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سرزمین
مديركل شيالت كرمانشاه مطرح كرد

فعاليت ۵۰مركز تكثير و پرورش
ماهيان زينتي در كرمانشاه

مديركل شيالت استان كرمانشاه از فعاليت  ۵۰مركز تكثير
و پرورش ماهيان زينتي در استان خبر داد .فرزاد افضلي در
گفتوگو با خبرنگار «سبزينه» اظهار داشت :استان كرمانشاه
به عنوان قطب كشاورزي و يكي از استانهاي غير ساحلي كشور
قلمداد ميشود كه با برخورداري از ميانگين بارش ساالنه ۴۲۰
ميلي متر و داشتن چهار فصل و هفت اقليم و همچنين وجود
منابع آبهاي سطحي با ظرفيت كامل توجه به منابع آبي زمينه
توسعه آبزي پروري را در راستاي تامين امنيت غذايي در سطح
ملي فراهم كرده است .وي افزود :حاصل فعاليتهاي آبزيپروري
استان كرمانشاه در سال قبل تولد  ۱۷هزار و  ۲۰۶تن انواع
آبزيان در قالب پرورش ماهيان سردابي و گرمابي و خاويار ميگو
بوده كه در همين راستا در بحث ارتقاي فرهنگ مصرف ماهي
استان كرمانشاه از  ۲۵۰كيلوگرم مصرف سرانه در سال  ۷۳به
 ۹كيلوگرم در سال قبل رسيده است .مديركل شيالت استان
كرمانشاه با بيان اينكه افزايش سرانه مصرف ماهي موجب كاهش
بيماريهاي قلبي و عروقي و تضمينكننده سالمت جامعه است،
گفت :در زمينه توليد ماهيهاي گرمابي سال قبل سه هزار و
 706تن توليد در سطح استان داشتهايم كه پيشبيني ميشود
امسال اين ميزان به چهار هزار و  50تن برسد .وي بيان كرد:
سال گذشته  ۱۱هزار و  ۴۰۰تن ماهي سردآبي توليد شده است
كه پيش بيني ميشود اين ميزان امسال به  ۱۳هزار و  ۳۷۵تن
افزايش يابد .افضلي تصريح كرد :همچنين در سال قبل يكهزار
و  405تن ماهي در آبهاي طبيعي و نيمهطبيعي توليد شده كه
پيشبيني ميشود امسال دو هزار و  200تن توليد داشته باشيم.
وي درباره وضعيت آبزيپروري استان گفت :سال قبل  ۶۴۰تن
پرورش ماهي در قفس در سطح استان انجام شد كه اين ميزان
امسال بر اساس پيشبينيهاي انجام شده به  1300تن ميرسد.
مديركل شيالت استان كرمانشاه تصريح كرد :پرورش ماهيان
خاوياري در دو مزرعه و يك واحد قفس انجام ميشود كه سال
گذشته  40تن ماهي خاوياري توليد و پيشبيني امسال نيز ۵۰
تن توليد است.

 700هزار قطعه بچه ماهي زينتي
در هرمزگان توليد شد

عبدالرسول دريايي اظهار داشت :از اين شش مركز سه مركز در
قالب آب شور و سه مركز در قالب آب شيرين در حال فعاليت است
و ماهيان زينتي از هرمزگان به سراسر كشور به ويژه استانهاي
فارس ،تهران و اصفهان ارسال ميشود .به گزارش «سبزینه» به نقل
از ایرنا ،دريايي بيان داشت :مراكز آب شور هرمزگان در سالهاي
اخير موفق به توليد انواع ماهيان زينتي دريايي و انواع دلقك ماهيان
شدهاند كه اين موفقيتها خودكفايي استان در اين حوزه را در پي
داشته است .وي تاكيد كرد :حمايتهاي دولت و شيالت ايران در
ممنوع كردن ورود ماهيان زينتي كه در داخل كشور توليد ميشود
گامي مهم براي توسعه بازار و حمايت از توليدات داخلي هرمزگان
است .رئيس اداره توسعه ماهيان دريايي شيالت هرمزگان گفت:
با افزايش توسعه اين مراكز و حمايت شيالت از سرمايهگذاران اين
صنعت ،آينده خوبي براي اين صنعت متصور هستيم .دريايي ياد
آور شد :تكثير و پرورش ماهيان تزئيني فرصتي مناسب ،مطمئن و
زود بازده براي سرمايهگذاري و ايجاد اشتغال براي دانشآموختگان
شيالت و عالقهمندان اين صنعت است.

