موقعیت خاص جغرافیایی آن است .در شرایط
رقابت��ی می��ان خطوط کش��تیرانی ،بعد مس��افت و
سرعت انتقال کاالها به نقاط مقصد از اهمیت باالیی
برخوردار اس��ت ،لذا بندر چابه��ار از این نظر برای
خطوط کش��تیرانی جاذبه های خ��اص خودش را
خواهد داشت؛ همچنین عمق و وسعت مناسب بندر
چابهار از دیگر محاسن ویژه آن است.
این کارشناس صنعت دریانوردی و کشتیرانی
در ادامه تصریح کرد :نکته بسیار مهم در توسعه بندر
چابهار ،موضوع توس��عه پس کرانه و شکل گیری
خطوط مواصالتی است .چرا که پس از ورود کاال
از نق��اط مختل��ف جهان به این بن��در ،باید به فکر
انتقال آن به نق��اط مقصد از راه خط آهن ،هواپیما
و یا مس��یر جاده ای بود؛ در این صورت می توان

امیدوار بود که بندر چابهار به هاب ترانزیتی منطقه
تبدیل ش��ود .لذا نقش دولت ب��رای فراهم آوردن
زیرساخت های مطلوب برای این منظور از اهمیت
باالیی برخوردار است.
وی در ادامه با اشاره به پتانسیل های گردشگری
چابهار افزود :با توجه ب��ه زیبایی های طبیعی بندر

چابهار و محبوبیت روزافزون گردشگری با کشتی های
کروز ،م��ی توان ب��ا فراهم کردن زیرس��اخت های
مناسب برای پهلوگیری این کشتی ها در بندر چابهار،
رونق مضاعفی در اقتصاد منطقه ایجاد کرد.
عب��اس زاده در ادامه در مورد ش��رایط رقابتی
بن��در چابهار با بندر گوادر در پاکس��تان اظهار کرد:

برگزاری جشن جهانی نوروز 97
همزمان با رویداد « تبریز »2018

نالمللی در تبریز همزمان با رویداد «تبریز »2018در ششمین جلسه
تفاهم -گروه گردشگری :برگزاری جشن جهانی نوروز به عنوان یک رویداد بی 
شورای راهبری به تصویب رسید.
محمد محبخدایی -معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در ششمین جلسه شورای راهبری رویداد «تبریز»2018
که با حضور مجید خدابخش -اس��تاندار آذربایجان ش��رقی ،بیمقدار -نماینده تبریز در مجلس شورای اسالمی ،مرتضی آبدار -مدیرکل میراثفرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری و نمایندگان دستگاه های عضو این شورا برگزار شد ،اظهار کرد :برنامهریزی حوزه گردشگری به دو بخش افزایش بهرهوری وضع
ش های تبلیغاتی گستردهای استفاده خواهیم کرد .محبخدایی ادامه داد :تبریز
موجود و توسعه متمرکز شده است .وی تصریح کرد :در این دو حوزه ،از رو 
با این رویداد به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسالم معرفی شده است و می خواهیم برای شهری که این عنوان را گرفته است ،یک الگو بسازیم .بنابراین با
برنامهریزی و ارائه تقویم ،برای برنامههایی که قرار است در تبریز برگزار شود ،یک موج گردشگری در این شهر ایجاد کنیم ،چرا که این رویداد فقط مختص
ت های تمام کشور در این رویداد استفاده کنیم.
به تبریز نیست و باید از ظرفی 
ت ها با سرعت و فوریت ،اقدامات جدی انجام دهد .ایجاد اقامتگاههای
معاون گردشگری اظهار کرد :استان آذربایجان شرقی باید در موضوع زیرساخ 
ی تواند از آن استفاده کند؛ با توجه به برگزاری مراسم افتتاحیه در ایام نوروز ،حضور مردم
سنتی با استفاده از بناهای تاریخی یکی از مواردی است که استان م 
و گردشگران داخلی را نیز در تبریز شاهد خواهیم بود و استان باید آمادگی پذیرایی از این تعداد مهمان را داشته باشد .محبخدایی اضافه کرد :ما به حضور
و مشارکت مردم در تبریز برای برگزاری مراسم افتتاحیه نیاز داریم و باید امکانات مورد نظر را برای برنام ه هایی که با حضور مردم برگزار خواهد شد فراهم
کنیم .معاون گردشگری بیان کرد :طبیعت ،تاریخ و فرهنگ و سالمت ،سه محور و ظرفیت گردشگری تبریز است که باید معرفی شود.
در ادامه ،مجید خدابخش -استاندار آذربایجان شرقی نیز در این نشست اظهار کرد :برای مراسم افتتاحیه صرفا نباید بر روی کشورهای اسالمی متمرکز
نالمللی نیز باید در دستور کار قرار گیرد .وی
شویم ،بلکه باید دعوت از سران تمام کشورها را در نظر داشته باشیم ،همچنین دعوت از سران سازمانهای بی 
ی تواند در برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم تأثیر بسزایی داشته
تصریح کرد :برگزاری جشن نوروز همزمان با افتتاحیه رسمی رویداد «تبریز »2018م 
ی تواند برنامهریزی و اجرا شود.
ت ها و آئینهای کشور و تمرکز بر شهر تبریز در سال  2018م 
باشد ،این اقدام در راستای معرفی ظرفی 
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ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  651/56/96ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮﻟﻰ ﻣﻤﻘﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 2260
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  54/1/7ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  :ﺭﺧﺸﻨﺪﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮﻟﻰ ﻣﻤﻘﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  12ﺕ ﺕ 1310
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮﻟﻰ ﻣﻤﻘﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  6827ﺕ ﺕ 1328
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ ﭘﺴﺮ ﺳﻬﻴﻼ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮﻟﻰ ﻣﻤﻘﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  9673ﺕ ﺕ 1345
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﻨﻴﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮﻟﻰ ﻣﻤﻘﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  7948ﺕ ﺕ 1335
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﻫﺮﻩ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮﻟﻰ ﻣﻤﻘﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  7947ﺕ ﺕ 1332
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ
ﻛﺲ 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 ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  56ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ  2ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/115160
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509982163800735ﺷﻌﺒﻪ  213ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9609972163800313ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ  :ﺧﺎﻧﻢ
ﮔﻴﺘﺎ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ  :ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻓﺸﻴﻦ ﺭﻣﻀﺎﻧﻌﻠﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ -1 :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ  -2ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ  -3 ...ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ  -4ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ
ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ  :ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﺸﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ :ﺭﺍﻯ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻴﺘﺎ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻓﺸﻴﻦ ﺭﻣﻀﺎﻧﻌﻠﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1390/6/22ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ
ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻮﺭﺥ  1390/6/22ﻣﻠﻜﻰ ﺑﻪ
ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  3/2038ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﺎ
ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻟﺬﺍ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻯ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﺩﺍﺭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻨﻌﻘﺪﻩ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻨﺪ  6-5ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻛﻪ
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺛﻤﻦ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺘﺮﺍژ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ
ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺯﻳﺒﺎﺩﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺮﺍژ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ
 121/01ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻴﺎﻥ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﺮﺍژ ﺭﺍ  120ﻣﺘﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻜﺬﻳﺒﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺘﺮﺍژ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ
ﻭ ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺮﺯ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  7ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  149ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ )ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ  (1351ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ
ﺷﺸﺼﺪ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻭ ﺷﺶ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺗﻮﻣﺎﻥ ) ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺷﺸﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ
ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ( ﺩﺭﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ
ﻣﺪﺕ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  20ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
 110/115154ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺑﺨﺪﻣﺖ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  213ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺷﻬﻮﺩ ﻣﺮﻳﻢ ﻗﺠﺮﻯ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 96/11/4 -
ﺳﺎﻋﺖ  11ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ – ﻛﻴﻬﺎﻥ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ – ﻣﺮﻳﻢ ﻗﺠﺮﻯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ –ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻛﻴﻬﺎﻥ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  245ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺩ ﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻ ﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺷﻬﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ.
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 245
110/118026

ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ -ﻓﺮﻳﺪﻩ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﭘﻨﺎﻩ ﻑ ﺭﺣﻴﻢ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ – ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﻮﺭ ﻑ ﺳﻴﺪ
ﺭﺿﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ -ﻣﺤﺴﻦ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﻑ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ –ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9610090242401894ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  9509970242400311ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻬﭙﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
 1275800000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  1100000ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻧﻴﺰ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍ ﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ  92/3/26ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ
ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  37000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﻤﻨﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺑﻌﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
 110/118025ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  127ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  960686ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ – ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺤﻤﺪﻯ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ – ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻭﻳﺎﺭ ﺣﺴﻴﻨﻰ – ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻓﺘﺤﻴﺎﻥ – ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻣﺮﺻﺎﺩ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ –ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ –ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ –ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ –ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ – ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  97/2/8ﺳﺎﻋﺖ 11
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ
ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ
ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  127ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/118024
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻧﺎﺟﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻩ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻭ ﺣﻴﺪﻯ ﺷﻤﺲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻧﺎﺟﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9609970242400426ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
9509980242400650ﺷﻌﺒﻪ  127ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ
 346-73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 110/118022ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷﻌﺒﻪ  127ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻛﻼﺳﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ 960681 -ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ -ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺤﺎﻓﭽﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ -ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺑﺎﻗﺮﺯﺍﺩﻩ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
– ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﻚ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭ – ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  97/2/2ﺳﺎﻋﺖ  11ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  127ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/118020

بن��ادر زمانی که در منطقه ای واقع می ش��وند ،خود
به خود فضای رقابتی ایجاد می کنند؛ لذا تعریفی که
برای بندر و مدلی که برای توسعه و استفاده از آن ارائه
می ش��ود ،در بازار رقابتی تأثیرگذار است .عالوه بر
مباح��ث مربوط ب��ه ترانزیت کاال ،س��رمایه گذاری
روی کاربری گردش��گری جزیره چابهار با توجه به
زیبای��ی های طبیعی و همچنی��ن امنیت بی نظیر آن
در رقاب��ت با گوادر ،می تواند چابهار را در موقعیت
مستحکم تری قرار دهد.
وی در ادامه افزود :با توجه به یکنواختی نقاط
گردش��گری در جنوب خلیج ف��ارس و عالقه ذاتی
صنعت توریس��م به کش��ف جاذبه های جدید ،بندر
چابهار می تواند به عنوان نقطه جایگزین پاکس��تان
مطرح ش��ود .این امر با توجه به اتصال بندر چابهار
به دریای آزاد و کوتاه بودن مس��یر دسترسی به آن و
جذابیتی که از این لحاظ برای فعاالن صنعت توریسم
وجود دارد ،از اهمیتی باال برخوردار اس��ت .عباس
زاده در پایان اضافه کرد :با فراهم کردن زیرساخت ها
برای توسعه بندر چابهار از سوی دولت ،این بندر یک
فرصت سرمایه گذاری را در اختیار بخش خصوصی
قرارداده اس��ت ،تا با حضور فعال و مؤثر در صحنه
اقتصاد کشور و منطقه رونق ایجاد کنند.

افزایش سهم گردشگری ایران
در تولید ناخالص داخلی
مؤسسه آماری «استاتیستا» ( )statistaبا اشاره به تأثیر مثبت و
اهمیت برجام بر افزایش ورود گردش��گران به ایران و تداوم این توافق
اعالم کرد :بر اس��اس گزارش انجمن جهانی سفر و گردشگری ،حدود
 5.5میلیون گردشگر بین المللی به ایران سفر کرده اند که افزایش 11.6
درصدی در مقایس��ه با آمار سال گذشته را نشان می دهد .به گزارش
ایرنا ،این مؤسسه آماری آلمانی تصریح کرد :سهم بخش گردشگری در
تولید ناخالص داخلی ایران برای س��ال  2017حدود  28میلیارد دالر
است و با پیش بینی باقی ماندن توافق هسته ای میان ایران و غرب ،سهم
کلی بخش گردشگری در تولید ناخالص داخلی ایران تا سال  2027به
 79میلیارد دالر افزایش می یابد.
پس از شروع مذاکرات هسته ای در سال  ،2013ایران به بازسازی
صنعت گردشگری خود پرداخت .مسافران غربی اکنون به طور فزاینده ای
فرصت سفر به ایران را دارند در حالی که پیش از این ،امکان سفر برای
گردشگران بسیار محدود شده بود .لغو تحریم های اقتصادی ،ازسرگیری
خطوط هوایی مس��تقیم پرواز به ایران و همچنین آس��ان کردن شرایط
دریافت روادید ایران ،بار دیگر این کشور را به یکی از قطب های جذاب
گردش��گری تبدیل کرد .ورود روزافزون گردش��گران با امضای توافق
هسته ای در اواخر سال  2015نیز روند صعودی به خود گرفت.

