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«ابراهیم» چاوشی منتشر شد

ن ُهمین آلبوم رس��می محسن
چا ر مض�ر ا ب
چاوش��ی پ��س از ی��ک م��اه
سراس��ر حاش��یه و جنج��ال ،از دیروز روان��ه بازار
موسیقی کشور شد.
«بِبُر به نام خداوندت ،در آستانه پیری ،همراه خاک
اره ،لطفا به بند اول س��بابهات بگو ،ای ماه مهر ،جهان
فاس��د مردم را» ،شش قطعه آلبوم ابراهیم را تشکیل
میدهند که همگی از سرودههای حسین صفا هستند.
موس��یقی این آلبوم تماما برعهده خود چاوشی
بوده و شهاب اکبری و فرشاد حسامی در بخش تنظیم
اثر ،با چاوش��ی همکاری کردهاند و میثم مروستی و
عادل روحنواز نیز نوازندگان آلبوم هستند.
هادی حس��ینی تهیهکننده آلب��وم «ابراهیم»
اس��ت و مهدی معزی ،ابوالفضل افشاری و محسن
عسگری نیز به ترتیب مدیر اجرایی ،مدیر هماهنگی
و گرافیت اثر جدید چاوشی هستند.
آلبوم «ابراهی��م» به گفته تهیهکننده اثر با کپی
رایت جهانی تهیه و تولید شده است و انتشار غیرمجاز
قطعات این آلبوم در هر رسانهای و شبکههای اجتماعی
به صورت قانونی مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.

«سینما انقالب» به تلویزیون میآید

مس��تند «س��ینما انق�لاب»
جــام جــم
ساخته حمید شعبانی روزهای
سهشنبه و چهارشنبه این هفته از شبکههای سیما
پخش خواهد شد.
«سینما انقالب» با یادآوری حال و هوای سینمای
ای��ران پیش از انقالب اس�لامی به ریلگ��ذاری امام
خمینی برای هنر هفتم در اولین سخنرانی مهم ایشان
پس از ورود به ایران اش��اره و س��پس بهطور ویژه به
تعامل میان هنرمن��دان با آیتاهلل خامنهای در دوران
ریاست جمهوری و رهبری ایشان پرداخته شده است.
«سینما انقالب» شامل صحنههای منتشرنشده یا
کمتر دیده شده از ارتباط نزدیک و صمیمی سینماگران
و هنرمندان با رهبر انقالب اسالمی و اهتمام ایشان به
هدایت و حمایت مشفقانه از آنان است.
مستند «سینما انقالب» این هفته در شبکههای
مختلف سیما از جمله سهشنبه ( ۱۳شهریور) ساعت
 ۲۰از ش��بکه یک و س��اعت  ۲۳:۱۵از ش��بکه خبر
پخش خواهد ش��د .همچنین روز چهارش��نبه ۱۴
ش��هریور شبکه  ۳س��یما در س��اعت  ۲۲:۲۰آن را
بازپخش خواهد کرد.

محمد معتمدی:

هر هنرمند سالی یک کنسرت رایگان برگزار کند
محم��د معتمدی
د لن�و ا ز ا ن
در روزهای پایانی
هفت��ه گذش��ته ،نخس��تین کنس��رت
رایگان در فضای باز را به صحنه برد.
معتم��دی درب��اره ای��ده برگزاری
کنس��رت رای��گان در فضای ب��از ،گفت:
یکم اسفند  1395یعنی یک سال و نیم
پیش ،در نشست خبری که برای اجرای
کنس��رتهای «کویر» داشتم؛ گفتم که
طرح برگزاری کنسرت رایگان در فضای
ب��از را دارم .از آن زمان هم پیگیر بودم و
رایزنیهای زی��ادی کردم تا این ایدهام را
عملی کنم .خیلی از مسئوالن در عملی
شدن این ایده کمک کردند .تجربه خیلی
خاصی در این رهگذر به دس��ت آوردم؛
خیلی از مسئوالنی که فکرش را نمیکردم
کمک کردند و خواستند که اسمی هم از
آنها نباشد .اما در عین حال و متأسفانه،
برخ��ی از همکاران م��ا در برگزاری این
کنسرت سنگاندازی کردند.
او ادامه داد :برگزاری این کنسرت را
مؤسسه توسعه هنرهای معاصر و مهدی
افضل��ی (مدیرعامل مؤسس��ه توس��عه
هنرهای معاص��ر) بهعهده داش��تند و
منطقه گردشگری عباسآباد که فضای
اجرا را ب��ه ما داد؛ زحم��ات بیدریغی
در این اجرا متحمل ش��دند ،کنار آنها
نیروی انتظامی زحمات بسیاری کشید

