دام،طیور و آبزیان
رویخـــط

واردات دام زنده آزاد شد

واردات دام زنده سبک و سنگين از مرزهاي
شرقي کشور از گمرکات رسمي و بازارچههاي
مرزي با رعايت مقررات قرنطينه و بهداشتي
در آستانه انتخابات رياستجمهوري براي
تنظيم بازار داخلي آزاد شد .به گزارش
سبزینه ،واردات دام زنده زنده که طي
سالهاي گذشته براي جلوگيري از از انتقال
بيماريهاي دامي و حمايت از توليدات داخلي
ممنوع شده بود به يکباره و بدون اعالم سطح
و تعداد مجاز براي واردات از مرزهاي شرقي
کشور آزاد شد .بر اساس مذاکرات انجام شده
ميان معاونتهاي بازرگاني وزارت جهاد
کشاورزي و صنعت ،معدن و تجارت واردات
دام زنده سبک و سنگين از مبادي ورودي
اعم از گمرکات و بازارچههاي مرزي با مقرارت
قوانين قرنطينه بهداشت به تأييد سازمان
دامپزشکي و ساير ضوابط مربوطه از مرزهاي
شرقي کشور مجاز اعالم شد.

ميانگينمصرفسوخت
سالنهايمرغداري
در ايران 4 ،برابر جهان

برآوردها نشان ميدهد بهينهسازي مصرف
سوخت در واحدهاي مرغداري آن طور
که بايد و شايد ،جدي گرفته نشده است.
به گزارش سبزينه ،استاديار دانشگاه آزاد
اسالمي امروز در همايش صنعت طيور که
در فرهنگستان علوم برگزار شد ،با اعالم اين
خبر گفت :مشکالت زيادي درباره مصرف
سوخت در سالنهاي مرغداري ايران وجود
دارد که باعث شده ميانگين مصرف سوخت
در کشور چهار برابر متوسط صنعت مرغداري
جهان باشد .ناصر موسوي با اشاره به اينكه
قيمت سوخت يکي از عوامل تعيينکننده
نوسازي تجهيزات و تاسيسات مرغداري
است ،افزود :در سال  ۸۹که قيمت گازوئيل
 ۱۶تومان در هر ليتر بود و کمتر از يک درصد
هزينهها را تشکيل ميداد ،مصرف اين ماده
در واحدها بيش از اندازه بوده و کسي براي
جلوگيري از هدررفت آن اقدامي نميکرد .به
گفته وي ،بعد از هدفمندي يارانهها که قيمت
گازوئيل به  ۳۵۰تومان در هر ليتر افزايش
يافت ،کاهش مصرف از  ۲,۲به يک ليتر به
ازاي هر قطعه اتفاق افتاد .اگرچه دولت براي
بهينهسازي مصرف سوخت طي اين مدت
 ۲۴۰ميليارد تومان يارانه در نظر گرفت و
حدود  ۳۰درصد مرغداريها از اين اعتبار
استفاده کردند ،اما هنوز  ۷۰درصد واحدها
سوخت را هدر ميدهند .استاديار دانشگاه
آزاد اسالمي بيان کرد :گذشته از اينها ،از
 ۷۰۰ميليارد تومان اعتبارات مکانيزاسيون
که در بخش کشاورزي هزينه شده ۳۰ ،تا ۳۵
ميليارد تومان آن از سال  ۹۲به بخش طيور
اختصاص داده شده است ،اما هنوز اين مبلغ
کافي نيست ،بهطوري که هماکنون تجهيزات
بيش از  ۵۰درصد از مرغداريهاي تخمگذار
فرسوده هستند.