دام ،طیور و آبزیان
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صنعت خوراك دام و طيور كاستيهايي دارد که با تبادل فناوري و سرمايهگذاري خارجی رفع میشود

صنعت خوراك دام نیازمند سرمایهگذاری
سبزینه

هما همتخواه

كارشناسان صنعت دام ،طيور و آبزيان بر
اين باورند كه با توجه به تأمين يارانه ارزي
واردات نهادهها از سوي دولت ،ميتوان توليد
و اشتغال در اين صنعت را با جذب سرمايه
داخلي و خارجي رونق بيشتري داد .امسال
دولت با اصالح سياست نظام ارزي متعهد شد
نهادههاي دام و طيور را با ارز چهار هزار و 200
تومان وارد كند تا هزينههاي توليد كاهش يابد.
صنعت خوراك دام ،طيور و آبزيان با ظرفيت
اسمي  23ميليون تن توليد ساالنه ميتواند در
ارتقاي توليد ،اشتغال و ارزآوري نقش بهسزايي
داشته باشد؛ در حالي كه به گفته كارشناسان،
اكنون اين صنعت با  10ميليون تن ظرفيت،
يعني  50درصد توان خود كار ميكند .طبق
آمارها ،نياز ساالنه كشور به انواع خوراك دام،
طيور و آبزيان  19ميليون تن است .پارسال
 9ميليون و  896هزار تن انواع خوراك در
كشور توليد شد؛ از اين ميزان پنج ميليون و
 645هزار تن خوراك دام ،سه ميليون و 960
هزار تن خوراك طيور و  291هزار تن خوراك
آبزيان بود .صنعت خوراك دام ،طيور و آبزيان
كشور داراي  70سال قدمت است .اكنون 645
واحد توليدي در اين زمينه فعاليت دارند و اين
صنعت توانسته است براي  399دامپزشك،
 492متخصص تغذيه دام ،دامپروري و علوم
دامي ،يك هزار و  100تكنیسين فني و 12
هزار كارگر بهطور مستقيم شغل ايجاد كند
كه  89درصد شاغالن را مردان و  11درصد
را بانوان تشكيل ميدهند 55 .واحد توليدي
معادل  12درصد خوراك دام ،طيور و آبزيان را
توليد ميكنند كه به دليل رعايت همه جوانب
بهداشتي از اهميت ويژهاي برخوردارند.
اكنون  98درصد خوراك آماده دام كشور
در كارخانههاي خوراك دام ،طيور و آبزيان و
بخشي در واحدهاي پرورشي توليد ميشود
و فقط دو درصد آن وارداتي است .گزارشها
نشان ميدهد پارسال ارزش كنسانتره و
خوراك كامل وارداتي بيش از  74ميليون دالر
بود .پارسال صادرات خوراك آماده دام ،طيور
و آبزيان به بيش از  186هزار تن با ارزش بيش
از  74ميليون دالر رسيد كه نسبت به سال
 1390از نظر حجمي  139درصد و از نظر
ارزشي  135درصد رشد داشت.
برخورداري  39كارخانه توليدكننده
خوراك دام از شناسهاي .آر
رئيس انجمن صنايع خوراك دام ،طيور و
آبزيان درباره ظرفيتهاي اين صنعت گفت:
اكنون  39كارخانه توليد خوراك دام و طيور
(معادل  8/5درصد كل آنها) شناسهاي .آر
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ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9709981045900462ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ
ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺟﻤﻴﻞ ﺍﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  519ﻣﺘﻮﻟﺪ
 1312,11,2ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻭﺟﺒﻼﻍ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97,5,29ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ
ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 ,ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻓﺸﺎﺭ ﺵ ﺵ  437ﺕ
ﺕ  39,5,1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻭﺣﻴﺪ ﺍﻓﺸﺎﺭ ﺵ ﺵ  3422ﺕ ﺕ 40,1,1
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺸﺎﺭ ﺵ ﺵ  568ﺕ ﺕ  42,1,1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻓﺸﺎﺭ ﺵ ﺵ  1298ﺕ ﺕ  46,1,1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺍﻓﺸﺎﺭ ﺵ ﺵ  2958ﺕ ﺕ  44,4,1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ -6
ﻣﻴﻨﺎ ﺍﻓﺸﺎﺭ ﺵ ﺵ  1884ﺕ ﺕ  48,3,1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -7ﺳﻜﻴﻨﻪ ﺣﺎﺟﻰ
ﭘﻴﺮﻯ ﺵ ﺵ  2ﺕ ﺕ  20,2,10ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺭﻯ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ
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ﺩﻓﺘﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻝ
110/92034
ﺷﻌﺒﻪ  459ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺣﺴﻦ ﺻﺒﺎﺣﻰ ﻧﻴﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9709981045900391ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻰ ﺻﺒﺎﺣﻰ ﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺵ ﺵ
 268ﻣﺘﻮﻟﺪ  1300ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﻢ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96,3,21ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ
ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 ,ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺻﺒﺎﺣﻰ ﻧﻴﺎ ﺵ ﺵ
 13022ﺕ ﺕ  42,1,1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺣﺴﻦ ﺻﺒﺎﺣﻰ ﻧﻴﺎ ﺵ ﺵ 13021
ﺕ ﺕ  40,1,1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺻﺒﺎﺣﻰ ﻧﻴﺎ ﺵ ﺵ  13023ﺕ ﺕ
 45,1,1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﺍﻛﺮﻡ ﻏﻼﻡﺯﺍﺩﻩ ﺵ ﺵ  46ﺕ ﺕ  26,7,9ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﻗﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﺍﻗﺪﺱ ﻏﻼﻡﺯﺍﺩﻩ ﺵ ﺵ  1578ﺕ ﺕ  31,7,1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  -6ﺯﻫﺮﺍ ﻏﻼﻡﺯﺍﺩﻩ ﺵ ﺵ  1579ﺕ ﺕ  32,11,1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -7ﻋﺬﺭﺍ ﻏﻼﻡﺯﺍﺩﻩ ﺵ ﺵ  512ﺕ ﺕ  33,11,13ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -8ﺑﺘﻮﻝ
ﻏﻼﻡﺯﺍﺩﻩ ﺵ ﺵ  6615ﺕ ﺕ  35,1,1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -9ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺻﺒﺎﺣﻰ ﻧﻴﺎ
ﺵ ﺵ  7666ﺕ ﺕ  40,1,1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -10ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺻﺒﺎﺣﻰ ﻧﻴﺎ ﺵ ﺵ
 16420ﺕ ﺕ  48,4,3ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -11ﻣﻨﻴﺮ ﺻﺒﺎﺣﻰ ﻧﻴﺎ ﺵ ﺵ 16421
ﺕ ﺕ  52,3,3ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪﺍﻯ ﺍﺯ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺣﻞ
ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺷﻌﺒﻪ
ﺩﻓﺘﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻝ
110,92028
ﺷﻌﺒﻪ  459ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺟﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9709981045800413ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻫﻤﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻗﻮﭘﺪﺍﻧﻠﻮ ﺑﻪ
ﺵ ﺵ  111ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96,02,05ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ
ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 ,ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺟﻢ ﺵ ﺵ  350ﺕ ﺕ
 1335,08,10ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ  -2ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺟﻢ ﺩﺧﺖ ﻭﺣﻴﺪ ﺵ ﺵ  18336ﺕ ﺕ
 1338,10,03ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ  -3ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺟﻢ ﺩﺧﺖ ﻭﺣﻴﺪ ﺵ ﺵ  23500ﺕ
ﺕ  1346,02,05ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ
ﺍﻭ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺣﻞ
ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺷﻌﺒﻪ
ﺩﻓﺘﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻝ
110,92024
ﺷﻌﺒﻪ  458ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺯﻫﺮﺍ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﻮﺣﺪﺍﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9709981045700490ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﻮﺣﺪﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 95,9,16ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 ,ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺎﻗﺮﻯ ﺟﻮﺭﻳﺎﺑﻰ ﺵ ﺵ  1092ﺕ ﺕ  1332ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﺷﺖ ﻫﻤﺴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻋﻠﻰ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﻮﺣﺪﺍﻧﻰ ﺵ ﺵ  10691ﺕ ﺕ  1350ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻧﺎﺻﺮ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﻮﺣﺪﺍﻧﻰ ﺵ ﺵ  5577ﺕ ﺕ  1352ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﻧﺎﺩﺭ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﻮﺣﺪﺍﻧﻰ ﺵ ﺵ  983ﺕ ﺕ  1358ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -5ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﻮﺣﺪﺍﻧﻰ ﺵ ﺵ  6516ﺕ ﺕ  1361ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -6ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﻮﺣﺪﺍﻧﻰ ﺵ ﺵ  35571ﺕ ﺕ  1365ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -7
ﺯﻫﺮﺍ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﻮﺣﺪﺍﻧﻰ ﺵ ﺵ  17377ﺕ ﺕ  1353ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ
ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ
ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺣﻞ
ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺷﻌﺒﻪ
ﺩﻓﺘﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻝ
110,92020
ﺷﻌﺒﻪ  457ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

