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درمانریشهدندانازعفونتهایمزمنجلوگیریمیکند
دکتر سمیرا شاه س��یاه ،دبیر مش��اوره علمی اندو دوازدهمین
کنگره انجمن دندانپزش��کان عمومی ایران درآس��تانه برگزاری
دوازدهمی��ن کنگره دندانپزش��کان عمومی ای��ران در ارتباط با
درمان ریش��ه دندان یا اندو ،گفت :سال هاست که دندانپزشکی
به س��متی حرکت کرده که به جای کشیدن دندان به نگهداری
آن پرداخته اس��ت .به گزارش مهر ،وی افزود :به علم نگهداری
دندان و حفظ ریش��ه آن «اندو» میگوین��د و از زمانی که فرد
بخواه��د در هر رده س��نی دندان خود را نگ��ه دارند علم و هنر

درمان ریش��ه به چشم میآیند .وی
گفت :درمان ریش��ه خ��ارج کردن
اعصاب دندان و سلولها و باکتریها
از ریش��ه ب��وده که طی س��الهای
مختل��ف تکنیکه��ای فیزیک��ی و
شیمیایی متفاوتی در این عرصه مورد استفاده قرار گرفته است
که هدف همه این روشها حفظ ریش��ه دندان به بهترین شکل
بوده است .شاه سیاه ادامه داد :درمان ریشه دندان از آبسههای

زندگی

ب��زرگ و عفونته��ای مزمن و ع��ود آن جلوگی��ری میکنند،
همچنی��ن از تحمی��ل درمانهای اضافه به بیم��اری جلوگیری
کرده و در حفظ بلندمدت دندان و عملکرد آن بسیار تأثیرگذار
است .وی افزود :دندانپزشکی که از علم روز دنیا بهرهمند باشد
بهت��ر میتواند خدم��ات را به بیمار ارائه کن��د؛ در واقع با ارائه
خدمات مناس��ب و به روز دنیا عملک��رد بلندمدت برای دندان
فرد را ضمانت میکند .دوازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن
دندانپزش��کان عمومی از  ۱۹تا  ۲۲دی م��اه  ۹۶در برج میالد
تهران برگزار میشود.

آفتاب اقتصادی در گفتوگو با فلوشیپ زنان زایمان و ناباروری بررسی کرد

علل و درمان ناباروری

آفتاب اقتص�ادی – نجمه حمزهنی�ا :ناباروری
و نازایی از جمله مش��کالتی اس��ت که این روزها
گریبان بسیاری از زوجهای جوان در سراسر جهان
اس��ت .امروزه برای درمان ناب��اروری از روشهای
نوین اس��تفاده میشود .این تکنیکها که بسته به
علت ناباروری در زوجین اس��تفاده میشوند ،تنوع
زیادی دارن��د .با توجه به اهمی��ت موضوع آفتاب
اقتصادی با دکتر س��یمین ظفردوس��ت ،فلوشیپ
زنان ،زایمان و ناباروری ،عضو تیم تخصصی مرکز
فوق تخصصی درمان ناباروری و س��قط مکرر ابن
س��ینا به گفتوگو نشسته که در ادامه میخوانید.
وی در ابتدا گفت  :زمانی ما به یک زوج میگوییم
دچار مشکل ناباروری هستند که پس از یکسال
اقدام جه��ت باردارش��دن،بارداری صورت نگرفته
باش��د و شیوع آن به طور متوسط در جهان حدود
 15درصد اس��ت .براس��اس آماری که در ایران به
دس��ت آم��ده 20ال��ی  30درصد زوجها در س��ن
بارداری ،مش��کل ب��ارداری دارند .ای��ن عضو تیم
تخصصی مرکز فوق تخصص��ی درمان ناباروری و
سقط مکرر ابنس��ینا اظهار کرد  :اگر بخواهیم در
مورد ناباروری در ایران آماری ارائه دهیم باید گفت
 40الی  45درصد مش��کالت ناب��اروری مربوط به
زنان و 40الی  45درصد هم مربوط به مردان و 10
الی  15درصد موارد هم هر دو باهم دچارمش��کل

