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رهاسازي10هزار
بچه ماهي در
سيستانوبلوچستان

سبزینه :سرپرست اداره شيالت شهرستان
هامون گفت :اين تعداد بچه ماهي قزل آال
بين  6استخر پرورش ماهي اين منطقه
توزيع شده است .صيادي با بيان اينكه دوره
پرورش ماهي سه ماهه است ،افزود :پيش
بيني ميشود در اسفندماه سال جاري دو و
نيم تن ماهي برداشت و روانه بازار مصرف
شود .اين تعداد بچه ماهي قزل آال بين شش
استخر پرورش ماهي اين منطقه توزيع شده
است .وي با بيان اينكه دوره پرورش ماهي
سه ماهه است ،افزود :پيش بيني ميشود
در اسفندماه سال جاري دو و نيم تن ماهي
برداشت و روانه بازار مصرف شود .صيادي
اظهار داشت :پرورش ماهي در استخرهاي
چند منظوره شهرستان رونق خوبي داشته و
موجب اشتغالزايي زيادي از خانوارها شده
است .سرپرست شيالت شهرستان هامون
گفت :همچنين برگزاري کالسهاي آموزشي
در نحوه پرورش آبزيان از سوي شيالت
شهرستان در دست اقدام است.

فيروزکوه
پيشرو اصالح نژاد دام
در استان تهران

سبزینه :مسعود ايلکا مدير جهاد کشاورزي
فيروزکوه گفت :اصالح نژاد دام سبک
وسنگين در شهرستان جزو رتبههاي برتر
استاني بوده؛ بهطوري که امسال بيش از هزار
و  800راس دام سبک و حدود  500راس دام
سنگين تحت برنامههاي اصالح نژادي ،مورد
حمايت جهاد کشاورزي قرار ميگيرند.
ايلکا تصريح کرد :درباره دام سنگين با توجه
به پراکندگي روستاها اصالح نژاد دام سنگين
با تلقيح اسپرم نژاد دومنظوره سيمنتال با
کيفيت خوب گوساله و سرعت رشد بسيار
باال مورد توجه وحمايت جهاد کشاورزي قرار
گرفته است .وي ادامه داد :به همين منظور
بيش از  600دز اسپرم نژاد سيمنتال ومونت
بيليارد به صورت يارانهاي از سال گذشته تا
کنون تهيه شده که تا کنون حدود  450راس
دام سنگين با اين اسپرمها تلقيح گرديدهاند.
ايلکا درباره دام سبک نيز گفت :تلقيح دامهاي
سبک شهرستان با اسپرم نژاد رومانوف که
يکي از بهترين نژادهاي گوسفند دنيا از نظر
چند قلوزايي وسرعت رشد است ،پيگيري
ميشود .مدير جهاد کشاورزي فيروزکوه
در پايان خاطرنشان کرد :جهاد کشاورزي
فيروزکوه تمام تالش خود را براي عمل به
شعار اقتصاد مقاومتي اقدام وعمل به کاربسته
وسعي دارد که در بخش دامپروري پروژه
اصالح نژاد خود را با دقت تمام با همکاري
بهرهبرداران شهرستان به انجام برساند.