دارند كه بدون طي كردن بوروكراسي اداري
براي دريافت مجوزهاي مختلف ميتوانند
صادرات انجام دهند؛  63واحد نيز در حال
دريافت اين كد هستند .شناسه اي .آر اين
امكان را به توليدكنندگان ميدهد كه در مدت
زمان كوتاهتري و بدون گذراندن مراحل اداري،
محصول خود را به بازارهاي صادراتي ارسال
كنند .مجيد موافق قديري ادامه داد :در پنج
سال گذشته خطوط توليدي  345كارخانه
( 75درصد) به روزرساني شده و  97كارخانه
معادل  21درصد نيازمند به روزرساني است
كه از معاونت امور دام وزارت جهادكشاورزي
انتظار داريم سال آينده اعتبار الزم را براي اين
امر اختصاص دهد .به گفته موافق قديري،
اكنون  59واحد توليدي با شركتهاي مطرح
خارجي مشاركت ميكنند و  51كارخانه
توليدي در بخش خوراك دام ،طيور و آبزيان
سابقه صادرات دارند كه محصوالت خود را
 17كشور دنيا صادر ميكنند ،اما  78درصد
كارخانهها برنامه صادراتي ندارند.
 ارزش بيش از  100ميليارد توماني
توليدات ساالنه دامي كشور
به گفته معاون توليدات دامي وزارت
جهادكشاورزي ،در چند دهه اخير ارزش
توليدات دامي كشور ساالنه به بيش از
 100ميليارد تومان رسيده است .مرتضي
رضايي از صنعت توليد خوراك دام به
عنوان كه يكي از حلقههاي توليدات دامي
ياد كرد و گفت :طبق برآوردها امسال
 10ميليون  700هزار تن شيرخام ،تا دو
ميليون و  400هزار تن گوشت مرغ870 ،
هزار تن تخم مرغ و  850هزار تن گوشت

