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 296روز از سال  96گذشت و طی این مدت ،تهران  77روز آلوده را تجربه کرد .در مدت مشابه سال گذشته ،این عدد  66بوده ،بنابراین کیفیت هوای پایتخت نسبت به سال گذشته افت
کرده است .به گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ،لیال نظری ،سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در این باره گفت :دورههای طوالنی آلودگی هوای امسال موجب شده
کیفیت هوا نسبت به سال گذشته کاهش داشته باشد .وی ادامه داد :همچنین تردد وسایل نقلیه آالینده که عامل  85درصد آلودگی هوا هستند ،در معابر شهری بیشتر شده که آمار افزایش
تولید خودرو در کشور ،این نکته را تایید میکند .سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت :خودروهای فرسوده و موتورسیکلتهای کاربراتوری در این زمینه جزو اصلیترین منابع
آالینده تهران هستند .در  20روز گذشته از زمستان سال جاری در تهران  7روز سالم 12 ،روز ناسالم برای گروههای حساس و یک روز ناسالم برای همه بوده است.
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پیشگویی  64سال پیش نیما یوشیج درباره خانهاش به حقیقت میپیوندد؟

اخبار

سایه سیاه ابر غم بر سر خانه نیما

.

زهراداستانی

Dastani2000@gmail.com
«خانهام ابری است اما ابر بارانش گرفته است .نیما یوشیج،
سال »1332؛ نزدیک به  64سال پیش ،گویی نیما خود از
سرنوشت خان ه خویش با خبر بوده .سرنوشتی که حاال 58
سال بعد از مرگ او به حقیقت پیوسته است .حاال خبرها
حکایت از آن دارند که خانه نیما بیش از دو ماه پیش از
فهرست آثار ملی ایران خارج شده و سایه شوم تخریب
و ویرانی هر لحظه به آن نزدیکتر میشود .خانهای که
طی سالهای گذشته شاهد برگزاری تورهایی با محوریت
نیما بوده ،حاال محل تجمع معتادان شده است .تکلیف
خانه همسایه اما هنوز روشن نیست .خانه جالل و سیمین
هم بعد دو سال بالتکلیف است و ورثه معترض به مجری
ساماندهی خانه یعنی شهرداری تهران هستند .با وجود
این گرچه تا به امروز سازمان میراث فرهنگی نتوانسته در
رای دیوان عدالت اداری برای خروج خانه نیما از لیست
میراث تاثیرگذار باشد اما اعضای شورای شهر میگویند در
مقابل تخریب این خانه مقاومت میکنند.
خبر مربوط به  2ماه پیش است ،با این حال رسانهای شدندش به
همین چند روز گذشته باز میگردد که سپیده سیروسنیا ،معاون
ِ
فهرست آثار
ث فرهنگی تهران از خروج خانه نیما یوشیج از
میرا 
ملی از تاریخ  ۱۵آبانماه  ۱۳۹۶به درخواست مالکان و رای دیوان
عدالت داری خبر داد و گفت :اخیرا مالکان خانه نیما ،به دیوان
عدالت اداری شکایت کرد ه و گفتهاند که «هیچ سند و مدرکی
ن که این خانه متعلق به نیما یوشیج است ،وجود
در خصوص ای 
ندارد ».دادگاه هم با وجود دفاعیات سازمان میراث فرهنگی و موارد
مندرج در پرونده ثبتی و دیگر اسنادی که نشان میدهد این خانه،
عمال خانه نیما است رای مثبت به خروج این خانه از فهرست
ثبتی
میراث ملی داده است در رأی دیوان آمده که «هی 
چ سن ِد ِ
ِ
نسبت خانه مورد نظر ،با نیما وجود ندارد»
واجد ارزش قضایی در
ن طور که سیروسنیا به ایلنا توضیح داده «هنوز معلوم نیست
و ای 
ثبتی خانه را استعالم کرده است
پرونده
اداری،
عدالت
دیوان
آیا
که
ِ
یا خیر ».این مسأله مهمی است که «دیوان عدالت اداری باید به
آن پاسخ دهد ».معاون میراث فرهنگی معتقد است« :دیوان عدالت
قانونی سازمان میراث
اداری تنها به شرعیات تکیه کرده تا بندهای
ِ