بررسي امکان پرورش
ماهي در قفس در منابع
آبيآذربايجانغربي

سبزینه :رئيس مرکز تحقيقات آرتمياي
کشور ،گفت :تاکنون طي هشت سفر ماموريتي
براي هر يک از سدها با حضور مجري،
کارشناسان و نمونه برداران مرکز تحقيقات
آرتمياي کشور و يک نفر کارشناس از اداره
کل شيالت استان به عنوان کارفرما نسبت
به نمونهبرداريهاي الزم شامل نمونههاي
آناليز شيميايي آب ،بررسي فيتوپالنکتونها،
زئوپالنکتونها ،بنتوزها ،جوامع گياهي،
ماهيها و ثبت برخي مشخصات کلي هر
سد اقدام شده است .يوسفعلي اسدپور افزود:
اين استان با داشتن  13درياچه پشت سد
موجود 13 ،درياچه پشت سد درحال احداث
و  17رودخانه دايمي يکي از استانهاي
مستعد در امر فعاليتهاي صيد و صيادي
بوده تا جايي که در سالهاي اخير موفق به
کسب مقام نخست در توليد ماهي در منابع
آبهاي داخلي شده است .وي با بيان اين
که هم اکنون 13سد با ظرفيت ذخيرهسازي
 3ميليارد و  137ميليون متر مکعب آب
کشاورزي و آشاميدني در نقاط مختلف استان
درحال ساخت و نزديک به بهرهبرداري است،
اظهار داشت :پرورش ماهي در قفس يکي از
روشهاي نوين پرورش ماهي در محيطهاي
محصور است .وي گفت :با ظرفيت سنجي
درياچههاي مخزني پشت سدهاي :ارس ،ارس
 ،۲حسنلو ،شهيد قنبري ،بارون ،زوال ،چپرآباد،
مهاباد ،احمدآباد ،کانسپي ،قيقاج ،سنجاق،
دريک ،ورگيل ،جلديان و خراسانه ،با هدف
غير شرب استان آذربايجان غربي براي پرورش
ماهيان قزل آالي رنگين کمان ،خاوياري و
کپور ماهيان در محيط محصور براي توسعه
آبزي پروري در قفس در منابع آبهاي داخلي
استان در حال انجام است.
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«سبزينه» از داليل عدم توزيع شير در مدارس با وجود مازاد توليد گزارش ميدهد

سرزمــین

خــــبــــر

توزيع شير در مدارس به شرط بودجه

سبزينه

صدور مجوز نگهداري مرغ مادر
تا ۶۸هفتگي

قائممقام انجمن جوجه يکروزه
درباره جديدترين اطالعيه اين
انجمن و رفع برخي ابهامها
و کجفهمي برخي رسانههاي
ناشر اين اطالعيه توضيح داد.
سعيد اصغريفرد به ايانا گفت:
از آنجا که قرار است مرغهاي
گوشتي در سنين پايينتر کشتار شوند؛ بنابراين نياز به
جوجهريزي افزايش پيدا ميکند .وی با اشاره به اينكه
بيشتر پرورشدهندگان مرغ گوشتي ،قيمت باالي جوجه
را عاملي براي جلوگيري از اجراي اين طرح ميدانند ،افزود:
براي ترغيب و همکاري بيشتر مرغداران گوشتي ،از طرف
انجمن به مرغداران مرغ مادر اجازه داده شد تا گلههاي خود
را تا  ۶۸هفتگي يعني تا تاريخ  ۲۰دي نگه دارند.
اصغریفرد افزود :چنانچه توليدکننده مرغ مادر ،بيشتر از
 ۶۸هفته مرغ خود را نگه دارد ،مشمول جريمه ميشود.
پيش از اين نيز افزايش سن به بيش از  ۶۴هفتگي ،مرغدار را
مشمول جريمه ميکرد؛ بنابراين براي افزايش جوجهريزي،
تنها در اين دوره اجازه داده شد تا توليدکنندگان چهار هفته
بيشتر از مدت معلوم ،مبادرت به توليد کنند.

مليحه تهراني

با وجود اينکه طرح «سالمت» توزيع شير
در مدارس را الزامي دانسته؛ اما طی سال
جاري شيري در مدارس کشور توزيع نشده
است .عدم توزيع شير فارغ از نقش آن در
افزايش سالمت دانشآموزان ،از آن جهت
حائز اهميت است که به گفته کارشناسان
دليل اصلي عدم تمکين دولت از اين طرح
نبود نقدينگي بوده و حتي در بودجه سال
 96نيز اعتباري به اين بخش تخصيص داده
نشده است .لذا توجه به اين بخش و حمايت
از دامداران و همچنين سالمت دانشآموزان
و تأثير مصرف شير در رشد آنان بايد مدنظر
دولتمردان قرار گیرد.
در اين خصوص دبير انجمن صنايع لبني،
با اشاره به عدم توزيع شير در مدارس در
گفتوگو با «سبزينه» اظهار داشت :مشکل و
مسألهاي از لحاظ توليد شير و کمبود ميزان
شير نداريم و حتي توليد شير مازاد تقاضا
نیز هست ،ولي مسأله همچنان بحث اعطاي
بودجه و تخصيص اعتبار و کمبود نقدينگي
براي تحقق اين امر است .رضا باکري تصريح
کرد :با توجه به اهميت موضوع سالمت
جامعه و همچنين حمايت از دامداران و
توليدکنندگان ،در صورت موافقت دولت و
سازمان دارايي اقداماتي درباره تأمين اعتبار
و سرمايه از بازار بدهي انجام خواهد شد؛ ولی
هنوز بودجه سال  95نيز به صورت کامل
پرداخت نشده است .وی بيان داشت :اميد
ميرود که دولت اين موضوع را در اولويت
برنامههایش قرار داده و هرچه سريعتر
بودجه مورد نياز را براي عملياتيشدن اين
طرح تدوين و تصويب کند.
بودجهاي براي تأمين شير مدارس
تعيين نشده است
همچنين حسن رکني ،با اشاره به اينكه
توزيع شير در مدارس ،يکي از کارهاي بسيار
موثر در تأمين نياز غذايي دانشآموزان
تلقي ميشود ،افزود :اگر بخشي از محصول
ارزشمندي که دامداران توليد ميکنند،
سهم مدارس شود ،هم دانشآموزان با
فرهنگ مصرف شير عجين ميشوند و