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺍﻋﻈﻢ ﺟﻤﺎﻟﻰ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9709981045700481ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪﺟﻤﺎﻝ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻰ ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  52,10,13ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 ,ﺍﻋﻈﻢ ﺟﻤﺎﻟﻰ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻰ ﺵ ﺵ  54ﺕ ﺕ  1337ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺁﺷﺘﻴﺎﻥ
ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺑﺘﻮﻝ ﺟﻤﺎﻟﻰ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻰ ﺵ ﺵ  101ﺕ ﺕ  1325ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺁﺷﺘﻴﺎﻥ
ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﺍﻛﺮﻡ ﺟﻤﺎﻟﻰ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻰ ﺵ ﺵ  48ﺕ ﺕ  1328ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺁﺷﺘﻴﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﻏﻼﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻰ ﺵ ﺵ  107ﺕ ﺕ  1330ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺁﺷﺘﻴﺎﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -5ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﻤﺎﻟﻰ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻰ ﺵ ﺵ  19ﺕ ﺕ  1334ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺁﺷﺘﻴﺎﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -6ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻤﺎﻟﻰ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻰ ﺵ ﺵ  2041ﺕ ﺕ  1346ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -7ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺟﻤﺎﻟﻰ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻰ ﺵ ﺵ  80ﺕ ﺕ  1340ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺁﺷﺘﻴﺎﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -8ﺁﺳﻴﻪ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻰ ﻋﺮﺍﻗﻰ ﺵ ﺵ  3446ﺕ ﺕ  1305ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺁﺷﺘﻴﺎﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ
ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺣﻞ
ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺷﻌﺒﻪ
ﺩﻓﺘﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻝ
110,92016
ﺷﻌﺒﻪ  457ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺟﻤﺎﻝ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﺍﺷﻜﺬﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9709981045600466ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ
ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﺍﺷﻜﺬﺭﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  1965ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1389,04,21ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ
ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 ,ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ
ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﺍﺷﻜﺬﺭﻯ ﺵ ﺵ  7553ﺕ ﺕ  1352ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ -2
ﻋﻠﻰ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﺍﺷﻜﺬﺭﻯ ﺵ ﺵ  3741ﺕ ﺕ  1346ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -3ﺟﻤﺎﻝ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﺍﺷﻜﺬﺭﻯ ﺵ ﺵ  977ﺕ ﺕ  1350ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -4ﻟﻴﻼ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﺍﺷﻜﺬﺭﻯ ﺵ ﺵ  3964ﺕ ﺕ  1355ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﺷﻜﺬﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -5ﺯﻫﺮﺍ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﺍﺷﻜﺬﺭﻯ ﺵ ﺵ  0015439763ﺕ ﺕ  1371ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -6ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﺍﺷﻜﺬﺭﻯ ﺵ ﺵ  27130ﺕ ﺕ  1358ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -7ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﺍﺷﻜﺬﺭﻯ ﺵ ﺵ  59924ﺕ ﺕ  1365ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -8ﺻﻔﺎ ﻃﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﺷﻜﺬﺭﻯ ﺵ ﺵ  67ﺕ ﺕ  1370ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺍﺷﻜﺬﺭ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺣﻞ
ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺷﻌﺒﻪ
ﺩﻓﺘﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻝ
110,92011
ﺷﻌﺒﻪ  456ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻣﻬﺪﻯ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ
ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9709981045600469ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ
ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺑﺪﺭﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  851ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397,04,02ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ
ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 ,ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺵ ﺵ  30ﺕ ﺕ  1323ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻛﻦ ﻫﻤﺴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺵ ﺵ  35ﺕ ﺕ  1346ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﺷﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ -3
ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺵ ﺵ  30ﺕ ﺕ  1348ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﺷﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﻣﺠﻴﺪ ﺍﻛﺒﺮﻯ
ﺵ ﺵ  10070ﺕ ﺕ  1350ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﻣﻬﺪﻯ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺵ ﺵ
 21002ﺕ ﺕ  1353ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -6ﻭﺣﻴﺪ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺵ ﺵ  8440ﺕ
ﺕ  1361ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪﺍﻯ ﺍﺯ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺣﻞ
ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺷﻌﺒﻪ
ﺩﻓﺘﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻝ
110,92006
ﺷﻌﺒﻪ  456ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9709981045600389ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺑﻪ
ﺵ ﺵ  210ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396,01,05ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ
ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 ,ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺵ ﺵ  34860ﺕ ﺕ
 1358ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺵ ﺵ  8040ﺕ ﺕ 1359
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻋﺎﻣﺮ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺵ ﺵ  10158ﺕ ﺕ  1364ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﺯﻳﻨﺐ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺵ ﺵ  9226ﺕ ﺕ  1357ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﺷﻜﺮﻳﻪ ﺭﻭﺍﻑ ﺵ ﺵ  19629ﺕ ﺕ  1330ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻋﺮﺍﻕ
ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ
ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺣﻞ
ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺷﻌﺒﻪ
ﺩﻓﺘﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻝ
110,92002
ﺷﻌﺒﻪ  456ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