فرهنگی» چرا که آنها «دفاعیات خود را به دیوان عدالت اداری ارایه
کرده» و خواستهاند که در این رأی تجدید نظر شود اما درخواست
آنها رد شده است« :در نهایت با وجود موجودیت اسناد کافی در
ن باره ،این حکم صادر شده است ».اینطور که سیروسنیا گفته،
ای 
از اسامی مالکان خانه به نظر نمیرسد که آنها از اقوام نیما باشند
و در پروندهای که در اختیار دارند« ،شریفینیا» به وکالت از مالک
خانه «سهرابی» به دیوان شکایت برده است .دلیل درخواست
خارج کردن خانه از فهرست آثار ملی هم «دریافت مجوز تخریب
و نوسازی» از شهرداری بوده تا تکلیف خانه بزرگ متعلق به دوره
پهلوی دوم که روی دست صاحبانش مانده بود ،روشن شود.
سرنوشت اکثر خانههای قدیمی و بزرگ در تهران تخریب و
تبدیل شدن به برجهای چند طبقه و چند واحد است .برجهایی که
پول کالنی از بابت شان به جیب مالکان میرود .شتری که امروز در
مقابل در خانه نیما خوابیده چند ماهی پیش خانه فروغ فرخزاد،
ش خانه توران و  800خانه تاریخی دیگر را در طول 15
سال پی 
سال گذشته به مرحله تخریب رسانده است .از تمامی خانههای
تاریخی برجای مانده تنها هزار تا  ١٥٠٠خانه باقی است که از این

تعداد نام  ٥٠٠خانه در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است اما
هنوز هزار خانه سرنوشتی نامعلوم دارند .سرنوشتی که حاال خانه
نیما هم به آن گرفتار شده و هر لحظه کابوس لودرها و هراس
بنای آسمان خراشها را در دل دارد اما شاید تنها نهادی که بتواند
سایه این کابوس را از سر خانه نیما بردارد شهرداری و شورای شهر
تهران باشند ،یعنی دو نهادی که مردم به آنها امید بستهاند.
آغاز پیگیری شورا با دریافت اولین خبر
زهره آشتيان ،دبير كميته فرهنگي شوراي شهر تهران یکی از
همانهایی است که به خبر منتشر شده از خانه نیما واکنش نشان
داده و در صفحه اینستاگرامش نوشته است« :سه شنبه به همراه
همكارانم در كميته فرهنگي بازديدي از سراهاي محالت منطقه
يك شهرداري تهران داشتم ،در حاشيه اين بازيد فرصتي مهيا
شد تا از خانه موزه «جالل و سيمين»و خانه نيما يوشيج بازديد
كنم .ويژگي مهم آن است كه اين دو بناي تاريخي كه روزگاري
نه چندان دور محل زندگي بزرگان شعر و ادبيات كشورمان بوده
اند در يك محله واقع شدهاند و احياء هر دو خانه ميتواند آن
كوچه را به محلهاي تاريخي و پاتوق اهالي فرهنگ و ادب با لحاظ

رئیس محیط زیست تهران:

مساحت و جمعیت شهر تهران متناسب هم نیست
حفظ ميراث شهرمان تبديل كند .آخرين بار در شوراي چهارم بود
كه به عنوان دبير كميته ميراث فرهنگي از اين دو بناي تاريخي
بازديد كرده بودم ،آن زمان خانه موزه جالل و سيمين در ميان
خاك و گل پوشيده شده بود و اكنون شاهد بودم كه پيمانكار با
عمل به تعهدش هر چند با تاخير اين بنا را تكميل و آماده بهره
برداري كرده ولي اكنون مهم است كه بتوانيم با برنامهاي درست به
بهرهمندي از ميراث شهرمان بپردازيم براي رونق بخشي به حافظه
شهر بپردازيم .او در ادامه نوشته است :به خاطر دارم در شوراي
شهر چهارم هم كه به آن محله رفتم موفق به ورود به خانه نيما
يوشيج نشدم چرا كه مالكان آنجا نه تنها حاضر به فروش ملك
نيستند بلكه مانع تخريب آن نميشوند و اكنون اين خانه به مامني
براي زندگي معتادان تبديل شده است .اين بار نيز نتوانستيم وارد
خانه شويم اما در صحبتي كه با آقاي كارگران ،معاون اجتماعي
منطقه داشتم ضمن ابراز نگراني نسبت به تخريب خانه كه در
طرح قرار دارد خواستار رسيدگي جدي و فوري به موضوع شدم
كه قرار شد از همان روز پيگيريهاي قانوني براي آن صورت گيرد.
آشتیان نوشته است :هنوز  ٢٤ساعت از بازديدمان نگذشته بود كه
معاون ميراث فرهنگي از خروج خانه «نيما» از ثبت ملي خبر داد
و اين نگرانيهايمان براي تخريب اين بناي تاريخي رو افزون كرد،
بالفاصله از معاونت اجتماعي منطقه ماجرا را جويا شدم و با توجه
به خاطره تلخي كه از تخريب شبانه خانه تاريخي توران داشتيم
درخواست كردم تا مسئوالن شب شهرداري طي بازديد مراقب
اتفاقات احتمالي باشند .اقدام به موقع آقاي كارگران از عصر همان
روز آغاز شده تا زماني كه بتوانيم سرنوشت خانه را پيگيري كنيم
تداوم خواهد داشت.
خانه نیما یوشیج باید حفظ شود
خلیل آبادی رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران
اما به ایسنا گفته است که از تالش برای حفظ خانه نیما یوشیج
دریغ نمیکند .او که از خارج شدن خانه نیما از لیست آثار سازمان
میراث فرهنگی اظهار تعجب کرده گفته است :این دلیل که خانه
نیما یوشیج ارزش تاریخی ندارد قابل قبول نیست و خانه مابقی
مفاخر نیز به دلیل آنکه مکان زندگی این افراد بوده ارزش دارد
و نه خود خانه ،به همین دلیل اینکه خانه نیما یوشیج ارزش
تاریخی ندارد قابل پذیرش نیست .وی با بیان اینکه امیدوارم با
تالش مسئوالن شهرداری این خانه حفظ شود ،گفت :نیما یوشیج
پدر شعر نو است و نباید خانهاش که محلی برای یادآوری این
هنرمند اصیل است به برج تبدیل شده و یا از بین برود .وی افزود:
از شهرداری تهران درخواست میشود راههای حفظ این خانه را
بررسی کند تا بتوانیم خانه نیما را حفظ کنیم.

گذرنامه ایرانی؛ سنگ جلو پای سفر؟!
آخرین گزارشها از اعتبارسنجی گذرنامهها نشان میدهد که ایران با آخرین
رتبه جهانی که کشور افغانستان است ،فقط هشت پله فاصله دارد ،اما این
وضعیت چقدر مانع سفر ایرانیها خواهد شد؟
به گزارش ایسنا ،موسسه مشاورهای «نوماد کاپیتالیست» در ماههای پایانی سال
 ۲۰۱۷گزارشی از اعتبارسنجی گذرنامهها که در حقیقت نشاندهندهی ارزش حقیقی
شهروندی است ،منتشر کرد که در آن رتبه ایران در بین  ۱۹۹کشور ۱۹۱ ،تعیین
شد .این گزارش تنها معرف ارزش گذرنام ه یک کشور نیست؛ چراکه برای رتبهبندی،
امکان داشتن تابعیت دوگانه و حسن
شاخصهایی چون مالیات ،آزادیهای عمومی،
ِ
شهرت جهانی را نیز درنظر گرفته است .اما پرسش اصلی این است؛ ایرانیها با این
گذرنامه که قوانین مهاجرتی برخی کشورها در سالهای اخیر نیز چالشهای جدیدتری
را برای آنها ایجاد کرده ،چقدر دستشان برای جهانگردی باز است؟ صفهای طوالنی
پشت در سفارتخانههای کشورهای اروپایی ،پیدا نکردن نوبت سفارت برای مصاحبه،
بازار سیاه ویزا ،انبوه مدارک برای گرفتن یک ویزا ،صرف هزینههای هنگفت و دستآخر
ریجکت شدن و ثبت ُمهر قرمز در پاسپورت ،فوبیای بیشتر ایرانیها برای سفر شده است.

«رضا پاکروان» ،ماجراجو و مستندسازی که جزو  ۲۰مرد پر سفر دنیا شناخته شده ،اما
پیشنهاد دیگری برای مردمی دارد که فکر میکنند همه دنیا ،یعنی اروپا و آمریکا .او که
چالش ویزا یا اعتبار پایین گذرنامهی ایران را بهانهی خوبی برای سفر نکردن نمیداند،
میگوید :چرا فکر میکنید ویزا مشکل سفر است ،چه کسانی مسافرت نمیروند و یا فقط
ترکیه میروند ،چون فکر میکنند فقط ترکیه ویزا نمیخواهد ،در حالیکه کشورهای
زیادی هستند که براحتی به ایرانیها ویزا میدهند و کشورهایی هم هستند که بهترین
فرهنگ را دارند ،اما کمتر مقصد ایرانیها برای سفر هستند .نزدیک به  ۳۵کشور وجود
دارد که ایرانیها بدون ویزا میتوانند به آنها سفر کنند .صربستان ،ترکیه ،ارمنستان،
گرجستان ،مالزی ،ونزوئال ،اکوادور ،نیکاراگوئه ،میکرونزی ،دومینیکا ،بولیوی ،هائیتی و
گویان از جمله کشورهایی هستند که سفر به آنها بدون ویزا ممکن است .البته باید به
ضوابط دیپلماتیک هر یک از این کشورها توجه کرد ،چون اقامت بدون ویزا در آنها بسته
به نوع قوانین هر یک ،متغییر بین  ۱۴تا  ۹۰روز امکانپذیر است .به جز اینها لبنان،
تاجیکستان ،ایاالت مستقل ساموآ ،نپال ،ماداگاسکار ،کامبوج ،کیپ ورد ،کومور ،جیبوتی،
گینه بیسائو ،گویان ،الئوس ،موریتانی ،موزامبیک ،سومالی ،تانزانیا ،جزایر سیشل ،کنیا،

توگو ،سوریه ،سریالنکا و مالدیو ،کشورهایی هستند که در مرز ،ویزا صادر میکنند ،فقط
کافی است مدارک کامل را همراه داشته باشید تا جواز ورود را دریافت کنید .البته بین
ایران و بیشتر این کشورها پرواز مستقیم وجود ندارد ،برای همین الزم است پیش از هر
اقدامی ،به کشور ترانزیت و مدت توقف در آن توجه کرد تا این میان ،به خاطر گرفتن
ویزای کشوری که قرار است فقط چند ساعت در آن توقف داشته باشید ،برنامهی سفرتان
دچار اختالل و یا دردسر نشود .پاکروان که رکورد جهانی «عبور از ساهارا در آفریقا با
دوچرخه» و «سریعترین مسافرت با دوچرخه از دایرهی قطب شمال تا کیپتاون (حدود
 ۱۸هزار کیلومتر سفر بدون پشتیبان در  ۱۰۱روز)» را در کارنامه خود ثبت کرده و طول
صحرای پاتاگونیا در آمریکای جنوبی را پیاده طی کرده و از مدار آناپوریا در هیمالیای
نپال گذشته و درحالیکه دوچرخهاش را حمل میکرده ،قلهی سبالن در ایران را هم
فتح کرده ،معتقد است؛ دنیا فقط آمریکا و اروپا نیست و میگوید :کشورهای اروپایی و
آمریکایی مثل راه آسفالت میمانند ،اصل قضیه در آسیا و آفریقا است که با کشف آنها،
به نسلهای آینده میتوانیم بگوییم مثال من آمازون رفتهام ،چون با روند سریع تخریبها،
فرزندان ما دیگر جایی مثل آمازون را نخواهند دید.
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ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻳﺰﺩﻯ
ﺍﻣﻴﻦ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980228300697ﺷﻌﺒﻪ  23ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1396/11/25ﺳﺎﻋﺖ 9
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ 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 ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ

110/135282
ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺣﻘﻮﻗﻰ

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺷﻬﻴﺪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ

ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺑﻬﺸﺘﻰ

 23ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻣﻴﻨﻮﺻﺪﺭﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﭘﺮﻭﻫﺎﻥ ﻭ ﺣﺴﻦ ﺩﺍﻧﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺍﻧﮕﻮﺗﻰ ﻭ ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺍﻧﮕﻮﺗﻰ ﻭ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺍﻧﮕﻮﺗﻰ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻧﮕﻮﺗﻰ
ﻭ ﺍﺷﻜﺎﻥ ﺍﻧﮕﻮﺗﻰ ﻭ ﻣﻬﻨﺎﺯ ﻣﺘﻴﻦ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻇﺮﻑ ﻫﻔﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 184
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻳﺎﻑ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ
ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻧﻔﻴﺎ ﻳﺎ ﺍﺛﺒﺎﺗﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