هم پرداخت مطالبات دامداران شفاف و
هدفمند و راحتتر میشود و هم اقتصاد
اين قشر شريف ،تا حدودي روند مثبت به
خود ميگيرد .وي بيان داشت :در حقيقت
اين عمل مانند تيري است که دو نشان را
هدف میگیرد؛ زيرا هم سالمت نسل آينده
را در بر دارد و هم چرخ اقتصاد دامداران
را به حرکت درمیآورد .بنابراين اميد
ميرود که دولت اين موضوع را در اولويت
برنامههايش قرار داده و هرچه سريعتر
بودجه مورد نياز را براي عملياتيشدن این
طرح تأمین کند.
وي ادامه داد :سال گذشته هزينه اين طرح
تنها  ۴۰۰ميليارد تومان تعيين شد که هنوز
مقداري از مطالبات کارخانهها پرداخت
نشده است .البته به نظر ميرسد براي سال
آتي نيز همين مقدار بودجه کفايت کند؛ اما
بايد پرداخت آن را در اولويت قرار داد تا
استمرار اين عمل تضمين شود.
توزيع شير ،منتظر نقدينگي
رئيس هيئت مديره انجمن صنفي گاوداران

قائممقام وزير جهاد کشاورزي در امور بازرگاني:

بازار گوشت قرمز با صدور مجوز واردات
متعادل ميشود
قائممقام وزير جهاد کشاورزي در
امور بازرگاني با تأکيد براين که برنامه
متعادلسازي بازار گوشت قرمز در دستور
کار است ،گفت :با صادر شدن مجوز واردات
گوشت منجمد گوسفندي ،بهزودي قيمت
گوشت متعادل ميشود.
علي اکبر مهرفرد در گفتوگو با خبرنگار
اقتصادي ايرنا درباره تنظيم بازار گوشت
قرمز افزود :وزارت جهاد کشاورزي به تازگي
براي متعادلسازي بازار گوشت قرمز ،مجوز
واردات گوشت منجمد گوسفندي (گوشت
سرد) را از کشورهاي مغولستان ،روسيه،
قرقيزستان و استراليا به سازمان دامپزشکي
داده است .وي اضافه کرد :البته بخشي از
گوشت گوساله مورد نياز کشور نيز همچون
سابق از برزيل تأمين و وارد ميشود.
مهرفرد با تأکيد براين که وضعيت دام سبک
و سنگين کشور مناسب است و کمبودي
در زمينه تأمين گوشت قرمز نداريم ،تأکيد
کرد :آن بخش از گوشت قرمز که بايد از
طريق واردات تأمين شود ،در روزهاي آينده
موجب متعادلسازي بازار ميشود.
قائم مقام وزير جهاد کشاورزي در امور
بازرگاني تصريح کرد :اکنون حدود 95
درصد گوشت قرمز مورد نياز کشور در
داخل تأمين ميشود و تنها پنج تا  6درصد
گوشت قرمز کشور نيازمند واردات است .اين
در حالي است که در طول سال به داليل
مختلف با نوسانات توليد و عرضه گوشت
قرمز مواجه هستيم .مهرفرد يکي از مشکالت
عرضه دام را وضعيت مراتع برشمرد و اظهار
داشت :در زمانهايي که مراتع از شرايط
خوبي برخوردار است ،دامپروران دام را
ديرتر به بازار عرضه ميکنند و برعکس در
هر زمان که با کمبود علوفه دامي مواجهيم
و مراتع وضعيت خوبي ندارند ،دامها زودتر
به بازار عرضه ميشوند .به گفته وي ،عرضه
زودهنگام و ديرهنگام دام دامپروران نيز در
نوسانهاي قيمت گوشت در بازار مصرف
موثر است ،بهطوري که به يکباره قيمتها
رشد صعودي چشمگيري پيدا میکند.
به گزارش ايرنا ،اکنون در بازار مصرف قيمت
هر کيلوگرم گوشت گوسفندي و گوساله
تفکيکي با اندکي تفاوت با قيمتهاي بين
 380تا  600هزار ريال به فروش ميرسد.
براساس نظر کارشناسي وزارت جهاد
کشاورزي ،قيمت منطقي هر کيلوگرم الشه

