دام،طیور و آبزیان
روی خط

کاهش سن کشتار مرغ
در گروي رفع  3مشکل

ايانا :معاون مديرکل دفتر طيور وزارت جهاد
کشاورزي در گفتوگو با ايانا درباره اجراي
طرح کاهش سن و وزن کشتار مرغ گفت:
ميتوان مشکالت اصلي را که مانع اجراي
طرح مذکور ميشود ،به سه بخش عمده
تقسيم کرد .اميد اميني با اشاره به اينكه
جلسات کارشناسي طرح از اسفندماه سال
گذشته در گردهمايي معاونان امور دام آغاز
شد ،افزود :با بررسيهاي انجام شده قرار بود
اين طرح از ابتداي مردادماه به مرحله اجرا
برسد که به علت آماده نبودن برخي استانها
اجراي آن به تعويق افتاد و در نهايت با اعالم
آمادگي همه استانها تاريخ يکم آذرماه سال
جاري ،به تصويب رسيد .وي نخستين مشکل
را در مجهز نبودن کشتارگاهها به سيستم
سورتينگ دانست و عنوان کرد :براي اجراي
کامل و نظارت و کنترل دقيق ،احتياج به
سورتينگ است؛ اما متأسفانه هنوز تعدادي
از کشتارگاهها به اين دستگاه مجهز نيستند.
به گفته اميني ،البته اين موضوع قابل حل
بوده و براي کشتارگاهها مهلتي در نظر گرفته
شده تا نسبت به نصب سورتينگ اقدام کنند.
همچنين ميتوانند از خط اعتباري مرکز
توسعه مکانيزاسيون ،تسهيالت دريافت کرده
و ماشينآالت مورد نياز را تهيه کنند.
دومين مشکلي که اين مقام مسئول به
آن اشاره کرد ،بحث کشتارکنها بود؛ زيرا
حجم زيادي از مرغها توسط کشتارکنها به
کشتارگاه برده شده و با اين حلقه از زنجيره
توليد ،بهصورت کارمزدي همکاري ميکنند.
اينها همان کساني هستند که مرغ زنده
را از مرغدار خريده و بعد از کشتار ،به بازار
ميفرستند؛ به عبارتي آنها نه توليدکننده
محسوب ميشوند و نه مانند کشتارگاه،
تشکلي دارند .در حقيقت ،يکي از نقطههاي
پنهان و حلقههاي مفقوده اجراي طرح،
کشتارکنها هستند.

وي در توضيح بيشتر پيرامون اين
مطلب اضافه کرد :وقتي کشتارکنها از
پرورشدهندگان ،مرغ سنگين ميخرند،
سود بيشتري عايدشان ميشود ،زيرا
مغازهدار اين محصول را به صورت کيلويي
خريده و به شکل دانهاي ميفروشد؛ بنابراين
هرچه تناژ باالتر باشد ،هم براي کشتارکن
و هم براي مغازهدار از نظر اقتصادي بهتر
است .اين موضوع در بازار مقاومت ايجاد
کرده و به ناحق ،اختالل در اين امر ،به گردن
مصرفکننده ميافتد و همه تصور ميکنند
که مشتري ،طالب مرغ سنگين است .در
حالي که بايد اين خأل را در نحوه عملکرد
کشتارکنها جستوجو کرد .دليل ديگر
رغبت کشتارکنها در خريد مرغ سنگين،
تفاوت در افت کشتار مرغ سنگين نسبت به
مرغ سبک است .وي درباره سومين مشکلي
که در مقابل اجراي درست طرح قد علم
کرده است ،بيان کرد :قيمت جوجه ،عامل
ديگري است که از طرف مرغدار مطرح
ميشود .به عبارتي ،مرغدار تصور ميکند
با فروش مرغ سنگينتر ،قيمت اين نهاده را
که حدودا ً  ۱۶درصد هزينه توليد در شرايط
فعلي را تشکيل ميدهد ،جبران ميکند .در
حالي که با کاهش  ۵۰۰گرم از وزن مرغ،
طبق محاسبات انجام گرفته ،بين سه تا
چهار درصد به هزينه تمامشده مرغ افزوده
ميشود .معاون مديرکل دفتر طيور وزارت
جهاد کشاورزي ادامه داد :اين در حالي
است که با کاهش طول مدت پرورش ،طبق
تحقيقات اثبات شده حداقل  0/2بهبود
ضريب تبديل دان اتفاق ميافتد؛ داني که ۶۵
تا  ۷۰درصد قيمت تمامشده مرغ را به دوش
ميکشد؛ بنابراين اين امر منجر به کاهش
حدود هفت درصدي در هزينههاي توليد هر
کيلوگرم مرغ زنده خواهد شد .اگر اين مقدار
را با هزينه چهار درصدي اضافه شده از طريق
قيمت جوجه مقايسه کنيم ،خواهيم ديد که
نهتنها مرغدار ضرري نميکند ،بلکه سه تا
چهار درصد هزينههايش را کاهش ميدهد.
اميني توضيح داد :اين کاهش مصرف دان
منجر به مصرف  ۵۸۴هزار تن دان کمتر در
سال خواهد شد و با توجه به وارداتي بودن
قسمت عمده دان مصرفي ،حدود ۷۵۹
ميليارد تومان صرفهجويي ساالنه براي کشور
به همراه خواهد داشت.
کاهش دو تا سه درصدی تلفات ،افزايش
تعداد جوجهريزيها در سال و کاهش
هزينههاي نگهداري از ديگر مزايايي است که
وي درباره کاهش سن کشتار به آن اشاره
کرد .بر اين اساس لزوم برگزاري دورههاي
آموزشي براي توليدکنندگان از اهميت
خاصي برخوردار است.
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معرفی عارضه بالشتک کف پا به نام بیماری جذام پاي مرغ ،نگرانيهاي زيادي را ايجاد کرده است