قرمز توليد ميشود .وي افزود :تغيير نرخ ارز
سبب ميشود صادرات محور بودن سرلوحه
كار توليدكنندگان كشور قرار گيرد و اين
نويد خوبي براي توليدكنندگان است كه
برنامهريزي درازمدتي براي توليد و كسب
بازارهاي صادراتي داشته باشند .معاون
وزير جهادكشاورزي گفت :خوراك دام
فقط مخلوط كردن مواد خوراكي با يكديگر
نيست ،بلكه بايد با فناوري و فرموله كردن
غذاي دام ارزش غذايي خاصي پديدآيد كه
كيفيت غذا ،سالمت مواد اوليه ،سالمت دام
و انسان را در پي داشته باشد .به گفته وي،
اكنون فناوري الزم در اين زمينه در كشور
وجود دارد؛ البته بايد ابتدا به نياز بازارهاي
داخلي توجه كنيم؛ زيرا نزديك  20ميليون
پوند ظرفيت توليد ماده خوراك آماده دام
در كشور وجود دارد ،در حالي كه فقط 50
درصد آن فعال است .اين آمار دو پيام دارد:
يعني هم ظرفيت افزايش توليد در كشور
داريم و هم فرصت جذب بازارهاي صادراتي
به وجود آمده است .وي توليد خوراك آماده
دام را در كشور داراي مزيت دانست و گفت:
اكنون قيمت حاملهاي انرژي ،دستمزد و
حمل و نقل در كشور ما نسبت به بسياري
از كشورهاي منطقه كمتر است؛ بنابراين با
استفاده بهينه از اين امكانات ميتوان توليد
بيشتر و جذب بازارهاي صادراتي را داشت.
آزادسازي صادرات گوشت مرغ ميتواند
صنعت مرغ مادر ،مرغ اجداد ،جوجه يك
روزه و در نهايت صنعت خوراك دام ،طيور
و آبزيان را رونق بخشد و ارز ناشي از صادرات
غيرنفتي را افزايش دهد .البته نهادههاي
ذرت ،كنجاله سويا ،افزودنيها و مكملها به
عنوان اصليترين مواد اوليه در اين صنعت
وارداتي است .به گفته رضايي ،هيچ منعي
ندارد كه مواد اوليه باكيفيت از كشورهاي
مختلف تأمين و وارد شود و در ايران به
خوراك آماده دام تبديل و دوباره صادر
شود؛ زيرا اين امر در همه كشورهاي دنيا
متداول است و هيچ مشكلي ندارد ،منتهي