با بيان اينكه طرح شير مدارس هنوز
اجرايي نشده است ،گفت :فقط ۵۰درصد
مطالبات دامداران بابت خريد توافقي
شيرخام پرداخت شده ،ولی خريد توافقي
شيرخام همچنان ادامه دارد.وي با اشاره به
مصوبه دولت براي شير مدارس گفت :دولت
ميتواند شير مدارس را از طريق سازمان
مرکزي تعاون روستايي که خريد توافقي
شير خام را بر عهده دارد ،تأمين و اين طرح
را اجرايي کند.
رئيس هيئت مديره انجمن صنفي گاوداران
کشور تصريح کرد :اجراي طرح شير مدارس
عالوه بر اينكه سبب ايجاد تقاضا در بازار
ميشود ،ميتواند به افزايش مصرف سرانه
اين محصول در جامعه و رونق توليد کمک
کند.مقدسي با اشاره به اينكه حدود ۶۰۰
ميليارد تومان بودجه براي اجراي طرح شير
مدارس مصوب شده است ،ادامه داد :بهتر
است دولت اين مبلغ را در اختيار سازمان
مرکزي تعاون روستايي قرار دهد تا اين
سازمان اقدام به خريد شير از دامداران و
اجراي طرح شير مدارس کند .وي با بيان

دام سبک بين  300تا  310هزار ريال و
گوشت گوساله (لخم) بين  300تا  330هزار
ريال است .البته اين قيمتها در بازار تابع
عرضه و تقاضا و نوع درخواست مشتري براي
خريد گوشت ران ،راسته ،سردست ،گردن،
ماهيچه ،مغز ران ،کله و پاچه است.
چندي پيش منصور پوريان ،رئيس شوراي
تأمينکنندگان دام زنده کشور ،توليد و
تأمين دام سبک و سنگين کشور را بيش
از نياز داخلي برشمرد و عرضه نامناسب از
سوي اتحاديه گوشت گوسفندي ،حضور
دالالن و واسطهها و شيوه نادرست عرضه
تفکيکي گوشت قرمز را از عوامل گراني اين
محصول در بازار مصرف عنوان کرد.
وي قيمت فعلي گوشت قرمز در بازار را
نيز غيرمنصفانه ارزيابي کرده و افزوده
بود :بازار کنوني گوشت گوسفندي داراي
حباب بيش از  200هزار ريالي است .فرآيند
کشتارگاه به شکلي نيست که هر کيلوگرم
گوشت گوسفندي و گوساله با قيمت 380
تا  450هزار ريال در بازار عرضه شود و
اين اقدام دالالن و سودجويان اجحاف در
حق شهروندان است .به گفته وي ،قيمت
منطقي هر کيلوگرم گوشت گوسفندي
 280هزار ريال و گوساله  180هزار ريال
برآورد ميشود و قیمت بيش از اين اجحاف
در حق مصرفکنندگان است .اکنون نياز
مصرفي گوشت قرمز کشور ساالنه 900
هزارتن است که بيش از  800هزار تن آن
از توليدات داخلي و حدود  6درصد از طریق
واردات تأمين ميشود.
براساس آمارها ،سرانه توليد گوشت قرمز
کشور براي هر نفر  10کيلو و  500گرم و
سرانه مصرف آن  11کيلو و  500گرم است؛
در حالي که سرانه مصرف جهاني گوشت
قرمز به ازاي هر نفر بدون احتساب گوشت
خوک  13کيلوگرم است.
در حال حاضر  75کشتارگاه صنعتي و 305
کشتارگاه سنتي در کشور فعاليت دارند.