جذام مرغي ،دستاويزي براي فروش مرغ سبز
سبزينه برهان محمودي

بيماري جذام مرغي سوژه اين روزهاي
فضاي مجازي شده است؛ بيمارياي
که به گفته سيدعلي غفوري ،متخصص
بيماريهاي طيور سازمان دامپزشکي،
وجود خارجي ندارد و تنها در انسان و
آرماديلو (نوعي پستاندار) ديده ميشود.
آنچه در شبکههاي اجتماعي بر آن
تأکيد شده ،اين است که مرغهايي که
جذام گرفتهاند ،حتي در صورت قطع
پاي جذاميشان باز هم اين بيماري در
جگر مرغ باقي مانده و به انسان منتقل
ميشود .اين در حالي است که متخصصان
اين اظهارنظرهاي عوامانه را رد کرده و
مشکالت پوستي ديده شده در پنجه مرغ
را نوعي زخم مکانيکي آبسه مانند ميدانند
که نه تنها کوچکترين اثري بر سالمتي
ساير اعضاي بدن مرغ ندارد ،بلکه حتي
با تراشيدن بخش ضايعه ديده از پنجه
مرغ ،همان عضو قابل مصرف هم هست.
ضمن اينكه اين بيماري که بالشتک
کف پا نام دارد ،قابل انتقال به انسان يا
ساير مصرفکنندگان نبوده و در صورت
حذف آثار از پاي مرغ قابل مصرف است.
در حاليکه کارشناسان شايع جذام مرغي
را رد کرده و زخم بر روي پاي مرغها را
عارضهاي غير قابل انتقال ميدانند ،برخي
از فعاالن اين حوزه با رد شايعات موجود
در فضاي مجازي ترويج اين شايعات را
تنها دستاويزي از سوي برخي سودجويان
مدعي فروش مرغ سبز دانسته و معتقدند
شايعه واگيردار بودن جذام مرغي را برخي
براي تبليغ فروش مرغ به اصطالح سبز
مطرح کردهاند تا قيمت آن را به کيلويي
 12هزار تومان برسانند .اين موضوع از
آن جهت حائز اهميت است که در بازار
محصوالت و فرآوردههاي دامي همواره
شاهد سوءاستفاده برخي از افراد از
عدم آگاهي مصرفکنندگان و نبود
اطالعرساني جامع از سوي متوليان اين
بخش هستيم.
محمدعلي کمالي سروستاني ،مديرعامل
اتحاديه سراسري مرغداران مرغ گوشتي،
در گفتوگو با «سبزينه» درباره وجود
بيماري جذام مرغي اظهار کرد :آنچه تحت
عنوان جذام مرغي در شبکههاي اجتماعي
منتشر شده ،شايعهاي بيش نبوده و
هر از گاهي با اهداف مختلف از جمله
سرگرمي يا کالهبرداري و سودجويي و
با سوءاستفاده از ناآگاهي مردم در بستر