زیست بـوم

و در نهایت بدون هیچ مشکلی دو شب
کنس��رت رایگان ما در فضای باز پارک
«آبوآتش» برگزار شد.
این خواننده موسیقی ایرانی گفت:
در این کنسرت ارکس��تر سازهای ملی
بهرهبری علیاکبر قربانی من را همراهی
کردند .وقتی که قرار است برنامهای در
معرض دید عموم شهروندان باشد باید
ارکس��تری به صحنه بیای��د که بخش
عمدهای از س��ازهای اصی��ل ایران را در
ترکیبش داش��ته باش��د .این ارکس��تر
زیرنظر اس��تاد فره��اد فخرالدینی کار
میکند .سعی کردیم در انتخاب قطعهها
اصالت موسیقی ایرانی را مد نظر داشته
باشیم تا پیوند ازدسترفته توده مردم با
موسیقی اصیل را بار دیگر برقرار کنیم.
معتمدی درباره بهکار بردن عنوان
«کنس��رت خیابانی» ب��رای این اجراها،
تأکید کرد :اسم این کنسرت را «کنسرت
خیابانی» نمیگذارم .خیابان جای عبور
و مرور ماشین است و جای تردد است،
این واژه از بیخوبن اش��تباه است .آنچه
ما اجرا کردیم کنس��رتی رای��گان بود،
کنس��رتی که بدون خرید بلیت امکان
حضور مردم در آن فراهم شد.
او درباره امکان برگزاری کنسرتهای
رایگان ب��رای دیگران ،گف��ت :برگزاری
کنس��رت رایگان خیلى هم کار سختی

نیس��ت؛ بهخص��وص برای کس��انی که
امکانات کنس��رت را دارند ،بیلبوردهاى
ش��هر همیش��ه در اختیارش��ان است و
س��النهای کنسرت تهران را پیشخرید
میکنند .برگزاری کنسرت رایگان برای
ال سالی صد شب کنسرت
کس��ی که مث ً
ال کار سختی نیست .هر
برگزار میکند اص ً
هنرمند در سال فقط یک شب کنسرت
رایگان در یک س��الن ب��زرگ یا در یک
فضاى باز مناس��ب اجرا کند کافى است.
البته اصوالً قبل از عملی شدن اینگونه
کارها ،نباید تصمیممان را رسانهای کنیم،
چون به نفس انجام کار لطمه مىزند.
معتمدی تأکید کرد :در حال حاضر
جریان��ی اقتص��ادی بر موس��یقی ایران
حکمفرماس��ت که این جریان سود مالی
هنگفتى هم کسب مىکند ،در عین حال
رواج چنین کنسرتهایی (کنسرتهای
رایگان) زیاد خوشایند این عزیزان نیست.
او درباره تداوم کنسرتهای رایگان
ب��رای مردم گفت :فکر میکنم که تداوم
این اتفاقها به خواست هنرمندان بستگی
دارد ،تداومش به باال رفتن سطح فرهنگ
و آگاهی عمومی جامعه منجر میشود و
میتواند فاجع های را که در ذائقه شنیداری
مردم رخ داده ترمیم کند و شکافی را که
بین مردم و فرهنگ و اصالتش��ان ایجاد
شده جبران کند .تسنیم
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امام صادق عليهالسالم:

آنکه اخالق نیکو دارد
او را پاداش انسان روزهدار شب زندهدار است.
کافی(ط-االسالمیه) ج 2