اينكه بهطور ميانگين روزانه  ۸۵۰تن شير
خام از دامداران خريداري ميشود ،افزود:
تاکنون  ۵۰درصد مطالبات دامداران به
حساب آنان واريز شده است و با این روند
توليدکنندگان از نحوه پرداخت مطالباتشان
راضي نيستند.
رئيس هيئت مديره انجمن صنفي گاوداران
ايران با اشاره به اينكه با گذشت چندماه
از سال تحصيلي ،هنوز طرح شير مدارس
اجرايي نشده است ،تصريح کرد :دولت
 ۲۰۰ميليارد تومان مشوق صادراتي براي
صادرات لبنيات مصوب کرده که  ۵۰ميليارد
تومان براي طرح خريد توافقي شيرخام بوده
است؛ اما متأسفانه هنوز اين مبلغ تخصيص
داده نشده تا هم صادرات رونق پيدا کند و
هم سازمان مرکزي تعاون روستايي بتواند
قادر به پرداخت مطالبات دامداران باشد.
مقدسي به قيمت تمامشده توليد شير خام
براي توليدکنندگان اشاره کرد و گفت:
درحال حاضر قيمت تمامشده توليد هر
کيلوگرم شير خام براي دامداران حدود
 ۱۳۲۰تومان است.

ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﻳﻮﺵ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  28106ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  950720/105ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﮔﺮﺟﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1439ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 95/7/12ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﭘﺮﻳﻮﺵ ﻣﺤﺒﻮﺏ -ﺵ  .ﺵ  -28106ﺕ  .ﺕ  -1327/1/26ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ-
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻤﺴﺮ ﻛﺎﻣﻴﺎﺭ ﮔﺮﺟﻰ -ﺵ  .ﺵ  -4530ﺕ  .ﺕ -1357/11/10
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ ﻛﺎﻣﻠﻴﺎ ﮔﺮﺟﻰ -ﺵ  .ﺵ  -0010070273ﺕ
 .ﺕ  -1368/1/16ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺩﺧﺘﺮ ﻛﻴﻮﺍﻥ ﮔﺮﺟﻰ -ﺵ  .ﺵ
 -2658ﺕ  .ﺕ  -1352/10/3ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ
ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ
 361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ 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 ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

110/102999

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  105ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﻣﺮﺍﺩﻯ
ﭼﺸﻤﻪ ﻛﺒﻮﺩﻯ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﭼﻮﻥ ﻭﻓﻖ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 9509970927100314ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ  112ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  950077ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  120/000/000ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  4/400/000ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻴﺜﻢ
ﺧﻮﺏ ﺑﺨﺖ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻃﺒﻖ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

 110/109301ﻣﻨﺸﻰﺩﺍﺩﮔﺎﻩﺣﻘﻮﻗﻰﺷﻌﺒﻪ112ﻣﺠﺘﻤﻊﺷﻤﺎﺭﻩ3ﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺷﻴﺦ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﺎﺩﻝ ﺩﺍﻭﺩﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ 148ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ
ﺥ ﺍﺑﻮﺫﺭ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  950573ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  95/11/17ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  10:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ 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.

110/110022

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ 148ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ –ﺟﻮﺍﺩ ﻭﻟﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻴﺪﺭ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ –ﺗﻘﻰ ﺍﺳﺪﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ-
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9510092164602743ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  9509972164600262ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
 303600000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ  17704400ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ
ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻻﺿﺮﺭ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ  95/1/5ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺨﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ.

