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کسب سه رتبه برتر مسابقات سراسری قرآن توسط گازرسانی به  140روستای استان کرمانشاه
در  6ماه ابتدای سال جاری
جامعه قرآنی قم
مدیرکل اوقاف استان قم گفت :سه نفر از قاریان و
حافظان قرآن استان قم موفق به کسب رتبههای برتر
مسابقات سراسری قرآن کریم شدند.
حجتاالسالم والمسلمین سید اسماعیل حسینی
مقدم با اشاره به برگزاری چهل و یکمین دوره مسابقات
سراسری قرآن کریم به میزبانی اراک اظهار کرد :این
مسابقات از دهم مهرماه آغاز شده و تا بیستم این ماه ادامه
خواهد داشت.
وی افزود :این دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در
رشتههای حفظ ،قرائت و ترتیل برگزار میشود ،رقابتهایی
که مرحله شهرستانی در اردیبهشت و مرحله استانی نیز تا نیمه تیرماه در همه استانها برگزار شد و نخبگان قرآنی به
مسابقات کشوری راه پیدا کردند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه سه نفر از قاریان و حافظان قرآن کریم استان قم موفق به
کسب رتبههای برتر رشتههای مختلف شدهاند خاطرنشان کرد :برای نخستین محمد جواد مرادی در رشته حفظ کل
رتبه نخست را به خود اختصاص داد و سید حمیدرضا مقدسی هم حائز رتبه دوم رشته قرائت شد.
وی ادامه داد :در رشته حفظ کل همچنین محمد علی شریعتی توانست حائز رتبه عالی شود.
حسینی مقدم گفت :برگزیدگان این دوره از مسابقات سال آینده درمسابقات بینالمللی شرکت خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه از گازرسانی
به  140روستای این استان از ابتدای سال جاری تا پایان
شهریور ماه خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه،
سیروس شهبازی با بیان این مطلب اظهار داشت :توسعه
گازرسانی به روستاها از برنامه های اصلی شرکت گاز استان
کرمانشاه در سال جاری است که در این راستا تا پایان
شهریور ماه  140روستای استان به شبکه گاز متصل شدند.
وی افزود :هم اکنون  61درصد جمعیت روستایی
استان در قالب یکهزار و  100روستا از گاز طبیعی

بهره مند هستند.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه به تداوم برنامه های گازرسانی به روستاها اشاره و اظهار کرد :در حال حاضر
گازرسانی به  545روستای استان در دست اجراست و گازرسانی به  137روستا نیز در مرحله پیمان سپاری و گازرسانی
به سایر روستاهای باالی  20خانوار غیر برخوردار از گاز در مرحله مطالعه و طراحی است.
مهندس شهبازی تصریح کرد :مطابق برنامه ریزی انجام گرفته گازرسانی به همه روستاهایی که هم اکنون در
دست اجرا ،پیمان سپاری و مطالعه می باشد تا پایان سال  98به اتمام می رسد و ضریب نفوذ گازرسانی در استان
کرمانشاه به باالی  90درصد خواهد رسید.

در اصفهان برگزار شد؛

نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران و پدافندغیر عامل صنعت آب و برق منطقه مرکزی جنوب کشور

اصفهان  -مرادیان :بمنظور ایجاد هماهنگی و هم افزایی وانسجام
بخشی ،و مدیریت شرایط اضطرار در حوزه مدیریت بحران وپدافند غیرعامل
شرکتهای زیر مجموعه صنعت آب و برق استانهای مرکزی جنوب کشور با
ابالغ دفتر مرکزی مدیت بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو به میزبانی
شورای هماهنگی مدیران بحران وپدافند غیرعامل صنعت آب وبرق استان
اصفهان در کمپ صحرایی ،اردوی شبانه همراه نمایشگاه و رزمایشی از
توانمندیهای صنعت آب وبرق استانهای شرکت کننده برگزارشد.
در این نشست و اردوی شبانه ،کلیه مدیران دفاتر مدیریت بحران و
پدافندغیرعامل صنعت آب و برق از استانهای اصفهان ،بوشهر ،چهارمحال و
بختیاری ،فارس،یزد و کهکیلویه و بویر احمد حضورداشته و به منظور آمادگی
جهت مقابله با بحران های احتمالی به توان سنجی و ارزیابی خود پرداختند.
در اردوی شبانه برنامه ها و جلسات تخصصی با حضور ،معاون مدیر کل
دفتر مرکزی مدیریت بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو مدیرکل بحران

شهردار منطقه سه قم عنوان کرد:

اجرای پروژه
رینگ اصلی دفع
آبهای سطحی
شهر با اعتبار
 5میلیارد تومان

وپدافند غیر عامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب در کمپ صحرایی
واردوی شبانه در محدوده نیروگاه اصفهان برگزار شد و اعضای شرکت کننده

شهردار منطقه سه قم گفت :یکی از پروژههای مهم شهرداری در زمینه
انتقال آبهای سطحی ،پروژه رینگ اصلی دفع آبهای سطحی شهرداری قم
با اعتبار  5میلیارد تومان است ،که آبهای مناطق دو 6 ،و سه را به سایت
تصفیه خانه رودخانه انتقال میدهد.سیدشمسالدین نعمتی با بیان اینکه یکی از
پروژههای مهم شهرداری منطقه  ۳احداث بلوار زینبیه است ،گفت :در این پروژه
هدف اصلی ساماندهی کانالها و انهار محله زینبیه است.شهردار منطقه سه قم
اضافه کرد :در این پروژه تمامی آبهای سطحی واقع در محله زینبیه با احداث
کانال سرپوشیده ساماندهی و وضع انهار فعلی کام ً
ال بهبود مییابد ،از دیگر اهداف
تعریفشده در احداث بلوار زینبیه احداث خیابان اصلی زینبیه و اتصاالت بلوار
نیروی هوایی است که مقدمات برنامهریزی در این خصوص صورت گرفته است.
نعمتی در خصوص دالیل اجرای این پروژه ،اظهار داشت :یکی از مشکالت
مهم منطقه  3رهاسازی فاضالب شهری در مسیر است که بهصورت غیرمجاز
اهالی این منطقه اقدام به آن میکنند و بحران خاص محیطی و بهداشتی و

مشکالت عدیدهای برای تردد را برای ساکنان آن ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد :به همین دلیل با موافقتی که در سطح استان شکل گرفت
و بودجه استانی نیز به این پروژه اختصاص داده شد با احداث یک کانال ،آب در
محالت جمعآوری شد تا بهنحویکه آب خشکشده و مشکالت بهداشت محیطی
نیز رفع شود.
شهردار منطقه سه قم با تاکید بر اینکه در بارندگیهای اخیر چندین نقطه در
منطقه شناساییشده است که با بودجهای در حدود 250میلیون تومان مشکالت دفع
آب این نقاط رفع شود تا در مواقع نزول رحمت الهی همشهریان دچار مشکل نشوند،
اظهار کرد :یکی از پروژههای مهم نیز در همین زمینه پروژه رینگ اصلی دفع آبهای
سطحی شهرداری قم با اعتبار  5میلیارد تومان است ،که آبهای مناطق دو 6 ،و سه
را به سایت تصفیه خانه رودخانه انتقال میدهد ،حدفاصل این پروژه نیز از پل شهید
دستغیب تا میدان  72تن است که با احداث این کانال تقریباً رینگ کامل میشود و
مشکالت آبگرفتگیها را نخواهیم داشت.
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شهردار اصفهان:

پيشکسوتان ورزش ،کمک کنند روحیه ورزش در شهروندان تقویت شود

اصفهان  -مرادیان :شهردار اصفهان گفت :مديريت شهري نیازمند کمک
سرمایه هايي مانند پيشكسوتان و بزرگان ورزش بوده و از آنها طلب كمك دارد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان ،موي سپيدكردگان
و بزرگان ورزش اصفهان در ديداري گرم و صميمانه ميهمان شهردار اصفهان
و رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان در
ادامه سلسله نشست هاي هم انديشي اصفهان فردا و در قالب سي و هفتمين
نشست اصفهان فردا بودند تا دغدغه ها ،مسائل و مشكالت جامعه ورزش استان و
پيشكسوتان را با مديريت شهري در ميان بگذارند.
شهردار اصفهان در اين ديدار ضمن ابراز اميدواري نسبت به رفع نيازهاي
بزرگان ورزش اصفهان ،اظهار کرد :الزم بود كه چنين جلسه اي برگزار شود زيرا با

استحكام بخشي به چنين تجمعاتي مي توان نيازهاي بزرگان ورزش را مرتفع كرد.
قدرت اهلل نوروزي با بيان اينكه پيشكسوتان ورزش سرمايه اجتماعی این
کشور هستند ،تصريح كرد :ما نیازمند کمک این سرمایه ها بوده و از شما طلب
كمك داريم .پیشکسوتان ورزش شخصیت بین المللی دارند و خوشحالم در کنار
شما بزرگان هستم چرا که شما از جمله نام آوران هستید.
شهردار اصفهان ورزشكاران را معلم اخالق دانست و افزود :پيشكسوتان ورزش
معلمانی هستند که باید جوانان را در راه و مسیر صحیح هدایت کنند تا از کارهای
اشتباه پیشگیری شود .شما باید با تجربه خود جوانان را تشویق به سمت روي آوردن به
ورزش كنيد زیرا ورزش بهترین درمان افسردگی برای جوانان است.
وي احترام به پيشكسوتان را امري واجب ذكر كرد و افزود :مدیریت شهری
تالش می کند از شما به عنوان سرمایه های این شهر حمایت کند .شما مي تونيد
ديگر شهروندان را در راستاي تشويق به ورزش كمك كنيد و روحيه ورزشي
شهروندان را تقويت كنيد.
توسعه شهر و توسعه اخالق مداری از طریق ورزش
رییس کمیسیون فرهنگی ،ورزشی ،اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان
نيز در اين ديدار با بيان اينكه شکی نیست که پیشکسوتان ورزشی الگوی تک
تک فرزندان در اخالق هستند ،اظهار كرد :این اهمیت توجه به پیشکسوتان را دو
چندان می کند .وي با اشاره به لزوم توجه به بانوان ورزشكار تاكيد كرد :باید به
بانوان بیش از پیش توجه شود زیرا این موضوع آینده ساز و مهم است.
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ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ 174
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شهردار اصفهان:

حذف واژه عوارض و جايگزيني «ماليات» شهرداري ها را در تنگنا قرار مي دهد

اصفهان  -مرادیان :شهردار اصفهان گفت :جايگزيني واژه ماليات به
جاي عوارض از سوي دولت مشكالت بسياري را براي شهرداري ها به وجود
مي آورد.
قدرت اهلل نوروزي در جلسه سازمان همياري هاي شهرداري استان كه با
حضور استاندار ،شهرداران شهرهاي استان و جمعي از مديران استاني و شهري
برگزار شد ،اظهار كرد :با وجود انتقال مسائل و مشكالت كالنشهرها به نمايندگان
مجلس اين مشكالت همچنان پابرجاست ،نامه اي در خصوص ارزش افزوده،
درآمدهاي پايدار ،قوانين بودجه سال گذشته در حال پيگيري است و اميدوارم
در كميسيون هاي مربوطه مجلس ،مسائل ذكر شده در اين نامه مورد توجه قرار
بگيرد.
وي تصريح كرد :در قانون دائمي شدن ماليات بر ارزش افزوده ،قرار است واژه
عوارض حذف و ماليات جايگزين آن شود.
شهردار اصفهان جايگزين شدن اين واژه را داراي آثار بسيار بدي دانست و
افزود :واژه عوارض در اختيار سازمان شهرداري هاست اما زماني كه واژه ماليات
به كار برده مي شود در اختيار دولت قرار مي گيرد و متولي آن وزارت اقتصاد و
دارايي و سازمان مالياتي مي شود .اين موضوع وضعيت شهرداري ها را در تنگنا
قرار داده و سازمان شهرداري ها ديگر نقشي در وضع ماليات و توزيع آن نداشته و
در انحصار دولت قرار مي گيرد.
نوروزي تاكيد كرد :عدم پرداخت اعتبار موضوع تبصره سه ماليات بر ارزش
افزوده و عدم پرداخت سهم شهرداري ها از اجراي مفاد ماده  23قانون تخلفات
راهنمايي و رانندگي يكي ديگر از مشكالتي است كه شهرداري ها به ويژه
شهرداري اصفهان را درگير خود كرده است .سال گذشته در اصفهان  100ميليارد
تومان تخلف ثبت شده كه براي ثبت اين ميزان تخلف شهرداري بايد تجهيزات
الزم را فراهم و زيرساخت ها را ايجاد كند كه هر كدام از اين موارد هزينه بسياري
را مي طلبد .اين در حاليست كه از اين مبلغ هزينه اي بسيار جزئي به شهرداري
اصفهان داده شده است.
پيشنهادهاي شهردار اصفهان براي بهبود وضعيت شهرداري ها
وي عدم پرداخت اعتبار بندهاي «ج و د» ماده هشت قانون هدفمندكردن
يارانه ها را يكي ديگر از مشكالت ايجاد شده توسط دولت براي شهرداري ها ذكر
كرد و افزود :قرار بوده دولت در ارتباط با اين بند زيان هاي وارد شده به شهرداري
ها و يا بخشي از هزينه هاي مربوط به حمل و نقل عمومي را پرداخت كند كه نه

جلسات و نشست های دور میزی  ،استانی ،بین حوزه ای  ،وتخصصی برگزار
نمودند همچنین جمع بندی و یادآوری نکات مهم در نشست روز بعد با حضور
کلیه شرکت کنندگان در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان انجام شد.
در حاشیه اردوی شبانه ،نمایشگاهی از دستاوردها و توانمندیهای شرکتهای
حوزه صنعت آب و برق در مواجهه با بحرانهای احتمالی به نمایش گذاشته شد
و کارشناسان مربوطه به انتقال تجربیات گذشته پرداختند ،ضمن اینکه مدیرکل
دفتر مدیریت بحران استانداری اصفهان آقای مهندس شیشه فروش ضمن بازدید
از ماشین آالت ونمایشگاه توانمندی صنعت آب وبرق در کارگاه آموزشی ،عالوه
بربرشمردن الزامات مدیریت شرایط اضطرار در راستای بحران وپدافند غیر عامل
به انتقال تجربیات وآموزش تاکید نمودند.آقای مهندس جهانبخشی با توجه به
تهدیدات وبحرانهای احتمالی تشکیل چنین نشستهایی را مؤثر دانسته وبر ادامه آن
تاکید نمودند وعنوان داشتندبا دستور وابالغ دفتر مرکزی برنامه ریزی برای تقسیم
بندی همه مناطق برای اجرای چنین برنامه هایی اقدام شده است.

تنها در مورد حمل و نقل عمومي هزينه اي از سوي دولت پرداخت نشده بلكه در
خصوص جبران ضررها نيز هيچ بودجه اي پرداخت نشده است كه در اين زمينه
نيازمند همياري نمايندگان مجلس هستيم.
وي تاكيد كرد :در صورتيكه سهم دولت در خصوص خريد ،تجهيز و نوسازي
ناوگان شهرداري ها به موقع پرداخت مي شد تاثير بسيار متفاوتي را شاهد بوديم.
در سال هاي گذشته قرار بود براي سالن اجالس  100ميلياردتومان را دولت و
مابقي را شهرداري پرداخت كند كه تنها  20ميليارد آن توسط دولت پرداخت
شد كه جبران آن  80ميليارد تومان ،در شرايط فعلي  800ميلياردتومان هزينه از
سوي شهرداري نياز دارد.
شهردار اصفهان با بيان اينكه بايد نقطه نظرات كارشناسان و شهرداري ها در
خصوص اليحه درآمدهاي پايدار و مديريت واحد شهري شنيده شود ،اظهار داشت:
طبيعي است يك نماينده شايد براي نخستين بار به فعاليت هاي شهري وارد شده
باشد و اطالعات تخصصي نداشته باشد .بنابراين اين شهرداران هستند كه بايد
اطالعات الزم در خصوص شهرداري ها را به نمايندگان ارائه دهند .در صورتيكه
از شهرداران عضو هيات مديره سازمان همياري ها بودند شايد مي شد اين موارد
را بهتر پيگيري كرد.
وي با بيان اينكه آباداني شهرهاي اطراف اصفهان كمك به شهر اصفهان است،
تاكيد كرد :در صورتيكه اين نگاه وجود نداشته باشد حاشيه نشيني هاي متعدد در
اصفهان ايجاد شده كه منشأ همه جرايم مي شود .بايد با كمك يكديگر و آباداني
استان شاهد رعايت حقوق شهروندي همه شهروندان و توسعه پايدار بر مبناي
انسان با نگاه به نسل هاي آينده و رعايت محيط زيست باشيم.
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ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ
/52471ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ) 31ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻯ ﻭ ﻓﻦﺁﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ( ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺭﺟﺒﻰ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609982135700951ﺷﻌﺒﻪ  1020ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1020ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 9709972187000682ﺷﺎﻛﻰ :ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻰ ﺷﺎﻣﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﭘﺎﺳﺎژ ﺍﺑﺮﻳﺸﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﻭﺍﺣﺪ  1ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺍﺳﺘﺎ ﻣﺠﻬﻮﻻﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺑﻪ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/06/10ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻗﺎﻟﻌﺎﺩﻩ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻌﺒﻪ  1020ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  970325ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺍﺳﺘﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺮﻳﻤﺎﻥ )ﻣﺠﻬﻮﻻﻟﻤﻜﺎﻥ( ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻗﺖ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  101487ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻰ
ﺷﺎﻣﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ
ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺣﺼﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻭﺻﻮﻝ ﭼﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ
ﮔﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﻭ ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﻳﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﺘﻜﻰ ﻋﻨﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻫﻴﭻ ﺍﻳﺮﺍﺩ
ﻳﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻮﺛﺮﻯ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻳﺶ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  656ﻭ  667ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ )ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ( ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺭﺩ ﻣﺎﻝ ﻭ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻣﺜﻞ ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ
ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ
ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺍﺳﺖ
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گاز مشترکین روستاهای حیدرآالت
و فوشه فومن وصل شد

رشت -زینب قلیپور :در اثر وقوع سیل گسترده در استان
گیالن به تاسیسات و لوله های گاز در  9شهرستان خساراتی وارد آمد.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن آسیب ها به تاسیسات گازرسانی
را در شهرستان های تالش ،فومن ،رودسر ،الهیجان ،لنگرود ،صومعه
سرا ،ماسال ،املش و شفت عنوان کرد و افزود :به منظور ایمن سازی
و جلوگیری از وقوع خطرات احتمالی ،گاز بیش از یکهزار خانوار که
بیشترین میزان آن در شهرستان فومن بود قطع شد.با تالش شبانه
روزی کارکنان شرکت گاز و انجام تعمیرات و طراحی و اجرای لوله
گذاری موقت ،تاکنون گاز  684مشترک گاز در روستاهای حیدرآالت و
فوشه شهرستان فومن وصل شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران؛

طوفان به تجهیزات برقی مازندران
یک و نیم میلیارد تومان خسارت زد

ساری – دهقان:
مدیرعامل شرکت توزیع
برق استان مازندران
از خسارت یک و نیم
میلیارد تومانی باتوجه
به تندباد و بارش شدید
باران و رعد و برق به شبکه های توزیع برق مازندران خبر داد .قاسم
شهابی بیان داشت :با توجه به هشدارهای اداره کل هواشناسی استان
مازندران و اداره کل مدیریت بحران استانداری مازندران نسبت به تند
باد شدید ،بارش باران و رعد برق ،اکیپ های عملیاتی شرکت توزیع
نیروی برق مازندران از عصر روز گذشته به صورت آماده باش کامل
آماده خدمات رسانی به مردم شریف مازندران بودند.شهابی با اشاره
به اینکه  ۱۹دستگاه ترانس کوچک و بزرگ از شبکه برق آسیب دیده
است ،تصریح کرد:آسیب دیدگی  5دستگاه سکسیونر گازی  ۲۰پایه تیر
برق دچار شکستگی و بیش از  ۵۰نقطه پارگی سیم نیز گزارش شد
که اقدامات ترمیمی آنها انجام شده است.مدیرعامل شرکت توزیع برق
استان مازندران گفت :طی روز گذشته  ۷۴اکیپ عملیاتی  3نفره و 5
اکیپ عملیاتی خط گرم و همه معاونین و مدیران و همکاران این شرکت
در حالت آماده باش کامل به سر میبردند و در ساعت  24شب گذشته
شرایط برق رسانی مازندران به حالت عادی برگشت.

ارسال  129هزار تن گندم
از گلستان به  7استان دیگر

در  6ماههی اول سال جاری  119هزار و  729تن گندم از استان
گلستان برای تأمین نیاز مصرفی به  7استان کشور از طریق سامانهی حمل
ریلی ارسال شد.که از این مقدار ،بیش از  8هزار تن گندم به استان البرز،
حدود  10هزار تن به استان تهران و حدود  20هزار تن به خراسان جنوبی
ارسال شده است.در راستای مدیریت ذخیرهسازی و توزیع مناسب گندم
در کشور ،بر اساس برنامههای حمل شرکت بازرگانی دولتی ایران ،گندم
مصرفی استانهای خراسان رضوی به مقدار  19هزار تن ،سمنان به مقدار
 9هزار تن و قم به مقدار  3هزار تن از مازاد گندم استان گلستان و انتقال
با شبکهی ریل تأمین شده است.که  49هزار تن گندم نیز در همین مقطع
زمانی به استان مجاور ،یعنی استان مازندران ارسال شده است.در استان
گلستان امسال  930هزار تن گندم با نرخ تضمینی از گندمکاران خریداری
شد که براساس برنامههای حمل ،بخشی از آن که مازاد بر نیاز مصرفی استان
است به استانهای همجوار و نیازمند گندم که توان تولیدی کمتری نسبت
به مقدار مصرف سالیانه دارند ارسال میشود.
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509982295501797ﺷﻌﺒﻪ  101ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺑﺨﺶ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﻛﻰ :ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺍﻭﺩ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﺘﺎﺭﺧﺎﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﻼﻙ  33ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ ﺗﻘﻰ ﻣﺨﺘﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﺗﺼﺮﻑ ﻋﺪﻭﺍﻧﻰ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ
ﺭﺍﻯ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺗﻘﻰ ﻣﺨﺘﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ
ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺗﺼﺮﻑ ﻋﺪﻭﺍﻧﻰ
 4905/75ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  181ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ  12ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ
ﻧﻘﺸﻪ ﻳﻮ ﺗﻰ ﺍﻡ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﺩﻯ ﺑﺮگ ﺷﻤﺎﺭ  90ﻭ  96ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﻯ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﺎﻛﻰ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ
ﺗﻮﺟﻬ ًﺎ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  406ﻭ 407
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺼﻮﺏ  1392ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  690ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﻣﺼﻮﺏ ) 1375ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ( ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ
ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﺻﻮﻓﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  101ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
/52473ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺑﺨﺶ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ -ﺳﻴﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻭﺭﺩﻧﺠﺎﻧﻰ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻛﻰ :ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻳﺮﺝ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ ﺭﺷﺘﻪ ﺭﻭﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻬﺮﺁﺑﺎﺩ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻤﺸﻴﺮﻯ ﻛﻮﻯ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺁﺯﺍﺩ ﻭﺍﺣﺪ 344
ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ .1 :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻨﭽﻪ  .2ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺩﺭﻳﻚ ﻫﻮﺍﺳﺎﭘﻴﺎﻥ  .3ﺁﻗﺎﻯ ﺁﺭﺑﻞ
ﻛﺎﺭﺍﺑﻴﺪﻳﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ  .1ﺁﺭﺍﺑﻞ ﻛﺎﺭﺍﺑﻴﺪﻳﺎﻥ  .2ﺁﺩﺭﻳﻚ ﻫﻮﺍﺳﺎﭘﻴﺎﻥ  .3ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻨﭽﻪ ﻛﻪ ﻫﻮﻳﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﺎ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺭﻛﻴﻚ ﻭ
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺿﺮﺭﻫﺎﻯ ﻧﻔﺴﻰ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻋﻤﺪﻯ ﺷﻴﺸﻪ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻳﺮﺝ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺷﻬﻮﺩ ﻭ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ
ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪﻡ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺑﺰﻩﻫﺎﻯ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻯﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ
ﻣﻮﺍﺩ  608ﻭ  669ﻭ  677ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﺩﻩ  134ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﻌﺪﺩ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻰ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ
ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺰﻩ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺰﻩ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ
ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ
ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺎﻣﻮﺭ
/52474ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  1139ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺎﺻﺮ ﺍﺳﺪﻯ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻭ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﻫﻤﮕﻲ
ﻛﻤﺎﻝ ﻣﻬﺮﻳﺰﻱ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺯﻫﺮﺍ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﺭﺯﺑﺎﻥ ﻭ
ﺍﻣﻴﺪ ﻛﻤﺎﻝ ﻣﻬﺮﻳﺰﻱ ﻭ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻛﻤﺎﻝ ﻣﻬﺮﻳﺰﻱ ﻭ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻛﻤﺎﻝ ﻣﻬﺮﻳﺰﻱ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ
ﺳﻨﺪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9709980241400690
ﺷﻌﺒﻪ  117ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ
ﻣﻮﺭﺥ  1397/12/4ﺳﺎﻋﺖ  9ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 73
ﻗﺎﻧﻮﻥ 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.
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