110/135280
ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﺣﻘﻮﻗﻰ

ﻣﻨﺸﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ 184
ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﻄﻬﺮﻯ
ﻗﻀﺎﻳﻰ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺯﻳﻨﺐ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﭘﺮﭘﻨﭽﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺻﺪﺭﻯ
ﻣﻘﺪﻡ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  186ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻳﺎﻓﺖ ﺍﺑﺎﺩ ﻛﻮﻯ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺍﺭﺟﺎﻉ
ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  960676ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  96/12/8ﺳﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ /ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ
ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  186ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
110/135272
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺗﻮﻛﻠﻰ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺧﺪﺍﻳﺎﺭﻯ ﺧﺎﭼﻚ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻴﺮﻣﻬﺪﻯ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﻤﻴﻦ
ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪﻭﻯ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  186ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻳﺎﻓﺖ ﺍﺑﺎﺩ ﻛﻮﻯ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  960676ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  96/12/8ﺳﺎﻋﺖ
 9/30ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ /ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ
ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  186ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
110/135274
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺗﻮﻛﻠﻰ

رئیس محیط زیست شهر تهران اظهار کرد:
تمرکز بسیاری از پدیده های صنعتی و معدنی
در استان تهران باعث شده تا میزان آلودگی هوا
افزایش پیدا کرده و منابع آب کاهش یابد.
به گزارش ایسنا ،محمدحسین بازگیر در بررسی
چالش ها و خطرات آلودگی بصری ،با اشاره به این که
مساحت و جمعیت شهر تهران در هماهنگی با یکدیگر
نیستند ،گفت :تراکم جمعیتی شهر تهران در حال
حاضر بسیار افزایش یافته و مقدار باالیی را نشان می دهد ،به طوری که تراکم جمعیت
در شهر تهران عددی حدود  ۱۰هزار نفر در هر کیلومتر مربع را در اختیار دارد .وی
با بیان اینکه امروزه سهم شهر تهران از استان تهران حدود  ۶۰درصد است ،اظهار
کرد :افزایش حاشیه های تهران و مبدل شدن آن ها به سکونتگاههای رسمی و غیر
رسمی مفهوم تک شهری را از تهران سلب کرده است ،به طوری که امروزه در استان
تهران با مجموعهای از شهرهایی در پهنه ای از سکونت گاهی مواجه هستیم .رئیس
محیط زیست شهر تهران همچنین با اشاره به اینکه امروزه  ۳۰درصد از صنایع کشور
در استان تهران بارگذاری شده اند ،عنوان کرد :در حال حاضر بسیاری از خدمات و
درمان های مختلف در استان تهران واقع شده است ،به طوری که تمامی مردم ایران
به نوعی نیازمند این شهر هستند.
وی همچنین در ادامه اضافه کرد :حجم باالی جمعیت و معطوف بودن بسیاری
از خدمات در شهر تهران یکی از دالیل به وجود آمدن آلودگی هوا و افزایش پسماند
شهری به شمار میآید .بازگیر با بیان این که موضوع توسعه در کشور ایران به خوبی
شناخته نشده است ،اظهار داشت :تمرکز بسیاری از پدیده های صنعتی و معدنی در
استان تهران باعث شده تا میزان آلودگی هوا افزایش پیدا کرده و منابع آب را کاهش
یابند .وی همچنین در ادامه تاکید کرد :یک شهر پایدار و خوب همواره باید مکانی به
دور از استرس و ناآرامی باشد .رئیس محیط زیست شهر تهران در خصوص فعالیتهای
این سازمان ،توضیح داد :سازمان محیط زیست بخش عمده ای از مسئولیت های
نظارتی را بر عهده دارد ،در حالی که برخی از اوقات مجری قوانین نیز است؛ به طوری
که بسیاری از استانداردها در حوزه محیط زیست و شناسایی موارد آالینده و برخورد با
آن ها نیز جزوی از فعالیت ها و وظایف این سازمان به شمار میآید.

قشقاوی:

امکان سفر ایرانیها به روسیه
تا قبل از جام جهانی آسانتر میشود
معاون کنسولی ،مجلس و امور ایرانیان خارج از
کشور وزارت امور خارجه گفت :تمام تالش ما در
وزارت امور خارجه این است که تا قبل از آغاز
جام جهانی فوتبال در کشور روسیه ،امکان سفر
هموطنان بهویژه فوتبال دوستان به این کشور
آسانتر از گذشته شود.
به گزارش ایسنا ،حسن قشقاوی در حاشیه مراسم
افتتاح ویزای الکترونیکی در فرودگاه بینالمللی قشم ،با
بیان اینکه براساس قولی که روسیه داده است ،سفر به این کشور آسان میشود ،افزود:
تمام تالش ما در وزارت امور خارجه این است که تا قبل از آغاز جام جهانی فوتبال
در کشور روسیه ،امکان سفر هموطنان بهویژه فوتبال دوستان به این کشور آسانتر
از گذشته شود.
وی افزود :این مذاکرات بین سفارت ایران و روسیه در حال انجام است و براساس
قولهای طرف روسی امید است تا قبل از آغاز جام جهانی ،زمینه مناسبی برای
مسافرت ایرانیان به این کشور فراهم شود .قشقاوی گفت :تفاهم اولیه با طرف
روسی برای گردشگران و تاجران امضا شده است و با فعالیت آژانسهای مسافری
روادید ایرانیان بهراحتی تهیه میشود .معاون وزیر امور خارجه با اشاره به وضعیت
کشتیهای ماهیگیری در خلیجفارس بیان کرد :عبور کشتیهای صیادی از مرزها
بهخصوص در هنگام نامساعد بودن وضع آبوهوا امری طبیعی و اجتنابناپذیر
است .وی در پایان گفت :در مذاکراتی با همسایگان عنوان شد این امر خارج از
کنترل است و باید اینگونه اتفاقات با انصاف ،عدالت و با روحیه همکاری ،برادری و
همسایگی حلوفصل شود.
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﭘﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﻮﺷﻨﮓ
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻻﻯ�ﻣﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  940641ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ
ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺣﺴﺐ ﻻﻳﺤﻪ ﻣﺜﺒﻮﺕ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9410090213701813ﻭ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻰ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ  9509970213700123ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
 77/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  2/420/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ
ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ) (93/1/19ﺗﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ)ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ( ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

110/135270
ﻣﺠﺘﻤﻊ
186

ﻗﻀﺎﻳﻰ

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﻄﻬﺮﻯ
ﺷﻬﻴﺪ

ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ
ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﻛﺎﺷﻔﻰ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻠﻴﻨﮋﺁﺩ ﺧﺎﻛﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻴﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﻨﻴﺮﻩ ﻫﻤﮕﻰ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺯﺍﺭﻉ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻧﺼﺮﺍﻟﻪ ﻭ ﺣﺴﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺯﺍﺭﻉ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺳﻌﻴﺪ ﻭ ﻟﻴﻼ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ
 186ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻳﺎﻓﺖ ﺍﺑﺎﺩ
ﻛﻮﻯ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  960587ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ
ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  96/12/14ﺳﺎﻋﺖ 11ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ
 73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ /ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ
ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  186ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
110/135269
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺗﻮﻛﻠﻰ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻔﺎﺩ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻳﺪﻯ ﻭ ﻛﺎﻇﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻮ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 960251ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻗﺒﻠﻰ ﻭ ﺣﺴﺐ ﻃﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻋﻈﻢ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮﮔﺎﻥ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺍﻣﻮﺭ ﺛﺒﺘﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺎﺱ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﺎﻥ
ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮﻯ ﺍﺛﺒﺎﺗﺎ ﻳﺎ ﻧﻔﻴﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﺁﻥ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻛﺘﺒﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﺭﺍﭘﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻭﺍﻻ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ

110/135268
ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ
ﻣﻄﻬﺮﻯ
ﺷﻬﻴﺪ

 186ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﻛﺎﺷﻔﻰ

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺣﺴﺐ ﻻﻳﺤﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 9610090213701801ﻭ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺣﻀﻮﺭﻯ
ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﺑﺪﻭﻯ ﻭ ﻗﻄﻌﻰ ﺍﺻﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ  15ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻘﺪﺍﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻪ ﻧﺠﻒ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  940719ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ  9409970213701056ﻭ  9609970221500270ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  170/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ
ً 5770000ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻜﻬﺎﻯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺣﻜﻢ ﺗﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ

110/135267
186
ﺷﻌﺒﻪ

ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻗﻀﺎﻳﻰ

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﻛﺎﺷﻔﻰ
ﻣﻄﻬﺮﻯ
ﺷﻬﻴﺪ