شبکههاي مجازي منتشر ميشود .وي
گفت :آنچه به عنوان عکس بيماري جذام
مرغي به مردم معرفي شده ،نوعي ضايعه
و زخم مکانيکي آبسه مانند است که صرفاً
يک ناراحتي انفرادي براي مرغ درگير آن
محسوب ميشود نه يک بيماري واگيردار
و قابل انتقال به انسان.
صداي پاي کالهبرداران
به گوش ميرسد
محمديوسفي،رئيسانجمنپرورشدهندگان
مرغ گوشتي ،در گفتوگو با «سبزينه»
درباره جذام مرغي تصريح کرد :در هيچ
کجاي دنيا بيمارياي با اين نام وجود
ندارد .اين شايعات را کالهبرداران به راه
انداختهاند تا پس از انتشار اين شايعات
ميان مردم ،در شبکههاي اجتماعي اعالم
کنند که ما مرغ سبز داريم و به قيمت
کيلويي  12هزار تومان در درب منزل به
فروش ميرسد .اين دامپزشک متخصص
بيماريهاي طيور آنچه را در فضاي مجازي
تحت عنوان جذام مرغي منتشر شده
عکسي از يک ضايعه مکانيکي دانست که
در اثر خونمردگي در کف پنجه پا يا سينه
مرغ به ويژه مرغهاي تخمگذار تبديل به
آبسه ميشود.
وی گفت :برخي مرغهايي که وزن
بيشتري دارند و تحرکشان کم است،
خونمردگي کف پايشان به آبسه کف پا

رئیسسازماندامپزشکیکشور:

باقيمانده دارويي يا فلزات سنگين
در شير وجود ندارد
رئيس سازمان دامپزشکي کشور گفت :طي
ي و پايش شير 96 ،درصد
آخرين بررس 
شير توزيعي کشور در وضعيت مطلوب
بوده و هيچگونه باقيمانده دارويي يا فلزات
سنگين در شير مشاهده نشده و تنها در
 4درصد موارد باقيمانده سموم کشاورزي
ديده شده است.مهدي خلج در گفتوگو با
خبرگزاري فارس،در پاسخ به اينكه طبق
آخرين پايشهاي انجام شده از سوي شما
درباره باقيمانده دارويي يا هورموني در
شير و مرغ به چه نتايجي رسيدهايد ،اظهار
داشت :ساالنه  2ميليون و  800هزار بازرسي
و بازديد از مراکز تهيه و توزيع فرآوردههاي
دامي از جمله شير ،مرغ و گوشت انجام
ميشود که رقمي حدود  25هزار تن از اين
فرآوردهها که قابليت مصرف انساني دارد ،به

مرغ سبز وجود خارجي ندارد
اميرعلي اميري ،نايبرئيس جامعه
دامپزشکان کشور ،در گفتوگو با
«سبزينه» با بيان اينكه بيماري جذام

مرغي وجود خارجي ندارد ،گفت :آنچه
تحت عنوان اين بيماري در شبکههاي
اجتماعي منتشر شده ،صرفاً ضايعه
 Bumble Footاست که بر اثر راه رفتن مرغ
و طيور در محيط نامناسب و غیربهداشتي
ايجاد ميشود .اگر هر حيوان ديگري هم
در شرايط نامناسب نگهداري شود ،ممکن
است اين ضايعه در کف پاي او مشاهده
شود .ضمن اينكه نه تنها این بیماری
قابل انتقال به انسان نيست ،بلکه امکان
مصرف خوراکي مرغ مبتال به این عارضه
هم وجود دارد.
دامپزشک متخصص بيماريهاي طيور در
پاسخ به اين پرسش که آيا چيزي به عنوان
مرغ سبز وجود خارجي دارد ،اظهار کرد:
به هيچ عنوان چنين محصولی امکان توليد
ندارد و نميتوان محصولي به اسم مرغ سبز
يا ارگانيک توليد کرد .وي تأکيد کرد :البته
تولید نوعي از طيور گوشتي به اسم مرغ
بدون آنتي بيوتيک در دنيا رواج يافته که
در ايران نيز توليد ميشود ،ولي نميتوان
نام آن را مرغ ارگانيک نهاد.
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ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ:ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺘﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺸﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ.

ﺭﺍﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ

ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 94/8/16ﺗﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ  95/9/1ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺘﻮﻛﭙﻰ ﻣﺼﺪﻕ
ﻧﻜﺎﺣﻨﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﺮﺗﻴﺐ  4143ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻠﻘﻪ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺘﺪﺍﻋﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻘﺪ

ﻧﻜﺎﺡ ﺩﺍﺋﻢ ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ

دليل عدم تطابق با استانداردهاي سازمان
دامپزشکي از چرخه مصرف حذف ميشود.
وي اضافه کرد :در کنار آن يکسري
برنامه براي پايش ميزان باقيمانده سموم
کشاورزي ،باقيمانده دارويي و آاليندههايي
مانند فلزات سنگين و سرب داريم ،تا
ببينيم فرآوردههاي دامي در اين زمينه چه
وضعيتي دارند ،چرا که از ظاهر محصول
نميتوان چنين مواردي را تشخيص داد.

عشاير استان تهران ساالنه  12هزار تن
گوشت توليد ميکنند

مديرکل امور عشاير استان تهران از توليد
ساالنه  12هزار تن گوشت دام سبک توسط
عشاير اين استان خبر داد .سيروس نصيري
افزود :عشاير استان تهران با دارابودن 700
هزار رأس دام سبک ساالنه  12هزار تن
گوشت توليد ميکنند .وي با بيان اينكه در
حال حاضر عشاير استان تهران در مناطق
قشالقي (گرمسير) استان در شهرستانهاي
ورامين ،پاکدشت ،پيشوا ،ري ،شهريار و
مالرد مستقر هستند ،تأکيد کرد :با توجه
به بارندگيهاي روزهاي اخير وضعيت مراتع
در مناطق قشالقي مناسب است .مديرکل
امور عشاير استان تهران ادامه داد :براي
تأمين نهادههاي دامي عشايري مجوز خريد
 4هزار تن نهاده جو با قيمت مصوب دولتي
از شرکت پشتيباني امور دام استان صادر
شده است .وي خاطرنشان کرد :ساالنه 10
تا  15هزار تن جو توسط دامهاي عشاير
استان تهران به مصرف ميرسد که اين
ميزان جو توسط تشکلهاي عشايري بدون

تبديل ميشود که اص ً
ال بيماري نيست؛
ضمن اينكه همين ضايعه نيز به ندرت
در مرغها به وجود ميآيد .رئيس انجمن
پرورشدهندگان مرغ گوشتي با اشاره به
فروش مرغ در فروشگاهها به صورت بدون
پنجه و پا ،خاطرنشان کرد :پاي مرغ در
کشتارگاهها از محل مفصل خرگوشي قطع
شده و به صورت جداگانه در صنايع تبديلي
بستهبندي و صادر ميشود ،چراکه پاي
مرغ در ايران کمتر خواهان دارد و بخش
مهمي از آن صادر ميشود.
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا نيازي
به معدومسازي مرغهاي داراي ضايعه
 Bumble Footهست يا خير ،گفت :نه تنها
نيازي به معدومسازي آنها نيست ،بلکه
ميتوان مرغهاي داراي اين ضايعه را در
بازار توزيع کرد.

هيچ محدوديتي خريداري و به عشاير استان
تهران واگذار ميشود.

برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي
جامعه عشاير کشور در تهران
نصيري در ادامه از برگزاري نمايشگاه
دستاوردهاي عشاير و روستاييان کشور در
محل نمايشگاه بينالمللي تهران خبر داد و
گفت :در اين نمايشگاه ،جامعه عشاير استان
تهران نيز همچون سالهاي گذشته با برپايي
سياه چادر عشايري به ارائه دستاوردهاي
خود ميپردازند .وي بيان کرد :اين نمايشگاه
در روزهاي  15تا  18دي ماه جاري با حضور
جمعي از عشاير استانهاي کشور در محل
نمايشگاههاي بينالمللي تهران برگزار
ميشود .استان تهران داراي  3هزار خانوار
عشايري است که اين جامعه توليد کننده در
سال گذشته بيش از  65هزار تن محصوالت
زراعي ،دامي ،لبني ،پروتئيني و کشاورزي
توليد و براي عرضه روانه بازار مصرف کردند.
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ﺑﻪ ﺳﺎﺋﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﺷﻮﺭﺍ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍ
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻩ ﻟﻴﻜﻦ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ ﻣﻮﺛﺮﻯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺎ

ﺿﺮ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺑﺎﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ

ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ )111 -1107 -1106-1102ﻭ (1206ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ

ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻧﺎﺷﻰ

ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  23ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/115714