ناباروری هستند .دکتر ظفردوست خاطرنشان کرد
 :ب��رای اینکه پی به این ببریم که مش��کل طرف
(زن ،مرد ،یا هردو) اس��ت توصیه میشود که زوج
نابارور با هم به کلینیک مراجعه کرده تا بررسی بر
روی هر دو انجام شود و بهتر است آقا به متخصص

اورولوژی که در م��ورد ناباروری هم تخصص دارد
مراجع��ه کرده و خانم هم توس��ط متخصص زنان
و زایمان که دارای فلوش��یب ناباروری است مورد
معاینه قرار گیرد .وی عن��وان کرد  :از آنجایی که
امکان دارد مش��کل ناب��اروری در خانمها مربوط

اگ��ر بخواهیم در مورد ناباروری در ایران
آماری ارائ��ه دهیم باید گفت  40الی 45
درصد مش��کالت ناباروری مربوط به زنان
و 40الی  45درصد هم مربوط به مردان و
 10ال��ی  15درصد موارد هم هر دو باهم
دچارمشکل ناباروری هستند
به تخمدان ،اخت�لاالت هورمونی،رحم ،لوله رحم
و ...باش��د جهت تش��خیص ،پزش��ک آزمایشات و
گرافیه��ای الزم را توصی��ه میکند و در نهایت با
بررسی نتیجه شرایط زوج ،سن زوج و طول مدت
ناباروری بهترین راه درم��ان ناباروری را برای زوج
ارائه میکند.این فلوشیپ زنان ،زایمان و ناباروری
اظهار ک��رد  :یک زوج باید بدانند که هیچ درمانی
صد درصد تضمینی نیس��ت و در برخی موارد هم
با شکست مواجه میشویم .دکتر ظفردوست بیان
کرد :در برخی موارد مش��اهده میشود که افرادی
قص��د باردار ش��دن ندارند ولی ب��ه خاطر ترس از
مشکالتی مانند افزایش سن ،انجام مراحل درمان
به دلیل داشتن برخی بیماریها مانند سرطان که
نیاز به ش��یمیدرمانی است و ...به پزشک مراجعه
کرده؛ زیرا فکر میکنند انجام این مراحل درمانی
ایجاد ناباروری میکند و پزش��ک ب��ا راهکارهایی
مانند فریز تخمک،جنین ،بافت تخمدان و ...به آنها
کمک میکن��د .وی در پایان توصیه کرد  :افرادی
که دچار مش��کل ناباروری هس��تند جهت گرفتن
مشاوره و راه حل حتما با مراجعه به کلینیکهای
ناباروری و فلوش��یپهای متبحر ناب��اروری اقدام
کنند تا مشکلشان برطرف شود.

غذاه��ای مختل��ف ،نوش��یدنیها ،گیاه��ان و
ادویههای متفاوت همگی بهعنوان ادرارآورهای
طبیع��ی در ب��دن کار میکنن��د .برخی موارد
ممکن اس��ت فردی دچار وضعیت خاصی شده
باش��د که بدن نیاز دارد مایعات را ذخیره کند،
در این صورت از مص��رف مواد غذایی ادرارآور
اجتن��اب کنید .به گزارش فرادید ،اس��تفاده از
خوراکیه��ای ادرارآور برای کاه��ش وزن کار
اشتباهی است ،این عمل نه تنها باعث کم آبی
بدن میش��ود ،بلکه در صورت بازگشت آب به
بدن ،وزن قبلی نیز باز میگردد.
 - ۱سیاه دانه

سیاهدانهها یک ادرارآورنده
طبیعی هس��تند که بهعنوان
دارو نی��ز تجویز میش��وند.
دانههای سیاه باعث افزایش تولید ادرار میشوند
و البته سطح سدیم و پتاسیم را کاهش میدهند.
سیاهدانهها دارای عطر و طعم فلفلی قوی هستند
و در انواع غذاهای هندی و خاورمیانهای استفاده
میش��وند .اخی��را ،س��یاهدانهها را بهعنوان یک
درمانگ��ر احتمالی برای فش��ار خون ب��اال مورد
مطالعه قرار داده اند .البت��ه مصرف دوزهای باال
ممکن است سبب آسیبهای کبدی شود.