110/110019

7

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  221ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ-
 950211ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻩ -ﺑﻬﺎﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ – ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺪﺍﻟﺘﻰ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻌﺒﻪ 209
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  950211ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻠﺤﺎﻅ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  346-73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻓﻮﻕ ﭘﺎﺳﺦ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

110/110017ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪ209ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻋﻤﻮﻣﻰﺣﻘﻮﻗﻰﻣﺠﺘﻤﻊﻗﻀﺎﻳﻰﺷﻬﻴﺪﻣﻔﺘﺢﺗﻬﺮﺍﻥ

7

پرورش صدفهاي خوراکي
براي توليد فرآوردههاي دريايي

وزير جهاد کشاورزي بر ضرورت پرورش صدفهاي خوراکي
با هدف صادرات و همکاري با بخش خصوصي در زمينه توليد
فرآوردههاي زيستي دريايي تأکيد کرد .محمود حجتي ،در
سفر به استان هرمزگان از نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي
پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و درياي عمان بازديد کرد و
طي اين بازديد در جريان نحوه کار و کاربردهاي سامانه پايش
شکوفايي جبلکي ،مواد مغذي و هيدروکربنهاي نقتي قرار
گرفت .حجتي در اين بازديد بر ضرورت پرورش صدفهاي
خوراکي با هدف صادرات ،همکاري با بخش خصوصي در
زمينه فرآوردهاي زيستي دريايي و بهرهگيري از تحقيقات
علمي در اجراي برنامهها تأکيد کرد .بر اساس اين گزارش،
دستاوردهاي پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و درياي عمان
شامل برآورد ميزان قابل برداشت ساردين ماهيان ،ارزيابي
ذخاير ميگو و کفزيان تجاري ،پرورش صدفهاي خوراکي
و لب سياه ،تکثير ماهيان زينتي ،فرآوردهاي زيستي دريايي،
کلکسيون باکتريهاي بومي ،مکان يابي توسعه زيستگاههاي
مصنوعي دريايي در اين نمايشگاه مورد بازديد وزير جهاد
کشاورزي قرار گرفت.

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺑﻴﺪﮔﻠﻴﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  506ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  11ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻩ
ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﻙ ﭘﺸﻦ پ 22ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  11ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 9509981050600290ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  95/11/17ﻭ ﺳﺎﻋﺖ
 15:45ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ
ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ 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.

 110/110015ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  506ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  11ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎ ﺋﻴﺎﻥ ﺑﻪ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺁﻝ ﻃﻌﻤﻪ ﺑﻰ ﺑﻰ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺭﺩﻛﺎﻧﻰ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺩﻛﺎﻧﻰ
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻭ ﺭﺧﺴﺎﺭﻩ ﻭ ﻧﺎﺯﻧﻴﻦ ﺍﺭﺩﻛﺎﻧﻰ ﻭ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﻧﻮﺭﻯ ﻫﻤﮕﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  94-1377ﻣﻮﺭﺥ
 94/12/26ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﮔﺮﺩﺩﻳﻪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺳﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﺩﻩ  346ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ
ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺥ ﻣﻴﺮ ﻋﻤﺎﺩ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ ﻁ ﺩﻭﻡ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  90ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻰ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﻫﻴﺪ ﻭ ﺍﻻ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.

110/110013

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  90ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﺩﺍﺭﻳﺎﻥ ﻭ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻳﺰﺩﺍﻧﻰ
ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  950096/42-ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ-ﺣﻤﻴﺪ ﺍﻟﻬﻰ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ –ﻋﻠﻰ ﺳﺮﺩﺍﺭﻳﺎﻥ –ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻳﺰﺩﺍﻧﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ-ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 950711ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ  95096/42ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻭ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻕ ﺁ ﺩﻡ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﻪ ﻭﻯ ﭼﺎپ ﻭ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺥ ﻣﻴﺮ ﻋﻤﺎﺩ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ
ﺿﻤﺎﻳﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 110/110012ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  42ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺣﺎﺟﻰ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ –ﺣﺴﻦ
ﺍﻓﺮﺍﺷﺘﻪ ﭘﻮﺭ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  950130/41-ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ -ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻧﻴﺎﺯﻯ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ – ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺣﺎﺟﻰ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ-ﺣﺴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺷﺘﻪ ﭘﻮﺭ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ-
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  950729ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  950130/42ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻕ ﺁ ﺩﻡ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﻪ ﻭﻯ ﭼﺎپ ﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ
ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺥ ﻣﻴﺮ ﻋﻤﺎﺩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ
ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 110/110011ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  42ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﻛﺎﻭﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ-ﻳﺪﺍﻟﻪ ﺭﻭﺯ ﭼﻨﮓ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ –ﻣﺠﻴﺪ ﻛﺎﻭﻩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ –ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 930784/42-
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﮔﻬﻰ-ﺍﺑﻼﻍ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ  3ﻧﻔﺮﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  42ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ
ﻗﻄﻌﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 110/110009ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  42ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ