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﺭﻭﻧﻘﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  4ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  950698ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ
ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﻴﺜﻢ ﺍﺭﻭﻧﻘﻰ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  0440510368ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/7/14ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ
ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ ﺵ ﺵ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺻﺎﺩﺭﻩ  .1ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﺭﻭﻧﻘﻰ  4ﭘﺪﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ 1374
ﺷﺒﺴﺘﺮ  .2ﺍﻋﻈﻢ ﻗﻨﺒﺮﻯ  454ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ  1353ﺷﺒﺴﺘﺮ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  2302ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺗﻬﺮﺍﻥ
110/115710
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گزارش کوتاه

يک دالر هزينه براي پيشگيري
یعنی 100دالر صرفهجويي

کارشناس بهداشت عمومي ،با
ابراز نگراني از بالتکليفي در توزيع
شير مدارس ،معايب اجرايينشدن
اين طرح را تشريح کرد .يکي از
کارشناسان بهداشت عمومي در
گفتوگو با ايانا با اعالم اين خبر
گفت :طبق برآوردهاي آماري و
تحقيقاتي که در کشورهاي پيشرفته انجام شده ،اين نکته به
اثبات رسيده که هر يک دالر هزينه براي پيشگيري ،به ميزان
 ۱۰۰دالر از هزينههاي درمان در آينده خواهد کاست .آراسب
دباغمقدم با اشاره به اينكه چنين تحقيقي براي بسياري از
بيماريها مانند کبد چرب ،ديابت ،پوکي استخوان و ...انجام
شده است ،افزود :يکي از مهمترين تصميمها براي پيشگيري
از اين بيماريها اجراي اصول درست تغذيهاي است که
مهمترين آنها افزايش مصرف شير و لبنيات است.
به گفته وي ،به عنوان مثال ،استخوانهاي انسان در نهايت
تا سن  ۳۵سالگي به ذخيره کلسيم ميپردازد .بعد از آن
کلسيم مورد نياز بدن از اين بانک تهيه ميشود؛ بنابراين
در صورت کمبود اين ماده معدني در بدن ،مطمئناً پوکي
استخوان به سراغ فرد آمده و او را متحمل هزينههاي فراوان
مادي و معنوي ميکند .از نظر اين کارشناس ،کشورهايي
مانند انگليس که بعد از جنگ جهاني دوم ،بر ضرورت
توزيع شير مدارس تأکيد کردند ،به عنوان پيشتاز اين
عمل شناخته ميشوند .اکنون هم بسياري از کشورها که
سالمت آينده مردم برايشان اهميت دارد ،طرح شير مدارس
را در اولويت کارهاي خود قرار داده و از هيچ اقدامي در
اين زمينه دريغ نميکنند .به عنوان مثال ،از يارانه کاالهاي
زيانآور مانند سوختهاي کربني کاسته و به همان ميزان
به يارانه شير اضافه ميکنند تا کسي که به جاي استفاده
از وسايل نقليه عمومي ،از خودروي شخصي بهره ميبرد،
هزينه بيشتري را متقبل شود .دباغمقدم معتقد است:
بحث فرهنگسازي به غير از سالمتي که مصرف شير براي
کودکان به ارمغان ميآورد ،مزيت ديگري است که نبايد آن
را ناديده گرفت .اين امر موجب ميشود که کودک تا آخر
عمر با شير و لبنيات دوست بماند و ارتباط خود را با آن قطع
نکند .وي در پايان با تأکيد بر اينكه در کشورهاي پيشرفته
مانند انگليس ،بحث شير مدارس تنها در بودجه خالصه
نميشود ،بيان کرد :آنها همهچيز را محاسبه کردهاند و
هزينههاي پيشگيري و درمان را در قالبهاي مقايسهاي
سنجيده و به اين نتيجه رسيدهاند که اثربخشي مصرف
لبنيات ،تا چه حدي ميتواند سالمت جامعه را تضمين و
هزينهها را کاهش دهد؛ بنابراين مسئوالن ما هم بايد به اين
باور برسند تا اين طرح از بالتکليفي خارج شود.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 9500358:ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 95/12/2:ﺳﺎﻋﺖ  9ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺣﻴﺪﺭ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﺣﻠﻴﻤﻰ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﻭ ﺳﻴﺪ ﻫﺎﺩﻯ ﺻﺒﻮﺭﻯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  2302ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﺘﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﺪﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻻﺯﻡ ﺷﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺁﻥ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  2302ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/115683
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻴﮕﻢ ﺯﻳﺒﺎﺋﻰ ﻭ ﺯﻫﺮﺍ ﺳﺎﺩﻩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺍﻥ
ﻣﻄﻠﻖ ﻭ ﺑﺮﺍﺗﻌﻠﻰ ﺧﺰﻟﻰ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﻰ ﺧﺰﻟﻰ ﻭ ﺑﺎﻗﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  119ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﻠﻜﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9509980241600825ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  95/12/16ﻭ ﺳﺎﻋﺖ
 10:00ﺗﻌﻴﻴﻦ 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.
ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ  119ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/115677
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﭼﻨﮕﻴﺰ ﺗﻴﺮﺍﻧﺪﺍﺯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺮﻳﻢ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﻗﺎﺋﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﻳﻌﻘﻮﺑﻰ –