ننجون
تاسیس وزارتخانه
صیانت از پوشک و رسیدگی به امور کودک

ی��ک عضو ارش��د کمیس��یون بهداش��ت مجلس
گفت��ه :مق��داری هیجان��ات نادرس��ت و مباحث کف
جامعه ب��ازار را تح��ت تأثیر قرار داده اس��ت و مردم
اق��دام ب��ه خری��د زیاد پوش��ک بچ��ه میکنن��د ،اما
درباره پوش��ک بچه بررس��ی کردی��م و آن طور که از
تولیدکنندگان و بازرگانان پرس��یدیم بر این اعتقادند
که در بخش اقالم بهداش��تی همچون پوشک بچه که
توان تولی��د آن را داریم ،کمبودی نخواهیم داش��ت،
زی��را اکنون اقب��ال به س��مت تولید داخل��ی در این
بخش است.
"ننجون" بر خ��ود واجب میداند در این روزهایی
ک��ه اظهارنظره��ای "بودار" چن��دان طرف��دار ندارد
در ی��ک اظهارنظ��ر قهرمانان��ه و "بودار" ب��ه مبحث
""پوش��ک بچ��ه" ورود کردن��د و حماس��ه ت��ازهای را
رقم زدند.
البت��ه با "مق��داری هیجانات نادرس��ت" موافقیم
و معم��وال آدمیزاد بعد از مقداری هیجانات نادرس��ت
"پوشک الزم" میش��ود اماسوال این است که نوزادان
از کجا میفهمند که قیمتها روز به روز باالتر میرود
و رئیس کل بانک مرکزی هر چقدر به خودش فش��ار
میآورد پایین نمیآید؟
اگ��ر این قضی��ه مربوط ب��ه "مق��داری هیجانات
نادرس��ت" به کودکان رفت ندارد و مربوط به مصرف
باالی بزرگساالن است بنابراین باید در اعالم خبر این
خودکفای��ی عظیم به جای "پوش��ک" از "ایزیالیف"
استفاده میکردند.
در هر ح��ال "ننجون" این دس��تاورد بزرگ را به
سیاس��تگذاران عرصههای اقتصاد و بهداش��ت  -جدا
ج��دا  -تبریک میگوید و علو درجات آنان را آرزومند
است.
در همین راس��تا پیشنهاد میشود وزارتخانهای با
نام "وزارتخانه صیانت از پوش��ک و رس��یدگی به امور
کودک" در دولت تدبیر و امید تاس��یس ش��ود تا هم
مش��ت محکمی به دهان آمریکای جهانخوار و ایادی
ش��رق و غ��رب آن کوبیده باش��یم و ه��م از آلودگی
محیطزیست جلوگیری کنیم.
تبص�ره :هم�ه ج�ور "ک�ف" دی�ده بودی�م .از
ک�ف صاب�ون گرفته تا ک�ف کفش و ک�ف مطالبات
مدنی اما ت�ا "کف جامعه بازار" نش�نیده بودیم که
شنیدیم.
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ﻭﺍﺣﺪ 3

ﺗﻌﺪﺍﺩ 4

1

ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻓﻠﺖ ) STD.ST.250-60-2500ﻓﻠﺖ ( ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻛﻨﺘﻮﺭ ﺗﻮﺭﺑﻴﻨﻰ ﻭ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﻨﻨﺪﻩ )ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ(

ST

5

2

ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻓﻠﺖ ) ST.METERING.60-60-400ﻓﻠﺖ ( ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻛﻨﺘﻮﺭ ﺗﻮﺭﺑﻴﻨﻰ ﻭ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﻨﻨﺪﻩ )ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ(

ST

20

3

ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ) 250-60-160 MINI BOXﻓﻠﺖ ( ﺑﺪﻭﻥ ﻛﻨﺘﻮﺭ ﺗﻮﺭﺑﻴﻨﻰ ﻭ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﻨﻨﺪﻩ )ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ(

ST

5

4

ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ) 250-60-160 MINI BOXﻛﺎﺑﻴﻨﺘﻰ( ﺑﺪﻭﻥ ﻛﻨﺘﻮﺭ ﺗﻮﺭﺑﻴﻨﻰ ﻭ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﻨﻨﺪﻩ )ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ(

ST

5

*ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ :ﻳﺰﺩ – ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ)ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ( -ﺟﻨﺐ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻋﺎﻟﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ -ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ
*ﻧﺤﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ :ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﻛﺘﺒﻰ،ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻻﺯﻡ ،ﻃﺒﻖ ﺁﻳﺘﻤﻬﺎﻯ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺟﻬﺖ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ،ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ،ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  14ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ
*ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ 97/06/31 :ﻟﻐﺎﻳﺖ 97/07/18
*ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ،ﺷﺮﺡ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
*ﻣﺒﻠﻎ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  902/500/000/- :ﺭﻳﺎﻝ ،ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻳﺎ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻭ ...ﻃﺒﻖ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻣﻮﺭﺥ  94/9/22ﻫﻴﺎﺕ
ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ
*ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﻋﻮﺩﺕ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ97/08/20 :
*ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﺎﻛﺎﺕ97/08/20 :
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ) www.nigc-yazd.ir :ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎ( ﻭ ﺳﺎﻳﺖ  www.shana.irﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ) 03537212188ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺧﻠﻰ  (3ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ

سردار کمالی:

نمای نزدیک

طالییهای جاکارتا
از سربازی معاف شدند

پرچم سرافراز ما را عزت بخشیدید

بازیهای آس��یایی جاکارتا با حضور
زي�ر پـرچ�م
 378نف��ر از ورزش��کاران جمهوری
اسالمی ایران و کسب  20مدال طال 20 ،مدال نقره و 22
برنز و جایگاه شش��می آس��یا به پایان رسید .در این بین
آنچه مطرح است قضیه معافیت ورزشکارانی است که در
این بازیها مدال کسب کردهاند و اینکه به کدام قهرمانان
معافیت تعلق میگیرد؛ آیا دارندگان مدالهای نقره و برنز
نی��ز معاف خواهند ش��د؟ در ورزشه��ای جمعی چگونه
معافیت لحاظ خواهد شد؟ اینها سواالتی بود که ما را بر
آن داشت تا با سردار کمالی به گفتوگو بنشینیم.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای
مسلح درخصوص قانون «س��ربازقهرمان» اظهار داشت:
طبق این قانون کس��انی که در مسابقات المپیک جهانی
شرکت کنند و سه نفر اول شده یا مدالهای طال ،نقره و
برنز را کسب کنند از سربازی معاف میشوند.
سردار موس��ی کمالی تصریح کرد :اما در بازیهای
جامجهانی قانون «س��ربازقهرمان» بدینگونه اس��ت که
دارن��دگان م��دال طال و نق��ره از انج��ام خدمت مقدس
س��ربازی معاف میش��وند .وی اعالم کرد :در بازیهای
آس��یایی که تحت پوش��ش کمیت��ه بینالمللی المپیک
اس��ت ،مثل بازیهای جاکارتا کسانی که فقط مدال طال
را کسب کنند از انجام خدمت سربازی معاف میشوند.

وی با تبریک به کسانی که در این بازیها مدال طال را
کسب کردهاند ،گفت :چه افرادی که به صورت فردی مدال
طال کس��ب کردهاند و چه کسانی که در بازیهای جمعی
مانند والیبال یا کبدی به مقام اولی رسیدهاند ،هر تعداد که
مشمول باشند از خدمت سربازی معاف میشوند.
کمالی خاطرنش��ان ک��رد :افرادی که در مس��ابقات
جامملتها که تحت پوش��ش کمیته بینالمللی المپیک
نیس��ت شرکت کنند ،در صورت کس��ب مدال طال نیز از
انجام خدمت سربازی معاف نخواهند شد .وی گفت :قانون
سرباز قهرمان ،مصوب مجلس شورای اسالمی است.

رهبر انقالب در پیامی به مدالآوران:

رهبر معظم انقالب به مناسبت
موفقیتهای کاروان ورزشکاران ایران در
بازیهای آسیایی اندونزی پیامی را برای
مدالآوران کشورمان در این دوره از بازیها
صادر فرمودند .متن پیام به این شرح است:
باسمه تعالی
مدالآوران عزیز کاروان ورزشی :به
همه شما تبریک میگویم و از همه شما
تشکر میکنم .ملت ایران را شاد کردید و
پرچم سرافراز ما را عزت بخشیدید.
سیدعلی خامنهای  ۱۱شهریور ۱۳۹۷