تالش براي پرورش
نژادهاي اصيل اسب

رئيس سازمان نظام دامپزشکي با اشاره به
مشکالت موجود در زمينه سالمت اسبهاي
پرورشي براي شرکت مسابقات بينالمللي،
گفت :در تالش هستيم نژادهاي اصيل اسب
ايراني را پرورش دهيم .به گزارش سبزينه؛
محمدرضا صفري در حاشيه چهارمين کنگره
بينالمللي کيلينيسينهاي دامهاي بزرگ
اظهار داشت :در سال ۲۰۱۷؛ در آخرين
چاپ کتاب مرجع دامپزشکي و تريمديسين
که در دانشگاههاي دامپزشکي دنيا به عنوان
کتاب مرجع تدريس ميشود ۱۲۰ ،مورد از
مقاالت دانشمندان ايراني در اين حوزه ،به
عنوان مرجع نام برده شده که اين اتفاق براي
نخستينبار در اين کتاب رخ داده است.
ويافزود:درکنگرهبينالملليکيلينيسينهاي
دامهاي بزرگ ،آخرين مسائل مطرح شده
درباره تب برفکي ،لنگش دام ،صنعت پرورش
اسب ،مديريت گله شيري و بيماريهاي
جديد در حوزه دام بزرگ در اين کنگره ارائه
ميشود .صفري با اشاره به مشکالت موجود
در زمينه سالمت اسبهاي پرورشي ايران
براي شرکت مسابقات بينالمللي ،افزود:ما در
اين حوزه مشکالت جدي داريم و به همين
دليل ،صنعت اسب و آخرين مسائل مربوط
به سالمت آن را پيگيري کردهايم تا بتوانيم
نژادهاي اصيل اسب ايراني را ،از جمله اسب
ترکمن که تاکنون مغفول مانده است ،طبق
آخرين اصول دامپزشکي پرورش دهيم .رئيس
سازمان نظام دامپزشکي درباره استقرار آخرين
استانداردهاي توليد شير هم اضافه کرد :با
تغيير سيستم دامداريها و اجراي نکات فني،
برخي دامداراهاي ما امروز روزانه  ۲۰۰تا ۲۵۰
تن شير به اين شرکت ميفروشند.
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پرورشدهندگانبلدرچینآشيانهصنفيندارند
سبزينه مليحه تهراني

بلدرچين که به دليل خواص باالي
غذايي از تخم و گوشت آن به عنوان
بمب ويتامين ياد ميشود ،با وجود
قيمت نسبت ًا بااليي که در مقايسه با
فرآوردههاي مرغي دارد ،توانسته
متقاضيان زيادي را به سوی خود جلب
کند و در حال حاضر نیز فرآوردههاي
اين پرنده کوچک و مقاوم را در اکثر
فروشگاههاي خردهفروشي سطح شهر
شاهد هستيم .اما پرورش بلدرچين در
حالي در کشور رو به گسترش است که
به دليل آنچه عدم حمايت مناسب دولت
از اين صنعت پر سود عنوان ميشود ،از
تشکلي مستقل براي سازماندهي و
برنامهريزي برخوردار نبوده و فعاالن
اين حوزه به تنهايي بار مشکالت را
بر دوش ميکشند .پرورش بلدرچین
عالوه بر بازار داخلي از بازار صادراتي
مناسبي نيز برخوردا بوده و این پرنده
به جهت مقاومت در مقابل بيماريها و
توليد ارگانيک ميتواند سهم بااليی از
صادرات فرآوردههاي پروتئيني را به
خود اختصاص دهد.
در همين خصوص احمد بافکار ،نخستين
پرورشدهنده بلدرچين به روش صنعتي در
استان يزد ،در گفتوگو با «سبزينه» اظهار
داشت20 :استان در حوزه پرورش بلدرچين
در کشور فعال هستند که از اين تعداد استان
يزد با پرورش ماهيانه باالي5ميليون قطعه
در رتبه نخست قرار دارد و مزرعه پرورش
بلدرچين شيرکوه يزد هم ماهانه 600هزار
قطعه بلدرچین را به صورت ارگانيک و بدون
استفاده از آنتیبیوتیک تولید میکند.
بافکار در ادامه افزود :پرورش هر جوجه
بلدرچين 45تا 55روز زمان ميبرد و قيمت
گوشت اين پرنده نيز در عمدهفروشيها
کیلویی 13هزار تومان و در خردهفروشيها
17تا 18هزار تومان است .وي در ادامه بيان
داشت :دوره کوتاه جوجهکشي ( ۱۵تا
 ۱۶روز) ،رشد سريع و بلوغ زودرس (۳۵
روزگي) ،تخمگذاري باال (بلدرچين در ۴۲
روزگي تخمگذاري ميکند ،درحاليکه
درباره مرغ حداقل  ۶ماه طول ميکشد)
و همچنين قيمت  3برابری اين پرنده
نسبت به مرغ ،از موارد دیگری است که
پرورش بلدرچین را اقتصادی میکند .اين
پرورشدهنده بلدرچین در ادامه بيان داشت:
از هر بلدرچين با قيمت 2500تومان حدود
300تومان آن سود پرورشدهنده و مابقي
نيز هزينه جوجه يکروزه و خوراک است.
الزم به ذکر است اتحاديه مرکزي بلدرچين