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609982160100339ﺷﻌﺒﻪ  36ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ -ﺑﺎﻧﻚ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺍﺣﻤﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻃﺎﻫﺮﻩ
ﻛﺮﺍﻣﺘﻰ ﻑ ﻋﺒﺎﺱ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ -ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﺍﻥ ﺩﻟﻔﺎﺭﺩ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻣﻬﺪﻳﻪ ﻋﺰﻳﺰ ﻋﻴﻨﻰ –ﻋﻠﻰ
ﺷﺎﻫﻮﺍﺭﻭﻗﻰ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ -ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺎﺩﻩ ﺳﺎﺭﺍﻥ ﺍﻣﺮﺗﺎﺕ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻣﻬﺪﻳﻪ ﻋﺰﻳﺰ ﻋﻴﻨﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻫﺎ -ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ -ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ -ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ-
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﻪ
ﺷﺮﺡ ﺁﺗﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ -ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ
ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻛﺮﺍﻣﺘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻫﻮﺍﺭﻭﻗﻰ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ – ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﺍﻥ ﺍﻟﻔﺎ –ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻯ
ﺍﻣﺮﺗﺎﺕ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ  4000000000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻰ ﻭ  433972603ﺭﻳﺎﻝ
ﺳﻮﺩ ﻣﻘﺮﺭ ﻭ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺩﻳﺮ ﻛﺮﺩ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ  3390000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﻧﺨﺴﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ
ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻧﻀﺎﻣﻨﻰ ﺍﺯ ﻭﻯ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻨﻚ ﻧﻪ
ﻣﺪﻳﻮﻳﻦ ﺍﺻﻠﻰ ﻧﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺧﻮﺩ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﻭﻯ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ
ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﺎﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ
ﺷﻮﺩ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻴﭻ ﺩﻓﺎﻉ
ﻣﻐﺎﻳﺮﻯ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺛﺎﺑﺖ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ  220-219-10ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ  403ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺩﻭ
ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  15ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ ﻭ  515-519-198ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  4000000000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻰ
 433972603ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻮﺩ ﻣﻘﺮﺭ ﻭ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ  3390000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺘﻬﺎ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻯ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺍﺳﺖ .
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  36ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻡ ﻳﺘﻬﺮﺍﻥ
110/116184
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509982160101007ﺷﻌﺒﻪ  36ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9609972160100207ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ -ﺍﺣﻤﺪ
ﻣﻬﺮﺍﺑﻰ ﻑ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻑ ﺳﻴﺪ ﻫﺎﺩﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ -ﻳﺎﺳﻴﻦ ﺭﺟﺐ ﺯﺍﺩﻩ ﻑ
ﺣﺴﻦ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﻓﺮﺡ ﺑﺨﺶ ﻑ ﺍﺻﻐﺮ-ﺣﺴﻦ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ –ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
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 ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ
ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ – ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺣﻤﺪ
ﻣﻬﺮﺍﺑﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﺭﺟﺐ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ
ﻓﺮﺣﺒﺨﺶ –ﺣﺴﻦ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ  6075160000ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻭ ﻣﻨﻀﻤﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﺎﻻﺧﺺ
ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﻭ ﻣﻮﺩﺍﻯ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﮔﻮﺍﻫﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﻮﻳﺪ ﺻﺤﺖ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ
ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻋﺴﺮ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ
 507-506-505-504ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺯ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ
ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ .
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  36ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/116183
ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ –ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻻﺋﻤﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ – ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺮﺳﻠﻰ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ -ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺎﺑﺎﺋﻰ ﻑ ﻓﺮﺝ ﺍﻟﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ – ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  9409970231500699ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  155000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
 4780000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﻚ  93/6/8ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ
ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻌﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  150ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/116182

خبرنامه
هشتمین نمایشگاه صنایع دستی کشور
در زاهدان افتتاح شد
تفاه��م -گ��روه گردش��گری :هش��تمین
نمایش��گاه صنایع دستی کشور با حضور شماری
از مسئوالن سیستان و بلوچستان در محل دائمی
نمایش��گاه های بین المللی زاهدان افتتاح ش��د.
معاون صنایع دس��تی اداره کل می��راث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان در
حاشیه این مراسم اظهار کرد :این نمایشگاه در قالب
 156غرفه شامل  76غرفه مربوط به استان های
سراس��ر کش��ور و بقیه غرفه ها متعلق به فعاالن
حوزه صنایع دس��تی این اس��تان گشایش یافت.
محمد بهروز عیس��ی زهی افزود :عالقه مندان به
حوزه صنایع دس��تی برای بازدید از این نمایشگاه
تا  17آذر می توانند به محل دائمی نمایشگاه های
بین المللی زاهدان مراجعه کنند .وی تصریح کرد:
این نمایش��گاه با همکاری و مشارکت استانداری
سیستان و بلوچس��تان ،اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دس��تی و گردش��گری و سازمان صنعت و
معدن و تجارت این استان برگزار شده است .وی
با بیان اینکه تاکنون  42اثر صنایع دستی سیستان
و بلوچستان موفق به اخذ نشان ملی مرغوبیت کاال
شده اند ،اضافه کرد :بیش از  30اثر نیز امسال در
مرحله استانی نشان مرغوبیت را دریافت کردند و
در حال سیر مراحل ملی آن هستند.
موافقت با تأسیس  13اقامتگاه بو م گردی
در اصفهان

مدی��رکل می��راثفرهنگی ،صنایعدس��تی
و گردش��گری اصفهان در پایان نشس��ت کمیته
فنی س��رمای ه گذاری گردش��گری این استان از
موافقت اعضا با تأسیس  13اقامتگاه بومگردی
جدید در این اس��تان خبر داد .به گزارش تفاهم،
فریدون ا...یاری افزود :با توجه به سیاست اداره
ث فرهنگی اس��تان اصفهان در گسترش
کل میرا 
متوازن گردش��گری در پهنه اس��تان از یکسو
و از س��وی دیگر توسعه اقتصاد روستایی استان
با توجه به بروز خشکس��الی در بخش عمده ای
از اس��تان ،تالش کردهایم با توسعه کمی و کیفی
اقامتگاههای بو م گردی در روستاها و شهرهای
کوچک اس��تان ،ضمن توسعه اقتصاد بومی مبنی
گ های
بر گردشگری ،به حفاظت از خرده فرهن 
جوامع کوچک نیز در مناطق کوچک روس��تایی
بیندیشیم .مدیرکل میراثفرهنگی ،صنایعدستی
و گردش��گری اصفهان در پای��ان اضافه کرد :در
این نشس��ت موافقت اولیه تأسیس یک کمپینگ
عشایری در روس��تای مروک از توابع شهرستان
س��میرم نی��ز در راس��تای توس��عه گردش��گری
عشایری در جنوب استان صادر شد.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ
ﺳﺎﻻﺭ ﻗﺮﻩ ﺩﺍﻏﻠﻰ ﻛﻠﻮﭼﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9609981085600681
ﺷﻌﺒﻪ  856ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺠﺪﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ
 1396/10/17ﺳﺎﻋﺖ  16ﺗﻌﻴﻴﻦ 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.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  856ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺠﺪﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/115198
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺯﺍﺩ ﺣﻤﺰﻩ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻋﻈﻤﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺯﺍﺩ ﺣﻤﺰﻩ
ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9609981085600542ﺷﻌﺒﻪ  856ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺠﺪﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1396/10/19ﺳﺎﻋﺖ  16ﺗﻌﻴﻴﻦ 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.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  856ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺠﺪﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/115191
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻟﻴﻠﻰ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﻳﺰﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻴﺮﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9609981045700542ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪﻯ
ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  9417ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/8/4ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ
ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﻴﻠﻰ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﻳﺰﺩﻯ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  2792ﺕ ﺕ  1356ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺵ .ﺵ  0020157290ﺕ ﺕ  1376ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺧﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺵ .ﺵ  0152580549ﺕ ﺕ  1389ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﻨﺎﻫﻠﻮ ﺵ .ﺵ  360ﺕ ﺕ  1326ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ
ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  457ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/115186
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ  /ﺭﺍﻯ  /ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
 655/306/96ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ  1396/10/24ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻴﺜﻢ ﻣﻐﺎﻥ ﺩﺷﺘﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺳﻌﻴﺪ ﭼﻬﺎﺭﺩﻭﻟﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  304ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻌﻠﺖ 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 ﻓﻮﻕ
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 ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻻﺯﻡ ﺷﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﻣﺪﺕ
ﺁﻥ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
ﺷﻌﺒﻪ  306ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﻔﺖ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/115184

ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ  4ﺗﻬﺎﺭﻥ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺳﻜﻴﻨﻪ ﻭﻧﺮﮔﺲ ﻭ ﺟﻤﻴﻠﻪ ﻭ
ﺻﻐﺮﻯ ﻭﻧﺼﺮﺕ ﺍﷲ ﻭ ﭘﺮﻧﻴﺎ ﺷﻬﺮﺕ ﻫﻤﮕﻰ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﺩﺭﻭﺍﺭﻯ ﻭ ﻓﺮﻳﺪﻩ ﻣﺨﺘﺎﺭﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  960685ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ
ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍ ﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ
ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﻳﺖ ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﻻ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  126ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/118019

ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ –ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻻﺋﻤﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ – ﺟﻮﺍﺩ ﻋﻄﺎﻳﻰ ﻑ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ -ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺎﺑﺎﺋﻰ ﻑ ﻓﺮﺝ ﺍﻟﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ – ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 9409970231500700
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  155000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  4780000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﻚ  93/6/8ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻌﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  150ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/116181

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻛﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻣﻴﺪﻋﻠﻰ ﻧﺰﺍﺩﺳﻮﻻ
ﻭ ﺍﺭﺩﺷﻴﺮ ﻗﻠﻢ ﺍﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ  9609980944500907ﺷﻌﺒﻪ  306ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﻔﺖ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1396/10/25ﺳﺎﻋﺖ  15/30ﺗﻌﻴﻴﻦ 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.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  306ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﻔﺖ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/115178

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺻﻔﻰ ﭘﻮﺭ ﻃﺮﻗﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﺧﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺻﻔﻰ ﭘﻮﺭ ﻃﺮﻗﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ –ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﻚ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
9609980242300719ﺷﻌﺒﻪ  126ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  96/11/7ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  9:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ
ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
110/118016ﻣﻨﺸﻰﺩﺍﺩﮔﺎﻩﺣﻘﻮﻗﻰﺷﻌﺒﻪ126ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻋﻤﻮﻣﻰﺣﻘﻮﻗﻰﻣﺠﺘﻤﻊﻗﻀﺎﻳﻰﺷﻬﻴﺪﺑﺎﻫﻨﺮﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﺩﻳﻨﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎﺋﻰ – ﺭﺿﺎ ﻣﻄﻠﺒﻰ
ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  104497ﻣﻮﺭﺧﻪ  96/8/10ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﭘﻮﻳﺎ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ
ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻓﻮﻕ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻣﻨﺎﻑ ﺁﻗﺎﺯﺍﺩﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 221
ﻣﻮﺭﺧﻪ  96/3/9ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960025/183ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻀﺒﻮﻁ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺁﻥ
ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺟﻮﺍﺑﻴﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  183ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/116179

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻛﺒﺮﺗﺒﺎﺭ ﺑﺰﺭﻭﺩﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﻨﺪﻡ ﺧﻮﺍﺭﺍﻥ
ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻭ ﺭﺣﻴﻢ ﻳﻌﻘﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ  9609980944500879ﺷﻌﺒﻪ  306ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﻔﺖ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1396/10/24ﺳﺎﻋﺖ  17ﺗﻌﻴﻴﻦ 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.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  306ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﻔﺖ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/115173