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺑﺮﭼﻠﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺿﺎ ﻓﺪﺍﻛﺎﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺍﻣﻴﺮ ﻏﻴﺎﺛﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺑﺮﭼﻠﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮﺭ ﺑﺎﻗﺮﺑﺠﺎﺭﺳﺮﻱ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺿﺎ ﻓﺪﺍﺭﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ -ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺳﻔﺘﻪ -ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ -ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ
 9709982168800188ﺷﻌﺒﻪ  88ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺪﺭﺱ
ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9609980213300892
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ  1397/7/29ﺳﺎﻋﺖ 10ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ
ﺷﻌﺒﻪ 180ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ
ﻣﻮﺭﺥﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
 1397/10/8ﺳﺎﻋﺖ  11ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 73
ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ
ﻧﻮﺑﺖ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﻣﺪﻧﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ
ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ
ﺑﻮﺩﻥﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﮔﺎﺯﺭﺳﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﻨﻄﻘﻪ 9
ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﮔﺎﺯ
ﻣﺠﻬﻮﻝﺭﻛﻮﻻﺗﻮﺭ
ﻋﻠﺖﻛﻨﺘﻮﺭ ﻭ
ﺩﺍﺭﺩﺑﻪﻧﺼﺐ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻲﻧﻈﺮ
ﺁﺋﻴﻦ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ
ﻗﺎﻧﻮﻥﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ
ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻰ
 -1ﻧﺎﻡ ﻭ
ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ
ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﮔﺰﺍﺭ:ﺟﺮﺍﻳﺪ
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﺸﻬﺮ ﺷﻤﺎﻟﻰ ،ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺭﺍﻙ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ،160ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ،ﺑﻠﻮﻙ ،7ﺍﻣﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ
 -2ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﺼﺐ ﻛﻨﺘﻮﺭ ﻭ ﺭﻛﻮﻻﺗﻮﺭ ،ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﺘﻮﺭ ﻣﻌﻴﻮﺏ ﻭ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻯ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  9ﻭ ﺍﻗﻤﺎﺭ ﺩﺭ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ.
ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺑﺎﺷﺪ.ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﻘﺮﺭﻣﻰﻓﻮﻕ
ﻭﻗﺖ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ
365ﺿﻤﺎﻳﻢ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ
ﺗﻘﻮﻳﻤﻰ
ﺩﺭﺭﻭﺯ
ﭘﻨﺞ(
)ﺳﻴﺼﺪﺭﺍﻭ ﺷﺼﺖ ﻭ
ﺛﺎﻧﻲﺍﺟﺮﺍء ﭘﻴﻤﺎﻥ:
 -3ﻣﺪﺕ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ :ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﮔﺮﺩﺩ.
 -4ﺣﺎﺿﺮ
 110/61480ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  88ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ
 -5ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍء ﭘﺮﻭژﻩ :ﻣﻨﻄﻘﻪ  9ﮔﺎﺯﺭﺳﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ
 110/61489ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  180ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
 -6ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ /ﻧﻘﺪﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ) 332/500/000ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﺳﻰ ﻭ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ( ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺁﮔﻬﻲ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺟﻌﻔﺮﻱ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ
 -7ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/06/14ﻟﻐﺎﻳﺖ  1397/06/20ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻬﺮﺍﻣﻌﻠﻲ ﺟﻌﻔﺮﺁﺑﺎﺩﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺁﻗﺎﻱ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ
ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ
ﺁﮔﻬﻲ
ﻛﺮﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﺎﺷﺪ.
 1397/07/01ﻣﻰ
ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ :ﺭﻭﺯ
ﺍﺭﺳﺎﻝ
 -8ﺯﻣﺎﻥ
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ :ﺭﻭﺯ
ﮔﺸﺎﻳﺶ
9ـ ﺯﻣﺎﻥ
ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﺑﻬﺮﺍﻣﻌﻠﻲ
1397/07/02ﺑﻪ
ﺩﺭﮔﺎﻫﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ
ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻳﻮﺏ
ﺣﻨﻴﻔﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻣﺤﻤﺪ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  83ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ
10ـ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ :ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻌﻔﺮﺁﺑﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﻴﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ -ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻣﺪﺭﺱ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ – ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺣﻴﺪﻳﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ
11ـ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ :ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺗﺒﻪ  5ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﻛﺸﻮﺭ .ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ) .ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚ ﻛﺎﺭ ﻣﺸﺎﺑﻪ( .ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭ
ﻣﻠﻚ -ﺍﻟﺰﺍﻡ
ﺳﻨﺪ
ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ
ﭘﺎﻳﺎﻧﻜﺎﺭ-
ﺩﺍﺷﺘﻦﺑﻪ ﺍﺧﺬ
ﻣﺎﻟﻰ.ﺍﻟﺰﺍﻡ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ-
ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺍﻃﻼﻉﺑﻪ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ
ﻣﺪﺭﺱ
ﻛﺸﻮﺭ.
ﺛﺒﺖﺭﻳﺰﻯ
ﻛﻼﺳﻪ9709982168600097ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺭﺳﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ
ﺍﺧﺬ ﻛﺪ
ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﻭ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ.
ﺭﺳﻤﻲﺍﻳﻤﻨﻰ
ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﺗﺎﺋﻴﺪ
ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ
ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎﻟﻰ.
ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻮﺍﻥ
ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻗﺒﻠﻰ.
ﻋﻀﻮ
ﺭﺳﻤﻰ،
ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭ
ﺗﻮﺳﻂ
ﻋﻠﺖ ﺷﺪﻩ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ
ﺷﺪﻩﻣﺎﻟﻰ
ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯﻭﺑﻴﺶ ﺍﺯ  10ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ
ﻭﺗﻘﻮﻳﺖ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺍﺧﺬﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ
ﻋﻄﻒ ﺑﻪ
ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ،ﺍﻳﻦ
ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻰﻧﺎﻣﻪ
ﺿﻤﺎﻧﺖﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯﺍﻟﺰﺍﻡ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ-
ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ
ﺑﻮﺩﻥ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ13:30
ﻧﺼﺎﺏ ﺳﺎﻋﺖ
 1397/7/25ﻭ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻰ
ﻧﻴﺎﺯ
ﻣﻮﺭﺩ
ﺭﺳﻤﻰ
ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709980213300022ﺷﻌﺒﻪ 180ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺿﻤﻨﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻌﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
10
ﺳﺎﻋﺖ
1397/10/8
ﻣﻮﺭﺥ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ
ﻭﻗﺖ
ﻭ
ﺛﺒﺖ
ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﻄﻬﺮﻱ
ﻗﻀﺎﻳﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺁﮔﻬﻰ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺟﺮﺍﻳﺪ
ﺍﺯ
ﻳﻜﻰ
ﺩﺭ
ﻧﻮﺑﺖ
ﻳﻚ
ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﻭ
ﻣﺪﻧﻰ
ﺍﻣﻮﺭ
ﺩﺭ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ » «11ﻓﻮﻕ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﭘﺮﻭژﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ،ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﭙﻰ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ
600000ﺑﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ
ﻣﺎﺩﻩﻭ 73
ﻛﭙﻰﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺣﺴﺐ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕﻛﻪ
ﻛﭙﻰ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻧﺎﻡﻣﻔﺎﺩ
ﺍﻃﻼﻉﺑﻪﺍﺯ
ﺁﮔﻬﻰ
ﻧﺸﺮ
ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺷﻮﺩ ﺗﺎ
ﻋﻠﺖﺣﺴﺎﺏﻣﻰ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪﻭﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺁﻥﮔﺎﺯﺑﻪﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺷﺮﻛﺖ
ﺩﻛﺘﺮﻭﻣﻔﺘﺢ
ﺷﻌﺒﻪ
ﺗﺠﺎﺭﺕ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩﺑﺎﻧﻚ
170332687
ﺟﺎﺭﻯ
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ
ﻭﺍﺭﻳﺰﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
ﺍﺻﻞ ﻓﻴﺶ
ﻣﻮﺿﻮﻉﺍﻳﻤﻨﻰ
ﻃﺒﻖﺻﻼﺣﻴﺖ
ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ
ﺭﺳﻤﻰ ﻭ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﻭﻗﺖﮔﺎﺯ
ﺷﺮﻛﺖ
ﺭﻭﺍﺑﻂ
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ
ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ
ﻣﻘﺮﺭ
ﻋﻤﻮﻣﻰﺩﺭ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ
ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
 110/61478ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  83ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺴﻜﺮ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺷﻤﻴﻨﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ
 110/61487ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  180ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻗﺎﺳﻢ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﺍﻭﺩ ﺳﻌﻴﺪﻱ ﻋﺎﺭﻑ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻬﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ
ﻣﻬﺪﻱﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮﻭﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭﺷﺎﻫﺮﻭﺩ ﺩﺭ
ﺣﻤﻞ ﻭ
ﻣﻴﺮﺩﺍﻣﺎﺩ ﻧﺠﻒ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﺳﻴﺪ
ﻃﺮﻳﻖﺁﻗﺎﻱ
ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻧﻘﻞ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ
ﻭﻗﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺍﺑﻼﻍ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﮔﻬﻲ
ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9709980227900031
ﺍﻟﺤﺴﻨﻪﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،
ﻗﺮﺽﺧﺎﺗﻢ )ﻉ(
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥﺟﻨﺐ
ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮﻯ
ﺳﻴﺪﭘﺎﻳﺎﻧﻪ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺁﺑﺎﺩﻱﺑﺎﻧﻮﺍﻥ
ﻛﻴﻮﺳﻚ ﺁژﺍﻧﺲ
ﻟﺬﺍ ﺍﺯﻉ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﺴﺠﺪﺍﻟﺰﻫﺮﺍ
ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﻣﻮﺳﻲ
ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺷﻌﺒﻪ 19ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ
ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ .ﺿﻤﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ
ﺳﻴﺪ ﻣﻮﺳﻲ
ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺁﺑﺎﺩﻱ
ﻣﻴﺮﺩﺍﻣﺎﺩﻳﺎﻧﺠﻒ
ﻣﻬﺪﻱ
ﺧﺎﻟﺪﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﻛﺴﺐ
ﺟﻬﺖ
ﻛﺸﺘﺎﺭﮔﺎﻩ( ﻭ
ﺍﺳﻼﻣﺒﻮﻟﻰ )
ﺷﻬﻴﺪ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺑﻪﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ :ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
 1397/7/18ﺳﺎﻋﺖ  11:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 73
ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻰ
ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ
ﺗﻌﻄﻴﻞ
ﭼﻚﺭﻭﺯﻩ
ﻭﺟﻪ ﻫﻤﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺳﺎﻋﺖﻭ ﺑﻪ
ﺩﺭﺍﺭﺟﺎﻉ
ﺷﻌﺒﻪ
ﺍﻳﺎﻡﺍﻳﻦ
ﺟﺰ ﺑﻪ
ﻣﻄﺮﺡﺑﻪ ﻛﻪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺣﺎﺻﻞ
ﺗﻤﺎﺱ
023-32362121
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺷﻌﺒﻪ6
9709980226600309
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
97/06/27
ﺭﻭﺯ
ﺍﺩﺍﺭﻯ
ﻭﻗﺖ
ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﺗﺎ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ
ﺍﺭﺳﺎﻝ
ﻣﻬﻠﺖ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ
 1397/7/2397/6/25ﺳﺎﻋﺖ  10ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ
ﻭﻗﺖ
ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ :ﺛﺒﺖ ﻭ
ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ:
-97/6/12
ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ
ﻣﺎﺩﻩ 73
ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ
ﻣﺠﻬﻮﻝﻧﻘﻞ
ﻋﻠﺖﺣﻤﻞ ﻭ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﻣﺤﻤﺪﻯ –
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ
ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ
 110/61476ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  19ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ
ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﺘﺢ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ
ﻛﻼﺳﻪ 961061ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻋﻮﻱ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺩﻭﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﮔﻮﺋﻲ ﻭ ﻃﻼ ﺩﻭﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﻪ
 110/61485ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  6ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ً ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻯ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 06/0044ـ97
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺠﻮﺯ 1397/2606