بايد بازارهاي داخلي را از لحاظ قيمتي و
تامين مواد خوراكي در نظر بگيريم .وي
ادامه داد :زنجيره توليد يكي از سرفصلهاي
وزارت جهاد كشاورزي در سالهاي اخير
است تا حلقههاي مختلف زنجيره به هم
متصل شود؛ بهطور مثال اكنون  50درصد
ظرفيت صنعت خوراك دام ،طيور و آبزيان
خالي است؛ بنابراين چه اشكالي دارد كه
مرغداران فرمول باكيفيتي را سفارش بدهند.
معاون وزير جهاد كشاورزي گفت :به دنبال
تخصيص تسهيالتي از سوي بانك كشاورزي
هستيم تا بتوانيم با تمركز اين اعتبار و
گردش نقدينگي در اين صنعت ،همه
حلقههاي زنجيره توليد را حمايت كنيم.
 ارتقاي فناوري صنعت خوراك دام
نيازمند سرمايهگذاري خارجي
معاون توسعه بازرگاني و صنايع كشاورزي
وزارت جهادكشاورزي نيز گفت :براي توسعه
اين صنعت بهويژه فناوري به سرمايهگذاري
خارجي نيازمنديم .علياكبر مهرفرد افزود:
گردش مالي صنعت دامپروري در ايران
بيش از  50ميليارد دالر است ،اما اين صنعت
كاستيهايي دارد و كشورهاي ديگر ميتوانند
در زمينه تبادل فناوري و سرمايهگذاري با ما
همكاري داشته باشند .مهرفرد اضافه كرد:
در زمينه ساخت و بهروز رساني ماشينآالت
صنعت خوراك دام ،طيور و آبزيان نيز به
سرمايهگذاري و ارتقاي فناوري نيازمنديم؛ زيرا
در اين بخش برخي از كارخانههاي ما نيمهتمام
و حتي قديمي است .وي يادآوري كرد :پارسال
 218ميليون تن مواد خام به ارزش حدود 80
ميليارد دالر از فعاليتهاي كشاورزي حاصل
شد كه بايد براي تبديل ضايعات به كاالهاي
مصرفي همچون خوراك آماده دام ،طيور و
آبزيان سرمايهگذاري شود؛ براي نمونه از حدود
 9ميليون تن چغندر قند ،حدود هفت ميليون
تن تفاله حاصل ميشود و ميتوان از ضايعات
آن و همچنين ذرت علوفهاي ،جو و نيشكر در
خوراك دام استفاده كرد.

آگهی فقدان سند مالکیت
چون آقای رمضان قمری فرزند محمد بادرخواست وارده شماره
 702/2176مورخ  1397.7.7مالک ششدانگ پالک 357
فرعی ازیک اصلی واقع در بخش شش کرمانشاه ذیل ثبتهای
 12034صفحه  535دفتر  58و ثبت  12035صفحه  538دفتر
 58وثبت  558صفحه  542دفتر  4با ارائه دو برگ استشهادیه
فقدان سند مالکیت مصدق شده دفتر خانه اسناد رسمی 179
اسالم آبادغرب اعالم نموده که سند مالکیت آن بر اثر سهل
انگاری از بین رفته است لذا در اجرای ماده 120آیین نامه قانون
ثبت مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار چاپ
می گردد تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام
داده که در سند مالکیت قید نگردیده و یا مدعی وجود سند
مالکیت نزد خود می باشد بایستی تا ده روز پس از انتشار آگهی
به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند
مالکیت یاسند معامله تسلیم نماید .بدیهی است در صورت عدم
اعتراض و یا چنانچه در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد
اداره ثبت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات
اقدام و تسلیم متقاضی خواهد نمود.
محمد عباسی رئیس اداره ثبت اسناد اسالم آباد غرب
دادنامه
شماره پرونده336.97.4 :
شماره دادنامه376-97.6.31 :
تاریخ رسیدگی97.7.8 :
مرجع رسیدگی :شعبه چهارم شورای حل اختالف دادگستری اسالم
آبادغرب
خواهان :آقای هیوا یاری فرزند براتعلی ساکن :اسالم آبادغرب روستای
ارکوازی
خوانده :محمد رضا فرزین فرزند منوچهر ساکن -مجهول المکان
خواسته :مطالبه
گردشکار :خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت بکالسه فوق وجری تشریفات
قانونی در وقت فوق العاده  /مقرر بتصدی قاضی شورا تشکیل است
و باتوجه به محتویات پرونده پس از اخذ نظریه مشورتی شعبه ختم
رسیدگی را اعالم وبشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا
در خصوص دادخواست آقای هیوا یاری بطرفیت محمد رضا فرجی بخواسته
الزام خوانده به انتقال سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه نیسان به
شماره شهربانی  939س  74ایران  44بدین شرح که خواهان در شرح
دادخواست تقدیمی والیحه دفاعیه اشعار نموده که خودرو معنونهدومالک
داشته که قبال به استناد دادنامه شماره  130مورخه  97.3.21شعبه چهارم
شورای حل اختالف دادگستری اسالم آبادغرب سه دانگ بنام اینجانب
خواهان انتقال یافته واکنون تقاضای سه دانگ دیگر خودرو معنونه را
خواستار است واما خوانده پرونده علی رغم ابالغ وقت رسیدگی به طرز

روی خط
معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي خبر داد

انتقادازاجرانشدن
طرح پالك دارشدن احشام

معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي ناجا با انتقاد از وزارت جهاد
كشاورزي در اجرا نكردن طرح پالكدار كردن احشام ،از اجراي
طرحهاي مبارزه با سرقت احشام خبر داد .به گزارش «سبزینه»
به نقل از پايگاه خبري پليس ،رضا موذن در تشريح اين خبر گفت:
بخش اعظمي از مردم كشور ما از دير باز از طريق دامداري امرار
معاش ميكنند و تعداد زيادي از روستاييان و عشاير كشورمان زندگي
خود را از اين طريق ميگذرانند .وي با بيان اينكه استفاده از روشهاي
سنتي و قديمي براي نگهداري احشام زمينهسازسوءاستفاده سارقان
و افراد سودجو براي سرقت شده است ،افزود :ضروري است با
آگاهسازي و ارتقاء سطح آگاهي دامداران و اجراي طرحهاي مقابلهاي
نسبت به شناسايي و دستگيري سارقان فعال در سرقت احشام و
كنترل و كاهش اينگونه سرقتها اقدام جدي شود كه پليس در اين
راستا اجراي طرحهاي مقابلهاي را تشديد كرده است .معاون مبارزه
با سرقت پليس آگاهي ناجا با اشاره به اجراي طرح مبارزه با سرقت
احشام به عنوان يكي از برنامههاي پليس آگاهي تصريح كرد :دومين
مرحله اين طرح با همكاري يگانهاي عملياتي پليس پيشگيري و
اطالعات و امنيت به مدت دو روز در اواخر مهرماه سال جاري در
استانهاي هدف ( ۱۵استان) اجرا شد و تداوم خواهد داشت .وي
اضافه كرد :اجراي اين طرح در استانهاي هدف منجر به دستگيري
 ۱۰۸سارق ،كشف  ۳۳۵راس دام و طيور و در نهايت مختومه شدن
 ۹۸فقره پرونده سرقت منتج شد .اين مقام انتظامي با تاكيد بر
ضرورت آگاهسازي دامداران خاطرنشان كرد :بيتوجهي دامداران و
از سويي نبود نظارت كافي بربازار خريد و فروش احشام ،عدم اجراي
طرح پالكدار كردن احشام توسط جهاد كشاورزي و ...زمينه تسهيل
سرقت احشام رافراهم كرده است .وي گفت :تشديد برخورد قضايي با
سارقان احشام و باال بردن هزينه ارتكاب جرم ،كنترل مبادي ورودي
و خروجي شهرها و بعضاً روستاها خصوصاً هنگام شب و ...از جمله
موارد موثر در جلوگيري از سرقت احشام است.

ايران در زمينه توليد گوشت
تقريب ًاخودكفاست

عضو هيئت علمي سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج وزارت جهاد
كشاورزي گفت :كشور در زمينه توليد گوشت تقريبا خودكفاست،
به گونهاي كه  100درصد مرغ و همچنين  90درصد گوشت قرمز
مورد نياز در داخل توليد و تامين ميشود .به گزارش «سبزینه» به
نقل از روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي قزوين ،علي عليزاده
افزود :ساالنه دو ميليون و  100هزار تن گوشت قرمز به همراه
 950هزار تن تخم مرغ در كشور توليد ميشود كه در برخي اوقات
شاهد صادرات اين محصول نيز هستيم .وي اظهار داشت :هر
ساله همچنين  105ميليون تن انواع محصوالت زراعي و باغي
در كشور توليد ميشود كه  81ميليون تن آن زراعي و ساير باغي
هستند .عليزاده در ادامه به اهميت توجه به پدافندغيرعامل در
حوزه كشاورزي اشاره كرد و گفت :در صورت سهل انگاري در اين
حوزه دشمن ميتواند به زيرساختها و دستاوردهاي كشور در اين
بخش آسيب وارد كند .وي اظهار داشت :بايد با تهديدهاي دشمن
در اين حوزه مقابله كنيم چرا كه ضربه زدن به امنيت غذايي كشور
يكي از رويكردهاي آنان به شمار ميرود .عضو هيئت علمي سازمان
تحقيقات ،آموزش و ترويج وزارت جهاد كشاورزي تاكيد كرد :بايد
كيفيت محصوالت غذايي خود را ارتقا ببخشيم و آسيبپذيري
آنها را در مقابل تهديدات انساني و طبيعي باال ببريم .وي با بيان
اينكه  13درصد توليد ناخالص ملي به كشاورزي اختصاص دارد و
 13درصد صادرات غيرنفتي كشور نيز مربوط به اين حوزه است،
اظهار داشت :در كنار اين موارد امنيت غذايي موجب شده تا اين
حوزه از اهميت حياتي و اساسي برخوردار باشد.