 - ۲ختمی

گیاه ختمی نیز بهعنوان یک
ادرارآور طبیعی عمل میکند
و همچنین از دفع پتاس��یم
در بدن جلوگی��ری میکند .گیاه ختمی دارای
گونههای دیگری نیز میباش��د ک��ه به نامهای
چای ت��رش یا چای مکه ،قرمز رنگ ش��ناخته
میش��وند .اغلب از آنها بهعنوان دارو استفاده
میکنند .گلبرگهای خش��ک شده این گیاه را
میتوانید به صورت دم کرده مصرف کنید.

با یکدیگر ترکیب شده که همچون انسولین از آسیبدیدگی عصب
شناختی محافظت میکنند .این ترکیب روی تعدادی موش که به
دلیل جهش ژنتیکی به بیماری آلزایمر مبتال بودند ،آزمایش ش��د.
متخصصان اظهار داش��تند :پس از گذش��ت دو ماه از تزریق روزانه
این ترکیب دارویی به موشها بهبود چش��مگیری در عملکرد این
حیوانات در انجام تستهای حافظه مشاهده شد .همچنین در این
موشها س��طح پایینتری از پروتئینهایی مشاهده شد که در مغز
افراد مبتال به بیماری آلزایمر پالکهایی را تش��کیل میدهند که
توانایی س��لولهای عصبی را در ارتباط برقرار کردن از بین برده و
موجب مرگ آنها میشود.

شش خوراکی ادرارآور
 - ۳قاصدک

قاصدک یا خبرچین ،گیاهی
است علفی که در بسیاری از
نقاط نیمکره شمالی زمین یافت میشود.
 - ۴زنجبیل

زنجبیل و قاص��دک در انواع
نوش��یدنیها و چایه��ا مورد
اس��تفاده ق��رار میگیرن��د؛
و حت��ی برخ��ی افراد بر این باورن��د که هر دو
آنها با هم دارای خواص ادرارآور و ویژگیهای
سمزدایی هس��تند .هرچند مطالعات هنوز این
را تایید نکرده اند.
 - ۵جعفری

یک مطالعه جدید ک��ه بر روی
موشها انجام ش��ده بود ،نشان
میداد که عصاره دانه جعفری ،به
میزان قابل توجهی ادرار را افزایش میدهد .سالهای
بسیاری اس��ت که از جعفری بهعنوان یک داروی
ادرارآور خانگی اس��تفاده میشود .جعفری ،اغلب
بهعنوان یک ادویه تازه و خش��ک شده ،در غذاهای
ایتالیایی و درکنار ماهی و مرغ سرو میشود.
 - ۶کافئین

کافئی��ن دارای اث��ری کوتاه
اس��ت .کافئین در انواع قهوه،
چای و نوشیدنیهای انرژیزا
یافت میش��ود .البته ممکن
است در افرادی که به طور منظم نوشیدنیهای
کافئیندار مینوشند ،هیچ گونه واکنشی ایجاد
نش��ود .تئوفیلین ،ترکیباتی اس��ت که در چای
یافت میش��ود و باعث افزایش اث��ر ادرارآوری
کافئین میشود.

چ��ه اف��رادی بای��د از خوراکیه��ای ادرارآور
استفاده کنند؟

معموال همراه با ش��رایط هیپرستونمی مشاهده
میش��ود .کتونها ب��ا فرآیند کتوژن��ز در زمان
کمبود ذخایر گلیکوژن کبدی تشکیل میشوند.
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کافئین ،در عین حال که باعث بهبود عملکرد
ذهنی و توان افراد است ،مصرف موضعی آن
نیز باعث ایجاد همین حالت در ریش��ههای
مو میشود .به گزارش مهر ،امروزه ریزش مو
و ضعیف بودن ریش��ه مو مشکل بسیاری از
افراد جامعه است .دکتر «کلنک» سرپرست
تیم تحقیقات آلمان��ی ،در زمینه مراقبت از
م��و ،با ماده موثر کمپلک��س کافئین ،گفت:
کافئین یک ماده بسیار فعال و محرک است
مص��رف موضعی آن باعث بهبود عملکرد در
ریشههای مو میشود .قبل از آنکه ریشههای
م��و تحلیل رفته و ضعیف ش��وند کافئین به
ی��اری آنها میآی��د .وی در م��ورد عملکرد
دقیق محص��والت حاوی کمپلکس کافئین،
اظهارداش��ت :کمپلکس کافئین ریشههای
مو را در برابر تاثی��ر عوامل مخرب حفاظت
میکن��د و در صورتی که ای��ن اثر حمایتی
وجود نداش��ته باشد فاز رش��د موها کوتاه و
کوتاه تر شده و شاهد ریزش زودهنگام موها
خواهیم ب��ود .وی معتقد اس��ت ،کمپلکس
کافئی��ن ب��ا مهار تستوس��ترون ک��ه عامل
اصلی ریزش مو اس��ت ،موج��ب طوالنی تر
شدن فاز رش��د موها میشود که در نتیجه
آن ریش��ههای مو ،طوالنیمدت تر به رشد
و نمو خود ادام��ه میدهند .از دیگر مزایای
استفاده از این ش��امپوها میتوان به قدرت
جذب باالی آنها اش��اره ک��رد .این در حالی
اس��ت که تأمین کافئی��ن از منابع خوراکی
به خاطر وجود سیس��تم گوارشی هیچ گونه
اث��ر مثبتی بر ریزش مو ندارد .وی با اش��اره
به ای��ن نکته که آی��ا یک ش��امپو میتواند
هم��ه این کاره��ا را انجام ده��د ،گفت :بله،
میتواند .ولی نکته مهم استفاده ازتکنولوژی
پیش��رفتهای اس��ت که قادر باش��د با تولید
ناقلهای اختصاص��ی ،کمپلکس کافئین را
در زمان مناس��ب به ریش��ههای مو برساند.
فرموالس��یون ش��امپوهای دارای کمپلکس
کافئین ب��ه نحوی طراحی ش��ده که بتواند
مق��دار م��ورد نی��از از کافئی��ن را در ظرف
کوتاهترین زمان به ریشههای مو برساند.

تازهها

جلوگیریازمقاومتدربرابر
آنتیبیوتیکبا  درمانجایگزین

محققان دریافتن��د یکی از راههای جلوگیری
از مقاوم��ت در برابر آنتیبیوتیک اس��تفاده از
روشهای درمانی جایگزین برای عفونتهای
خفیف و متوس��ط اس��ت .به گ��زارش ایرنا،
اغلب محقق��ان معتقدند تا میانه قرن حاضر
باکتریها با آنتیبیوتیکهای موجود سازگار
میش��وند و این داروها اثر خود را از دس��ت
میدهند .ش��اید مش��کل در اینجا باشد که
آنتیبیوتیکه��ا در اص��ل ب��رای مقابل��ه با
عفونتهای بس��یار خطرناک مثل سپسیس
تولید شدند که در آنها هر لحظه دیر رسیدن
یک داروی موثر به بدن میتواند خطر مرگ
بیمار را به دنبال داشته باشد .فرآیندهایی که
موجب بروز مقاومت در برابر آنتیبیوتیکها
میش��ود ،در چنین بیماریهایی در مقایسه
ب��ا عفونتهای ضعیفتر مانند س��ینوزیت و
برونشیت کمتر رخ میدهد .این درحالی است
که  90درصد از موارد تجویز آنتیبیوتیکها
ب��رای درمان چنی��ن عفونته��ای خفیفی
اس��ت و همین موضوع یکی از عوامل اصلی
مقاوم��ت در برابر آنتیبیوتیکها محس��وب
میش��ود .باکتریهایی ک��ه از فرآیند درمان
این نوع عفونتهای خفیف جان سالم به در
میبرند ،قوی تر شده و در تعداد زیاد تکثیر
میش��وند تا ارتش��ی از باکتریهای مقاوم را
تش��کیل دهند .یکی از پیامدهای نامطلوب
اس��تفاده نابهجا از آنتی بیوتیکها این است
که این داروه��ا معموال عالوه بر باکتریهای
بیماریزا به باکتریهای کمخطر دیگری که
وجود آنها در بدن مفید اس��ت و همچنین
برخ��ی از آنزیمها حمل��ه میکنند و آنها را
از بین میبرند ولی تع��دادی از باکتریهای
بیم��اریزا زن��ده میمانن��د و فض��ای کافی
برای تکثیر به دس��ت میآورند .براساس این
تحقیقات یک راهکار مناسب برای جلوگیری
از مقاومت در برابر آنتیبیوتیک این است که
آنتیبیوتیکها تنها در م��وارد جدی تجویز
شوند و برای درمان سایر عفونتهای خفیف
و متوس��ط از روشهای درمان��ی جایگزین
استفاده شود.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺴﺐ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺯﻳﻨﺐ ﻟﻴﻤﻮﭼﻰ

ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ -ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻪ ﺷﻔﻴﻌﻰ ﻑ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ – ﻣﻴﻼﺩ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ

ﺭﻓﻊ ﺗﺼﺮﻑ ﻋﺪﻭﺍﻧﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  960524ﺷﻌﺒﻪ  22ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ

9609970227800546ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﺳﻰ ﻭ ﺳﻪ

ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ 96/12/21

ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  10ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ

ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ

مالحظات

ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ

استواس��تات و بتاهیدروکس��یبوتیرات
از کتونهایی هس��تند ک��ه برای تولید
انرژی استفاده میش��وند که معموال با
ورزش زیاد شرایط برای وقوع وضعیت
کتوزیز آماده میش��ود .ب��ا مصرف این
نوش��یدنی ذخایر تأمین انرژی بدن به
س��مت چربیها متمایل شده و پس از
چند دوره مصرف ،ذخیره چربی اضافی
حذف خواهد شد .جف وو ،مدیر اجرایی
ش��رکت  HVMNگفت :ه��دف ما از
ارائه این محص��ول رفع نگرانی مردم از
چاقی مضاعف در دوران تعطیالت سال نو است.
در واقع ب��ا مصرف این دارو دیگ��ر نگرانی برای
افزایش وزن وجود ندارد.

عضو :انجمن مدیران روزنامههای غیردولتی ،انجمن مدیران رسانه ،تعاونی مطبوعات

کافئین به تقویت
ریشههای مو کمک میکند

تورمهای ناش��ی از مایع اضاف��ی ،که در بافت
ب��دن انس��ان ذخی��ره میش��وند ،میتوانند از
طریق اس��تفاده از مواد غذایی ادرارآور درمان
شوند .این تورمها ممکن است ناشی از مصرف
داروه��ای پزش��کی و درمانی باش��ند .افرادی
که فک��ر میکنند با اس��تفاده از مواد خوراکی
ادرارآور میتوانند از شر آنها خالص شوند ،در
ابتدا باید با پزش��ک خود در این مورد مشورت
کنند .مصرف مواد خوراک��ی ادرارآور میتواند
ب��رای اف��راد مبت�لا ب��ه بیماریه��ای کلیوی
مفی��د باش��د ،زیرا کلی��ه آنها قادر ب��ه فیلتر
پتاس��یم نمیباش��د و این امر میتواند س��بب
بروز مشکالتی برای س�لامتی شود .همچنین
خوراکیهای ادرارآور ممکن است سطوح دیگر
مواد معدنی مهم مانند منیزیم را تغییر دهند.
بس��یار مهم است که سطوح س��دیم ،پتاسیم
و منیزی��م در هنگام اس��تفاده از خوراکیهای
ادرارآور بررسی ش��وند .به خصوص در افرادی
که دچار مش��کالت فشار خون و کلیه هستند.
عوارض جانبی خوراکیه��ای ادرارآور عبارتند
از :خس��تگی ،ضع��ف ،تک��رر ادرار ،تش��نگی،
کمآب��ی ،گرفتگی عضالت ،خش��کی پوس��ت،
سرگیجه.
اف��راد قبل از مصرف هر گونه خوراکی ادرارآور
طبیعی ،باید در ابتدا با پزش��ک خود مشورت
کنند؛ ب��ه خصوص اگر قب�لا داروهای مرتبط
تجویز ش��ده باشند .اس��تفاده طوالنیمدت از
خوراکیه��ای ادرارآور میتواند س��بب کمبود
م��واد معدنی ب��دن ش��ود .در نتیج��ه هنگام
مصرف آنها باید سطح دقیق مواد معدنی بدن
تحت نظر باشند.