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻰ ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ -ﻧﻴﺮﻩ ﻫﻤﺎﺋﻰ ﻧﺎﺩﺭ -ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻫﻤﺎﺋﻰ ﻧﺎﺩﺭ -ﻣﺤﺴﻦ ﻫﻤﺎﺋﻰ ﻧﺎﺩﺭ -ﻣﺠﺘﺒﻰ

ﻫﻤﺎﺋﻰ ﻧﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ ﺷﻌﺒﻪ  16ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧﻰ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
 9509980227600424ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  95/11/27ﻭ ﺳﺎﻋﺖ 9:00

ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ 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 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.
110/115672

ﺷﻌﺒﻪ  16ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺩﻟﺸﺎﺩ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺑﻼﻍ
ﺭﺍﻯ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﻭﺭ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ

ﺭﻭﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  178ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
 178ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺷﻌﺒﻪ
 110/116977ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ

ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻋﺒﺪﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻬﺪﻯ ﺯﺍﺭﻉ ﺯﺍﺩ ﺑﻪ

ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ  00899ﻣﻮﺭﺥ  1395/7/14ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻌﺒﻪ 178ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ:ﻣﻬﻴﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻬﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ:ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﺎﻭﻧﺪ ÷ﻭﺭ-ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻧﺼﺎﺭ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ:ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  95000493ﻣﻮﺭﺥ 95/6/21
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ  24ﺣﻮﺯﻩ  2310ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺻﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺭﺳﻴﺪ ﻋﺎﺩﻯ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ
 600/000ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  12/000ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻴﻨﻦ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﻌﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻪ  2310ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  24ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/115704

ﺧﻮﺩ,ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻇﺮﻑ  10ﺭﻭﺯ

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﻣﺮﺍﺩﺯﺍﺩﻩ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  278ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  950700/2302ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﻣﺮﺍﺩﺯﺍﺩﻩ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  279ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 94/11/16
ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﻧﺎﻡ ﻭ
ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﻣﺮﺍﺩ ﺯﺍﺩﻩ 278
 1324ﻛﻠﻴﺒﺮ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﺍﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  2302ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺗﻬﺮﺍﻥ
110/115695

ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻛﺒﺮﻯ ﭘﺎﭘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﻫﮋﺑﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ  9409970215302145ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  335/379/537ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ
ﻧﺮﺥ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺟﺮﻳﻤﻪ
ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ
ﺍﺧﺬ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
 110/116975ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  251ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﭘﻮﺭﻭﺷﺴﺐ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2738ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  950683/2302ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺧﺪﺍﺭﺣﻢ ﭘﻮﺭﻭﺷﺴﺐ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  7ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 95/8/1
ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﻧﺎﻡ
ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .1ﻛﻮﺭﻭﺵ ﭘﻮﺭ ﻭﺷﺴﺐ
 2759 1350ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .2ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﭘﻮﺭﻭﺷﺴﺐ  2738 1351ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 .3ﻣﻬﻴﻦ ﺩﺧﺖ ﻳﺰﺩﺍﻧﻰ ﺑﻴﻮﻛﻰ  1 1321ﻳﺰﺩ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  2302ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/115689

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺣﺎﺗﻤﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺎﭘﻮﺭ ﺭﻭﺣﻰ ﭼﻮﻛﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺯﻭﺟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ
251ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ _ﻳﺎﻓﺖ ﺁﺑﺎﺩ ﻛﻮﻯ
ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9509980215301275ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻛﻪ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  1395/12/1ﺳﺎﻋﺖ  9/15ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ 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 ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ
 110/116974ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  251ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ

ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ
ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ

ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﺍﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  178ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/116976