قانونی در جلسه رسیدگی مورخه  97.47حضور نیافته والیحه دفاعیه نیز
ارائه ننموده است لذا با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ،استعالم به
عمل آمده از دایره شماره گذاری که مالک رسمی خودرو خوانده بوده سایر
قرائن وامارات شورا خواهان را وارد و به استناد مواد  219،10 ،220الی
 225قانون مدنی وماده  198از قانون آیین دادرسی مدنی نظریه محکومیت
خوانده به انتقال سند رسمی خودرو معنونه بنام خواهان صادر واعالم می
گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی
در این مرجع و سپس به مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی
اسالم آبادغرب خواهد بود.
عبداهلل علیخانی

قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف دادگستری شهرستان اسالم آبادغرب

رای شورا
خواهان :آقای بختیار خدامرادی به آدرس جوانرود خ بیمارستان شهرک
امینی منزل شخصی
خوانده :آقای بهزاد نوریانزاده فرزند نیت علی مجهول المکان
خواسته :رسیدگی به صدور حکم مطالبه مبلغ پانزده میلیون و دویست و
پنجاه و پنج هزار تومان بابت وسایل خانگی و تاخیر و تادیه از تاریخ96/5/8
لغایت اجرای حکم برابر شاخص تورم بانکی و وصول هزینه های دادرسی.
با توجه به محتوای پرونده نظریه مشورتی اعضای شعبه ختم رسیدگی
اعالم و به شرح زبر انشاء رای می گردد:
خواهان آقای بختیار خدامرادی طی دادخواست تقدیمی خود به خواسته
مطالبه مبلغ  ۱۵۲۵۵۰۰۰تومان و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ
 96/5/8لغایت زمان اجرای حکم و وصول کلیه هزینه های دادرسی
به طرفیت خوانده بهزاد نوریانزاده طرح دعوا نموده است که در شرح
دادخواست تقدیمی خود بیان داشته اند که خوانده بابت لوازم خانگی
مبلغ  ۱۵۲۵۵۰۰۰تومان بدهکار اینجانب نموده و قرار بر این نموده مبلغ
طلب را بدون هیچ عذر و بهانه ای در تاریخ  96/5/8پرداخت نماید اما
نامبرده تا به حال اقدام به پرداخت ننموده و امتناع می ورزند.نظر به اوراق
و محتویات پرونده و کپی مصدق شده برگهای صورتحساب و اینکه خواهان
در جلسه اول دادرسی به تاریخ  97/5/13اظهار داشته اند برای اثبات
ادعای خود دارای شهود حاضر به تعرفه آنان می باشد لذا مستند به مواد
 ۲۲۹الی  ۲۴۹از ق.آ.د.م قرار استماع گواهی گواهان صادر و خواهان
شهود خود را در تاریخ  97/6/31تعرفه و گواهی بر بدهکاری خوانده به
مبلغ صدراالشاره به خواهان را شهادت داده اند که با توجه به محتویات
پرونده و تعرفه شهود مورد ادعا و شهادت شهود به بدهکاری خوانده و عدم
دفاع موثری در رد خواسته خواهان صحیح و وارد به نظر رسیده و مستند
به مواد -۵۱۹-۵۱۵ -۱۹۸و  ۵۲۲از ق.آ.د.م و  ۱۲۵۸از ق.م حکم به
محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته مبلغ ۱۵۲۵۵۰۰۰تومان و
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست( )97/4/2لغایت اجرای
حکم و پرداخت مبلغ  ۱۹۴۰۰۰تومان هزینه دادرسی در حق خواهان
صادر و اعالم می دارد.رای صادره غیابی و ظرف مدت  ۲۰روز پس از ابالغ
قابل واخواهی در همین شعبه می باشد و پس از انقضای واخواهی  ۲۰روز
قابل اعتراض در دادگستری جوانرود می باشد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