آگهی۸۸۳۲۸۷۴۳ - ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲ :
چاپ :روزتاب -جاده مخصوص کرج توزیع :شرکت دنیای اقتصاد تابان
نشانی الکترونیکیEmail: Economy.aftab@gmail.com :
کانال تلگرام https://telegram.me/aftabyz :پیامک۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸ :
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)،
کوچه  ۲۶پالک ،۱۰طبقه اول ،واحد یک

2017.jan.2

ﺩﻟﻰ -ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻣﺠﺪﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻭ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺴﺐ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ

یک نوشیدنی برای رفع نگرانی چاقی

کارشناسان شرکت  ،HVMNفعال در
تولید نوشیدنیهای متنوع ،برای اولینبار
با معرفی یک نوشیدنی جدید اعالم کردند
که با مصرف آن توانایی سوختوساز بدن
بسیار افزایش یافته و دیگر نیازی نیست
که مردم در ایام��ی همچون عید ،نگران
مصرف کنترل نش��ده مواد غذایی متنوع
باش��ند .به گزارش ایس��نا ،این نوشیدنی
جالب حاوی موادی اس��ت که با مصرف
آن متابولیس��م بدن مانند وضعیت رژیم
و چربیس��وزی تغییر میکند .این پدیده
در دنی��ای ش��یمی معروف به وضعی��ت کتوزیز
اس��ت .کتوزیز وضعیتی اس��ت که در آن میزان
کتونه��ا در خون افزایش یافت��ه و این وضعیت

سهشنبه
 12دی 1396

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری سردبیر :سید علیرضا کریمی

نکته

امید به درمان آلزایمر با داروی ترکیبی دیابت

گروهی از متخصصان در یک آزمایش مشاهده کردند داروی تولید
شده برای مقابله با دیابت نوع دو به طور چشمگیری میتواند روند
تحلی��ل رفتن قدرت حافظه را تغییر دهد و گزینه درمانی جدیدی
برای آلزایمر و دیگر بیماریهای پیشرونده عصبی باشد .به گزارش
ایس��نا ،این مطالعه اولین بررسی اس��ت که داروی ترکیبی جدید
دیابت را مورد آزمایش قرار داده و نش��اندهنده تاثیر آن در بهبود
چندین نش��انه آلزایمر اس��ت .به گفته متخصصان در این آزمایش
کاهش مولکولهای پروتئین کشنده سلول عصبی قابل توجه بوده
که میتواند مس��یر تازهای در تحقیقات انجام ش��ده برای مقابله با
زوال عقلی باش��د .در این تحقیق سه داروی مختلف دیابت نوع دو
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هر بامداد در سراسر ایران

ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ

ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ

ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

 110/130212ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  22ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﻭ ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﻳﺤﻴﻰ ﺯﺍﺩﻩ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻬﭙﺮﻭﺭﻑ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﻯ ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎﻥ ﺑﻬﭙﺮﻭﺭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ

ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﻭ ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﻳﺤﻴﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺳﺎ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮﺍﻥ ﻃﺐ ﻧﻮﻳﻦ
ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 960578ﺷﻌﺒﻪ 22

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ

 97/1/20ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  9ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ

ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ

ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ

ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
 110/130207ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 22ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎﻯ

ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  3938ﺗﻮﺭﺝ ﻣﻨﺼﻮﺭﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ

ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎﻯ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  3938ﺗﻮﺭﺝ

ﻣﻨﺼﻮﺭﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ -ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ  -ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9609980228200261ﺷﻌﺒﻪ  22ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ
ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  97/2/9ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  9:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ

ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
110/130204

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  22ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﻭﻟﺌﻰ ﻑ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺳﻮﻝ ﻭﻟﺌﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﺨﺎﺭﺕ
ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ -ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﺨﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳﻪ 9609980228200588ﺷﻌﺒﻪ  22ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  97/2/3ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  10:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ
ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  22ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
110/130202
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﻧﺎ ﺣﺎﺟﻰ ﻫﺎ – ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﻋﻈﻴﻤﻰ –
ﻧﻮﺷﻴﻦ ﺣﺎﺟﻰ ﻫﺎ -ﻣﻴﺘﺮﺍ ﺣﺎﺟﻰ ﻫﺎ -ﺣﻮﺭﻯ ﺷﻮﻗﻰ ﻧﻴﺎ -ﻣﻴﻨﻮ ﺣﺎﺟﻰ ﻫﺎ – ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺣﺎﺟﻰ ﻫﺎ -ﻣﮋﮔﺎﻥ
ﺣﺎﺟﻰ ﻫﺎ -ﺑﻬﻨﺎﺯ ﺣﺎﺟﻰ ﻫﺎ -ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻫﻰ ﻣﻨﺶ -ﻧﺮﻳﻤﺎﻥ ﺣﺎﺟﻰ ﻫﺎ -ﺷﻜﻮﻩ ﺗﻘﻰ ﺯﺍﺩﮔﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻧﻰ -ﻧﻴﻜﺎﻥ ﺣﺎﺟﻰ ﻫﺎ -ﻣﻴﻨﺎ ﺣﺎﺟﻰ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻧﺠﻤﻪ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﻓﺮﻫﻰ ﻣﻨﺶ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻮﻧﺎ ﺣﺎﺟﻰ ﻫﺎ – ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﻋﻈﻴﻤﻰ – ﻧﻮﺷﻴﻦ ﺣﺎﺟﻰ ﻫﺎ -ﻣﻴﺘﺮﺍ ﺣﺎﺟﻰ ﻫﺎ-
ﺣﻮﺭﻯ ﺷﻮﻗﻰ ﻧﻴﺎ -ﻣﻴﻨﻮ ﺣﺎﺟﻰ ﻫﺎ – ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺣﺎﺟﻰ ﻫﺎ -ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺣﺎﺟﻰ ﻫﺎ -ﺑﻬﻨﺎﺯ ﺣﺎﺟﻰ ﻫﺎ -ﻋﺒﺎﺱ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻫﻰ ﻣﻨﺶ -ﻧﺮﻳﻤﺎﻥ ﺣﺎﺟﻰ ﻫﺎ -ﺷﻜﻮﻩ ﺗﻘﻰ ﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻧﻰ -ﻧﻴﻜﺎﻥ ﺣﺎﺟﻰ ﻫﺎ -ﻣﻴﻨﺎ ﺣﺎﺟﻰ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ -ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 9609980228200576ﺷﻌﺒﻪ  22ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  97/1/28ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  9ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ 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 ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  22ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/130199
ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ -ﺣﻤﻴﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﭘﻮﺭ ﻛﻨﭽﺎﻩ ﻑ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ – ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻘﻨﻴﺎﻥ ﻑ ﺣﺴﻴﻦ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ –ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9610090227800745ﻭ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  9609970227800729ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
 472500000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭﻣﺒﻠﻎ  15721500ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮ ﺭﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﻧﻴﻢ
ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ .
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  18ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/130195

ﺑﻪ –ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2570ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭﻣﺒﻠﻎ ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ

ﻧﻮﺩ ﻭ ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺮﻓﻪ

ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﻭﺻﻮﻝ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻋﻼﻣﻰ

ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ .
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  18ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/130186

ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ -ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ –ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ -ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﺴﻜﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2
ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  – 125109ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺣﺎﺟﻰ ﻋﺮﺏ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ –ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9610090227800609ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 9609970227800681ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﻧﻬﺼﺪ ﻭ
ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻭ ﺳﻰ ﻭ ﺷﺶ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﻫﺸﺖ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻭﻣﺒﻠﻎ ﻳﻜﺼﺪﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺻﺪﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭﺷﺼﺖ ﻭ ﺳﻪ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ –ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺮﻓﻪ -ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮ ﺭﺳﻴﺪ
ﭼﻜﻬﺎ ﺗﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﺍﻳﺮﺍﻥ -ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ .
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  18ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/130179
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509980227800070ﺷﻌﺒﻪ  18ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9609970227800852ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ -ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻮﺳﻮﻯ ﻑ ﺳﻴﺪ ﺟﻮﺍﺩ –ﺭﺿﺎ ﺣﺎﺗﻤﻰ ﻋﻠﻤﺪﺍﺭﻯ ﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ -ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻛﺮﻫﺎﻧﻰ ﺷﻴﺮﺍﺯﻯ
ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﺣﻤﺪ ﺻﺎﺑﺮﻯ ﻑ ﺍﺻﻐﺮ –ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺍﺑﻮﺗﺮﺍﺑﻰ ﻑ ﻧﺼﺮﺕ ﺍﻟﻪ
–ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺠﻠﺴﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ – ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ -ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ
ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﻣﺮ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﻣﺮ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ
ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ – ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺭﺿﺎ ﺣﺎﺗﻤﻰ ﻋﻠﻤﺪﺍﺭﻯ ﻑ ﻋﻞ ﺍﻛﺒﺮ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻮﺳﻮﻯ ﻑ ﺳﻴﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺠﻠﺴﻰ ﻭ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻛﺮﻫﺎﻧﻰ ﺷﻴﺮﺍﺯﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﺣﻤﺪ
ﺻﺎﺑﺮﻯ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺍﺑﻮﺗﺮﺍﺑﻰ ﺑﻬﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻬﺎ ﺍﺩﻋﺎ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺸﺎﻋﻰ  40ﺳﻬﻢ ﺍﺯ  1500ﺳﻬﻢ ﺳﺮﺍﻯ ﺭﺣﻴﻤﻴﻪ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺳﻪ ﺑﺎﺏ ﺣﺠﺮﻩ ﺳﺮﺍﻯ ﺭﺣﻴﻤﻴﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻤﺎﺭﻩ 50
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺫﻥ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺳﻮﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ
ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺭﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺳﻮﻡ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻮﻛﻞ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﻃﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﺮﻗﻔﻠﻰ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺪﺕ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻣﻨﻘﻀﻰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺑﺎﺑﺖ ﻭﺩﻳﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻭﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ
ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ ﻭﻛﻼﻯ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺷﺸﻢ ﻣﺪﺍﻗﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻭﻻ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼ ﻡ ﻣﻮﺭﺥ  95/6/16ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﻭ ﺭﺳﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻴﻦ
ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺳﺖ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻛﺘﺒﻰ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺪﻩ ﻟﻜﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺳﺘﻴﺠﺎﺭﻯ ﺩ ﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﻴﺰ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺍﺻﻞ ﺑﺮ
ﺍﻳﻦ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺣﻖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺭﺩﻳﻒ ﺳﻮﻡ ﻋﻴﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻣﻮﺭﺥ 96/2/7
ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﻮﺟﻪ ﻭ ﻣﺪﻟﻞ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺼﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻣﺴﻠﻢ ﻗﻀﻴﻪ ﻫﻢ ﻣﺒﺎﻳﻨﺘﻰ
ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﻖ ﻛﺴﺐ ﻭ ﭘﻴﺸﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﻖ ﻛﺴﺐ ﻭ ﭘﻴﺸﻪ ﺍﺯ
ﻃﺮﻑ ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ 27
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ
ﻇﺮﻑ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﺣﻖ ﻛﺴﺐ ﻭ ﭘﻴﺸﻪ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﮔﺮﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺰﺑﻮﺭ
ﻣﻠﻐﻰ ﺍﻻﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ
ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺩﻳﻒ
ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
18
ﺷﻌﺒﻪ
ﺭﺋﻴﺲ
110/130175
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980227800263ﺷﻌﺒﻪ  18ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9609970227800900ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ -ﻋﻤﺎﺩ
ﺣﺪﺍﺩﻯ ﻗﻬﺴﺎﺭﻩ ﻑ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻭﻟﻰ ﺍﻟﻪ ﺧﺴﺮﻭﺍﻧﻰ ﻑ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ -ﺭﺿﺎ ﺭﺣﻤﺎﻧﻰ ﻑ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ – ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ -ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ
ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﻣﺮ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﻣﺮ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ
ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ – ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﻋﻤﺎﺩ ﺣﺪﺍﺩﻯ ﻗﻬﺴﺎﺭﻩ ﻑ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ
ﻭﻟﻰ ﺍﷲ ﺧﺴﺮﻭﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺭﺿﺎ ﺭﺣﻤﺎﻧﻰ ﻑ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﻞ
ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺩﻭ ﻓﻘﺮﻩ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ
ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﺍﻗﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭﻯ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﻋﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﺑﻄﻼﻥ
ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  522-519-515-198ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺷﺸﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﻫﻴﺠﺪﻩ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎ ﻣﻬﻠﺖ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  18ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/130171