که در تهران تشکيل شده بود ،در حال
حاضر به دليل عدم حمايت فعاليتي ندارد،
و ميبد يزد به عنوان نخستين مرکز پرورش
بلدرچين در اين زمينه فعال است .بافکار در
ادامه اظهار داشت :براي نظارت و کنترل بر
فعاليت پرورشدهندگان بلدرچين نخست
بايد اتحاديه استاني تشکيل شود و سپس
اين اتحاديه به صورت کشوري فعاليت کند.
وی درباره صادرات بلدرچین نيز بيان داشت:
توليد ساالنه کل کشور حدود 600تن است
که تقريباً نصف آن صادر ميشود .بافکار در
ادامه بيان داشت :نصف بلدرچین تولیدی
صادر و مابقي در داخل مصرف میشود؛
البته مسائلي مانند بروز آنفلوآنزا که حدود
 3/5ماه باعث تعطيلي صادرات شده ،قیمت
این محصول را در بازار داخلي به صرفهتر
کرده است .اين پرورشدهنده بلدرچين در
ادامه اظهار داشت :نرخ هر تخم بلدرچين نيز
در بازار به ازاي هر عدد 150تومان است که
در بستههاي 12عددي عرضه ميشود.
وي درباره قيمتبلدرچین گفت :البته به
دليل عدم وجود اتحاديه ،بلدرچين قيمت
مشخصي ندارد و هر پرورشدهنده با
قيمتهاي متفاوت محصولش را عرضه
ميکند .اين پرورشدهنده بلدرچين در ادامه
اظهار داشت :براي بهتر اجرا شدن بهداشت،
تغذيه ،و کشتار بلدرچين و همچنين کيفيت،
بايد سازمان دامپزشکي يا جهاد کشاورزي
بر فرآیند تولید این پرنده نظارت و کنترل
داشته باشند.
وی اظهار داشت :از آنجاييکه بلدرچين
در برابر بيماريهاي مختلف بسيار مقاومتر

آزمايشگاه بيماريهاي زنبور عسل
موسسه رازي ،مرجع جهاني ميشود
آزمايشگاه تحقيق و تشخيص بيماريهاي
زنبور عسل موسسه رازي به عنوان
آزمايشگاه مرجع سازمان بهداشت جهاني
مطرح ميشود .به گزارش سبزينه ،رئيس
بخش تحقيق و تشخيص بيماريهاي زنبور
عسل ،کرم ابريشم و حيات وحش موسسه
تحقيقات واکسن و سرمسازي رازي گفت :با
حضور رئيس بخش بيماريهاي زنبور عسل
سازمان بهداشت جهاني در موسسه رازي و
به پيشنهاد وي در آينده ،آزمايشگاه تحقيق
و تشخيص بيماريهاي زنبور عسل اين
موسسه به عنوان آزمايشگاه رفرانس سازمان
بهداشت جهاني مطرح خواهد شد.
دکتر مجتبي محرمي با اشاره به حضور
پروفسور ولف گانگ ريتر از کشور آلمان
به عنوان کارشناس بينالمللي سازمان
بهداشت جهاني و رئيس بخش بيماريهاي
زنبور عسل اين سازمان و همچنين دستيار
ايشان و بازديد از بخش زنبور عسل اين
موسسه ،اظهار داشت :تجهيزات و نيروي
انساني موجود در آزمايشگاه و نيز بخشهاي
باکتريولوژي ،انگلشناسي ،آناليز عسل و
مولکوالر موسسه رازي مورد بازديد اين
کارشناسان قرار گرفت .وي با اشاره به ارزيابي
خوبي که اين افراد از موسسه رازي داشتند،
افزود :مقرر شد آزمايشگاه تحقيق و تشخيص
بيماريهاي زنبور عسل ايران که در موسسه

رازي قرار دارد ،به عنوان آزمايشگاه مرجع به
سازمان بهداشت جهاني معرفي شود.
رئيس بخش تحقيق و تشخيص بيماريهاي
زنبور عسل موسسه رازي با تأکيد بر اينكه
حضور دکتر ريتر به عنوان رئيس بخش
بيماريهاي زنبور عسل سازمان بهداشت
جهاني در موسسه رازي از اهميت بااليي
برخوردار بود ،گفت :اين امر سبب خواهد شد
آزمايشگاه تحقيق و تشخيص بيماريهاي
زنبور عسل موسسه رازي به عنوان آزمايشگاه
مرجع جهاني مطرح شود.
وي با بيان اينكه بدون شک مسير
طوالنياي براي انجام اين کار پيش رو داريم،
خاطرنشان کرد :اميد است با اقدامات و
تالشهاي صورت گرفته به اين هدف دست
يافته و آزمايشگاه مرجع جهاني تحقيقات
بيماريهاي زنبور عسل را در موسسه رازي
شاهد باشيم .بنابر اين گزارش موسسه
تحقيقات واکسن و سرمسازي رازي ساالنه
 3ميليارد دز واکسن انساني ،دامي و طيور
توليد ميکند .موسسه رازي بزرگترين
موسسه توليد کننده واکسنهاي انساني،
دامي و طيور در کشور و خاورميانه است.
واکسن فلج اطفال در هيچ يک از کشورهاي
خاورميانه توليد نميشود ،افزود :اين در
حالي است که توليد اين واکسن از  40سال
پيش در موسسه رازي آغاز شده است.

@

به ما بپیوندید

از مرغ است ،پرورش آن بدون استفاده از
هيچگونه دارو و آنتيبيوتيکي انجام ميشود؛
بنابراين گوشت و تخم بلدرچين محصولي
کام ً
ال ارگانيک و سالم است و هيچگونه
ذخيره دارویی مضر در بافت خود ندارد.
بافکار در ادامه افزود :تخم بلدرچين که به
بمب ويتامين معروف است 5 ،برابر تخممرغ
فسفر و کلسيم دارد و همچنين با خاصيتي
که گوشت و تخم بلدرچين دارد ،استقبال
خوبي از آن شده است.
بمب پرسود و کممصرف
در ادامه محمد حبيبي ،کارشناس پرورش
بلدرچين ،در گفتوگو با «سبزينه» بيان
داشت :براي پرورش بلدرچين به يک سالن
با دمای 35درجه براي جوجه بلدرچين و
با دمای 22تا24درجه براي بلدرچین بالغ
نیاز داریم .همچنین براي جوجه رطوبت
60درصدی و براي بلدرچين بالغ رطوبت
35درصدی مناسب است.
حبيبي در ادامه اظهار داشت :براي پرورش
بلدرچين بايد زنجيره کامل توليد (بلدرچين

مادر و تخمگذار و دستگاههای جوجهکشي
و بستهبندي) را در اختيار داشته باشیم.
بلدرچين هم مولد است هم گوشتي.
بلدرچينهاي گوشتي در يک بازه زماني
 45تا  50روزه به بازار عرضه میشوند
و بلدرچينهاي تخمگذار پس از شروع
به تخمگذاري بهصورت مفيد تا يکسال
تخمگذاري میکنند و تخمها پس از
جمعآوري و بستهبندي براي فروش روانه
بازار مصرف ميشود .اين کارشناس پرورش
بلدرچين اظهار داشت :متأسفانه با وجود
اينكه تخم بلدرچين به بمب ويتامين
معروف است و  ۵برابر تخممرغ فسفر و
کلسيم دارد و نیز با وجود خاصيت مفید
گوشت آن ،در کشور زياد مورد توجه قرار
نگرفته است .حبيبي در ادامه گفت :هنوز
کشتارگاهي مخصوص بلدرچين راهاندازي
نشده که بتواند پاسخگوي نيازها باشد.
وي در ادامه افزود :قیمت جوجه یکروزه
بلدرچین 200تومان است و گوشت اين
پرنده هم کیلویی 16000تومان در بازار به
فروش ميرسد.
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ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪﻩ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎﺍﻟﺪﻳﻦ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  114/21306ﺑﺨﺶ 12ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺧﺎﻧﻰ ﺁﺑﺎﺩ ﻧﻮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﭘﻼﻙ  387ﻃﺒﻘﻪ  3ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻭ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻣﻠﻚ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺑﺎ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  68/49ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ  1/96ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺁﻥ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺩﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﻫﺎﻝ ﻭ
ﭘﺬﻳﺮﺍﻯ ﻭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺍﭘﻦ ﺑﺎ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﺍﻡ ﺩﻯ ﺍﻑ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﻛﻮﻟﺮ ﺁﺑﻰ ﻭ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﭘﻜﻴﺞ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻨﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻣﻠﻚ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  500/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺭﻫﻦ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻠﻚ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﺳﺎﻧﺴﻮﺭ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﺍﻳﻦ ﻣﻠﻚ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ  2/050/000/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﻭﻗﺖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻮﺭﺥ  95/12/16ﺳﺎﻋﺖ 11-10
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺁﻥ ﺷﻬﺮﺯﻳﺒﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺷﻌﺒﻪ 216
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ
ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ  10ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻘﺪﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ
ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺑﺪﻭﺍ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﻛﺴﺮ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷﻌﺒﻪ  216ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﻠﻚ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ
 216ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
 110/134126ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷﻌﺒﻪ
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺍﻗﺎﻯ ﺟﻮﺍﺩ ﺧﻮﻳﻠﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  48ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 950736/9/95ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﺒﻴﺐ ﺧﻮﻳﻠﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 9977ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 95/7/18ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ
ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1ﺟﻮﺍﺩ ﺧﻮﻳﻠﻮ ﺵ
ﺵ  48ﻣﺘﻮﻟﺪ  1328ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ -2ﻓﺮﺣﻨﺎﺯ ﺧﻮﻳﻠﻮ ﺵ ﺵ 4515
ﻣﺘﻮﻟﺪ  1344ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -3ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﻮﻳﻠﻮ ﺵ ﺵ 49976
ﻣﺘﻮﻟﺪ  1336ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -4ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺧﻮﻳﻠﻮ ﺵ ﺵ  1366ﻣﺘﻮﻟﺪ
 1340ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﮔﻬﻰ
ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ 9ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/134116
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻳﺎﺳﻤﻦ ﻣﺨﺘﺎﺭﻯ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  10637ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 950681/9/95ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎﺭﻯ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 5158ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 94/11/3ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ
ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺭﺣﻴﻤﻴﺎﻥ
ﺵ ﺵ  2382ﻣﺘﻮﻟﺪ 1342ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻤﺴﺮ -2ﻧﺴﺘﺮﻥ ﻣﺨﺘﺎﺭﻯ ﺟﻌﻔﺮﻯ
ﺵ ﺵ  979ﻣﺘﻮﻟﺪ 1362ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -3ﻳﺎﺳﻤﻦ ﻣﺨﺘﺎﺭﻯ ﺟﻌﻔﺮﻯ
ﺵ ﺵ  10637ﻣﺘﻮﻟﺪ  1366ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ -4ﺍﻣﻴﻦ ﻣﺨﺘﺎﺭﻯ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﺵ
ﺵ  0018312047ﻣﺘﻮﻟﺪ  1372ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ
ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ
ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻧﺸﺮ ﺍﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ 9ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/134099
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺍﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻜﻮﻫﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  0440060214ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 950524/96/95ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮﻫﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 27945ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
95/3/11ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ  -1ﻣﺤﻤﺪﺷﻜﻮﻫﻰ ﺵ ﺵ  0440060214ﻣﺘﻮﻟﺪ 1368ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -2ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺷﻜﻮﻫﻰ ﺵ ﺵ 51ﻣﺘﻮﻟﺪ 1364ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ  -3ﻣﻨﻴﺠﻪ ﺁﻫﻮﺯﻯ ﺵ ﺵ  18593ﻣﺘﻮﻟﺪ 1329ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻫﻤﺲ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ
ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ
ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ 9ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/134093
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺭﻗﻴﻪ ﻋﻼﺋﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  803ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 950662/9/95ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻳﺮﺍﻕ ﺑﺎﻓﻬﺎﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 1712ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
95/6/23ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ  -1ﺭﻗﻴﻪ ﻋﻼﺋﻰ ﺵ ﺵ  803ﻣﺘﻮﻟﺪ 1336ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻤﺴﺮ
-2ﺣﻤﻴﺪ ﻃﻠﻴﻔﻪ ﻳﺮﺍﻕ ﺑﺎﻓﻬﺎ ﺵ ﺵ 4052ﻣﺘﻮﻟﺪ  1360ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
 -3ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻳﺮﺍﻕ ﺑﺎﻓﻬﺎ ﺵ ﺵ  6182ﻣﺘﻮﻟﺪ 1356ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ -4ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻳﺮﺍﻕ ﺑﺎﻓﻬﺎ ﺵ ﺵ  0440391067ﻣﺘﻮﻟﺪ  1373ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -5ﻣﺠﻴﺪ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻳﺮﺍﻕ ﺑﺎﻓﻬﺎﺵ ﺵ  0012120510ﻣﺘﻮﻟﺪ  1369ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ
ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ 9ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/134087
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خــــبــــر
رئيس سازمان دامپزشکي کشور خبر داد

ساماندهي واردات واکسن دامي

رئيس سازمان دامپزشکي کشور
گفت :براي صادرات بايد محصول
سالم توليد کنيم که باقي مانده
دارويي يکي از مسائلي است که
دامپزشکان درباره ميزان مصرف
و نحوه تجويز بايد دقت بيشتري
کنند .به گزارش سبزينه مهدي
خلج در چهارمين همايش بينالمللي کلينيسينهاي دام
بزرگ گفت :در حال حاضر  6هزار دامپزشک حرفهاي و
 300متخصص فعاليت ميکنند که از اين تعداد  3300نفر
کلينيسين هستند .وي با اشاره به اينكه بخش غيردولتي
بيشتر بايد به بخش فني نظارت کند ،خاطرنشان کرد :از وقتي
دامپزشکي دولتي همه کارها را به بخش غيردولتي سپرد و
محدوديتها را مشخص کرد ،بخش غيردولتي دامپزشکي
يک مقدار از کار فني جدا شدند و نبايد به بهانه اينكه در
بخش دولتي کارانه پرداخت ميشود ،ما وارد يکسري عرصهها
بشويم .خلج با اشاره به اينكه هنوز درمانگاههاي مرجع با
وجود تأکيد ما شکل نگرفته گفت :سياستهايي که ابالغ
ميکنيم ،بر مبناي بهداشت محوري و سالمت در توليد است
که در کنار آن آموزش ضمن خدمت براي ارتقاي دانش در
عملکرد دامپزشکان بسيار مدنظر قرار گيرد .رئيس سازمان
دامپزشکي کشور با اشاره به اينكه اغلب سيستمهاي اين
سازمان به صورت سامانههاي الکترونيک فعال شده است،
خاطرنشان کرد :اطالعرساني به موقع از سوي کلينيسينها
به ويژه در موارد مشاهده بيماري دام بسيار حائز اهميت است،
چرا که ميتواند واکنش سريع جمعي را براي پيشگيري از
گسترش بيماري در پي داشته باشد ،به عنوان مثال سال
گذشته با اطالع از نخستين مورد آنفلوآنزاي پرندگان در
مازندران ،توانستيم سريع برخورد کنيم .خلج همچنين به
سيستم گزارشگيري که در سازمان دامپزشکي فعال شده
اشاره کرد و افزود :تمام کلينيسينها و دامپزشکان داراي
رتبه هستند که ميتوانيم با ارائه گزارش هر يک از اين افراد
مديريت جمعيت دام را بهطور دقيقتر داشته باشيم و در
عين حال در قانون جديد که در مجلس مصوب کردهايم،
حتي رانندگان ماشينهاي دام و طيور هم جزو جمعيت
گزارشگير ما محسوب خواهند شد .وي بر اين نکته تأکيد که
اگر ميخواهيم به بازارهاي جهاني راه پيدا کنيم ،بايد توليد
سالم داشته باشيم افزود :نقش کلينيسينها در اين بين بسيار
اساسي است .خلج درباره برخي موارد باقي مانده دارويي در
محصوالت دامي و مسئوليت آن نيز خاطرنشان کرد :در کشور
نروژ اگر محصول نهايي حاوي باقي مانده دارويي باشد ،هم
مدير مجموعه و هم دامپزشکي که دارو را تجويز کرده است،
مسئول هستند و ما هم مصوبهاي از مجلس گرفتهايم که
تأکيد دارد و توليد کننده هم بايد مسئوليتپذير باشد.

ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺍﻗﺎﻯ ﭘﺮﻫﺎﻡ ﻣﺤﺴﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 12447ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 95/692/9ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ژﺍﻟﻪ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﻣﻬﺪﻳﺨﺎﻥ ﺗﻔﺮﺷﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 71ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
95/4/3ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ -1ﭘﺮﻫﺎﻡ ﻣﺤﺴﻨﻰ ﺵ ﺵ  12447ﻣﺘﻮﻟﺪ 1360ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
 -2ﭘﺮﮔﻞ ﻣﺤﺴﻨﻰ ﺵ ﺵ  9457ﻣﺘﻮﻟﺪ 1363ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ -3
ﭘﻮﭘﻪ ﻣﺤﺴﻨﻰ ﺵ ﺵ  1796ﻣﺘﻮﻟﺪ 1350ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ 361
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
110/134075

ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ 9ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺳﭙﻬﻮﻧﺪﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  11286ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 950613/9/95ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻧﻔﻌﻠﻰ ﻛﺮﻳﻤﻴﺎﻥ ﻫﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 910ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
1391/1/10ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺳﭙﻬﻮﻧﺪﻯ ﺵ ﺵ  11286ﻣﺘﻮﻟﺪ 1355ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -2ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﺳﭙﻬﻮﻧﺪﻯ ﺵ ﺵ  183ﻣﺘﻮﻟﺪ 1343ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -3ﺍﻓﺸﻴﻦ ﺳﭙﻬﻮﻧﺪﻯ ﺵ ﺵ 330ﻣﺘﻮﻟﺪ  1350ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -4ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺳﭙﻬﻮﻧﺪﻯ ﺵ ﺵ  44ﻣﺘﻮﻟﺪ  1342ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ
ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ 9ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/134061
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺍﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺧﺰﺍﺋﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  407ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 950646/9/95ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭼﻴﺬﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 25ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 93/1/22ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ
ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ
ﭼﻴﺬﺭﻯ ﺵ ﺵ 19ﻣﺘﻮﻟﺪ  1318ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺎﺩﺭ -2ﻣﺤﻤﺪﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﭼﻴﺬﺭﻯ ﺵ ﺵ 15ﻣﺘﻮﻟﺪ 1314ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ
ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻧﺰﺩ ﺍﻭﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ 9ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/134054
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﺮﻭﺵ ﻋﻠﻰ ﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 649
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 950632/9ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ
ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺑﻬﻨﺎﺯ ﺍﺭﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 23642ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ 95/4/9ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ ﺵ ﺵ  649ﻣﺘﻮﻟﺪ  1327ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻟﻮﺩﮔﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺎﺩﺭ  -2ﻛﺎﻭﻩ ﺝ .ﺍﻧﻤﺮﺩﻯ ﺵ ﺵ  044078969ﻣﺘﻮﻟﺪ  1377ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ 9ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/134048
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509982164100679ﺷﻌﺒﻪ  216ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﺋﻘﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9509972164101196ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻳﺤﻴﻰ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﺎﺩﻕ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﻗﺎﻯ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺧﺴﺮﻭ
ﻣﻮﻟﻮﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺧﺘﻢ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺣﻮﻝ ﻭ ﻗﻮﻩ ﺍﻟﻬﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﻧﺸﺎ ﺭﺍﻯ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ
ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻗﺎﻯ ﻳﺤﻴﻰ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺍﻗﺎﻯ ﺧﺴﺮﻭ ﻣﻮﻟﻮﺩﻯ
ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭘﻨﺞ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻯ  691187ﻣﻮﺭﺥ -94/10/25
691886ﻣﻮﺭﺥ 691180-94/10/12ﻣﻮﺭﺥ 691179-94/6/28ﻣﻮﺭﺥ -94/7/13
691185ﻣﻮﺭﺥ  94/9/2ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  330/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺩﻋﻮﻯ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ
ﺍﻧﺘﺴﺎﺏ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺸﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﻯ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻔﺎ ﻳﺎ ﺍﺳﻘﺎﻁ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ
198ﻭ519ﻭ 522ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
 330/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﻚ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻥ ﺩﺭ
ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﺪﺍﺭﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ
ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
216
ﺷﻌﺒﻪ
ﺭﺋﻴﺲ
110/134129