ﻧﻮﺑ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﮔﻬﻰ :ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ

نیس��ت و مقامات استانی هم صحت این
خبر را تایید نکردهاند و ما ش��اهد فعالیت
سازماندهی ش��ده در این حوزه نیستیم.
در حقیق��ت امکان دارد در هر کش��وری
حضور گردشگران موجب پیامدهای منفی
اجتماعی و یا مثب��ت در حوزه اقتصادی
باشد ،امکان دارد به صورت فردی مواردی
ازپیامدهایاجتماعیمنفیراشاهدباشیم.
با این موضوع هم از طریق دس��تگاههای
قضایی و انتظامی برخورد خواهد شد.
رئی��س س��ازمان ام��ور اجتماعی
کش��ور با بی��ان این که مطرح ش��دن
این موضوع حتما ی��ک عملیات روانی
و خبر بود که متاسفانه شیوع پیدا کرد،
گفت :اصحاب رس��انه در این لحظاتی
که دشمن هم در حوزه جنگ اقتصادی
و هم عملیات روانی پیش رفته اس��ت
حتم��ا نس��بت به ای��ن گون��ه خبرها
حساس باشند و با نگاه شک و تردید به
این موضوع نگاه کنند.

وی به جلس��ه ش��ورای اجتماعی
اشاره کرد و گفت :این جلسه دارای دو
دستور جلس��ه بود .دستور جلسه اول
به بررسی تحوالت اجتماعی کشور در
هشت ماه گذش��ته اختصاص داشت و
دستور دوم مربوط به برگزاری چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی بود که
بهطور مختصر در پایان جلسه راجع به
آن بحث شد.
رستموندی در پایان صحبتهایش
گفت :جلس��ات مرتبط با آس��یبهای
اجتماعی با مق��ام معظم رهبری طبق
روالی که در دو سال گذشته داشت هر
شش ماه یکبار برگزار میشود و احتماال
جلسه آینده آن در آبانماه خواهد بود.
در هر جلس��ه گزارشی از پیشرفت کار
در ح��وزه آس��یبهای اجتماعی اعالم
میش��ود و در بخش��ی از این جلسات
یک��ی از آس��یبهای اجتماعی به طور
خاص مد نظر قرار میگیرند.

ﺖﺍ

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﮔﺎﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ

عملیات روانی است

ﻭﻝ

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ 97/05 :
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺠﻮﺯ1397/2621 :

رئیس سازمان امور
درحـــاشيه
اجتماعی کش��ور
درباره اخبار حواش��ی زائ��ران عراقی در
ایران گفت :جسته گریخته از سالهای
پیش ش��اید مواردی گزارش شده است
اما اینکه این موضوع فرآیند سازماندهی
شده و شبکهای باش��د درست نیست و
مقامات اس��تانی هم صحت این خبر را
تایی��د نکردهان��د و م��ا ش��اهد فعالیت
سازماندهی شده در این حوزه نیستیم.
تقی رس��تموندی در حاش��یه صد
و پنجاهمین جلس��ه شورای اجتماعی
کش��ور در پاس��خ ب��ه این س��وال که
آی��ا حضور زائ��ران عراقی در مش��هد
پیامده��ای منفی دارد ،گف��ت :امروزه
در ش��رایطی هس��تیم که ی��ک جبهه
رس��انهای منس��جم مش��غول عملیات
روانی در کش��ور هستند و این موضوع
را بای��د تمام رس��انهها و ش��بکههای
اجتماع��ی مدنظ��ر قرار دهن��د که هر
خبری ظرفی��ت این را دارد که تبدیل
به یک عملیات روانی بزرگ شود.
وی ادام��ه داد :جس��ته گریخت��ه از
س��الهای پیش ش��اید مواردی گزارش
شده اس��ت اما اینکه این موضوع فرآیند
سازماندهی شده و شبکهای باشد درست

واکنش وزارت کشور به اخبار حواشی زائران عراقی در ایران:

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺮﺍﺩﻱ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ
– ﺻﻐﺮﻱ -ﻓﺮﻳﺪﻩ -ﻓﺎﻃﻤﻪ -ﺻﻔﻴﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺭﺥ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ -ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9609980011001218ﺷﻌﺒﻪ 103ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻋﺪﺍﻟﺖ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ  1397/8/12ﺳﺎﻋﺖ  12:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ
ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/61484

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  103ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻴﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻡ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﻭﺩ ﮔﺎﺋﻴﻨﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻴﺮﻱ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ
ﭼﻚ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9609982168800365
ﺷﻌﺒﻪ  88ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/7/30ﺳﺎﻋﺖ9ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ
ﮔﺮﺩﺩ.

110/61482

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  88ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ

 110/61472ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  19ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980241400924ﺷﻌﺒﻪ117ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9709970241400294ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:
ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻛﺒﺮ ﺁﻗﺎﺋﻲ ﭘﺮﺩﺳﺘﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ :ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﻃﺒﺎﺋﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻲ
ﻭ ﻣﺠﻴﺪ ﻧﻌﻠﺒﻨﺪﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻭ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺩﺧﺖ ﺳﺮﻛﺸﻴﻜﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ
ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ
ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺸﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻛﺒﺮ ﺁﻗﺎﻳﻲ ﭘﺮﺩﺳﺘﻲ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ
ﻃﺒﺎﻳﻲ ﻭ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺩﺧﺖ ﺳﺮﻛﺸﻴﻜﻴﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﻴﺪ ﻧﻌﻠﺒﻨﺪﻳﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ
ﺑﻤﺒﻠﻎ800/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻟﻴﻞ
ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺭﺩ ﺍﺩﻋﺎﻱ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻚ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺟﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  249-314-313-310ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺒﻠﻎ800/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ
ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﺗﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﺭﺍﻱ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

110/61467

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 117ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ

