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اخبار
برپایی مراسم عزاداری پایان ماه صفر
در مراکز مذهبی شمال تهران

مراسم عزاداری به مناسبت روزهای پایانی
ماه صفر در مرقد مطهر امامزادگان(ع) ،مساجد،
حسینیه ها ومراکز مذهبی شمال تهران اجرا می
شود.
به گزارش امتیاز؛ مجتبی توسلی معاون
امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری این منطقه با
اعالم مطلب فوق اظهار داشت :مراسم عزاداری
روزهای پایانی ماه صفر و رحلت جانسوز
پيامبرگرامي اسالم حضرت محمد (ص) و شهادت
سبط اكبرش حضرت امام حسن مجتبي (ع) و
آفتاب هشتم امامت حضرت علی ابن موسی
الرضا(ع) در مرقد مطهر صالح ابن موسی الکاظم
(ع) ،امامزاده علی اکبر چیذر(ع) و مساجد محوری
شمال تهران با حضور عزاداران و سوگواران ائمه
اطهار (ع) برگزار می شود .وی گفت :خدمات
رسانی به عزاداران و سوگواران به معنای احترام به
ساحت مقدس پیامبر اسالم (ص) و ائمه اطهار(ع)
است و توسعه فرهنگ شیعه و احیای ارزش های
متعال انسانی را به همراه دارد بر همین اساس
خدمات فرهنگی  ،اجتماعی و همراهی با عزاداران
در محالت  27گانه شمال تهران اجرا می شود.
توسلی تصریح کرد :در ایام پایانی ماه صفر ویژه
برنامه های رحلت نبی اکرم (ص) و امام حسن
مجتبی (ع) از جمله همکاری در برگزاری مراسم
سوگواری در مساجد منتخب و محوری سطح
منطقه  ،همکاری در برگزاری مراسم زیارت
حضرت رسول اکرم (ص) در روز  28صفر در
مساجد سطح منطقه و ویژه برنامه های شهادت
امام رضا (ع) شامل برگزاری مراسم سوگواری و
سخنرانی در مساجد منتخب و محوری سطح
منطقه برگزار خواهد شد.
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ابهام آییننامهای در فعالیت آژانسهای مسافرتی وجود دارد!

ممنوعیت فروش ویزای آمریکا ،کانادا و شینگن!؟

همزمان با آغاز بزرگترین
قرعهکشی مهاجرت به آمریکا ،تبلیغات
گستردهای در آژانسهای مسافرتی و
سامانههای رزرواسیون ایران در حال
انجام است .از سوی دیگر حجم تبلیغات
فروش ویزای شینگن و کشورهای
آمریکا ،کانادا و انگلیس با دریافت
مبالغی بعضا هنگفت ،شدت گرفته و
این سوال را پیش آورده که حکم این
تبلیغات و فروش آزاد ویزا در چارچوب
قوانین مسافرتی کشور چیست؟
ولی تیموری ،معاون گردشگری
سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی
و گردشگری در پاسخ به این پرسش
ایسنا ،با این مقدمه که آژانسها
و دفاتر خدمات مسافرتی در بُعد
گردشگری داخلی ،ورودی و خروجی،
استراتژیهایی دارند که بر این اساس
سعی میکنند با ابتکار عمل محصول
خود را متمایز و گردشگران بیشتری را
جذب کنند تا منتفع شوند ،گفت :همه
این فعالیتها توسط بخش خصوصی
انجام میشود و دولت نظارت عالی بر
آنها دارد و قطعا اجازه نمیدهد افراد یا
مجموعههایی با عناوین فریبنده ،جعلی
و ضد ارزشهای کشور در اینباره اقدام
کنند و حتما مقابل آنها خواهد ایستاد.
او با این حال اظهار کرد :آژانسهای
گردشگری در چارچوب مقررات و
قوانین مقصد ،میتوانند محصوالت خود

را اطالعرسانی و بازاریابی کنند و از این
منظر ،منافع خود را تامین کنند.
معاون گردشگری درباره تکفروشی
ویزای آمریکا ،کانادا و شینگن در دفاتر
خدمات مسافرتی ،گفت :در اینباره
ابهام آییننامهای وجود دارد .سالهای
گذشته پیگیریهای زیادی شد ،چون
بحث ما این است که دفاتر خدمات
مسافرتی بهویژه آنهایی که مجوز بند
«ب» (اجرای تور) از سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
دریافت میکنند ،در قالب پکیج و بسته

سفر« ،ویزا» بفروشند .اما آییننامهای
که سال  ۱۳۸۰در دولت تصویب
شده است مشخصا کلمه «اخذ ویزا»
را جزو فعالیت آژانسهای گردشگری
قید کرده است .بنابراین تا زمانی که
این آییننامه اصالح نشده ،گرفتن این
حق از آژانسهای گردشگری ،اقدامی
«غیرحقوقی» است.
وی درباره اینکه بنا بر آن مصوبه
دولت ،آیا تکفروشی ویزا در آژانسهای
مسافرتی «مجاز» است؟ تاکید کرد:
«اخذ روادید» اولین نکتهای است که

در آییننامه مصوب سال  ۱۳۸۰هیات
دولت جزو فعالیت آژانسها ذکر شده
است ،اما برای کشورها و مقاصد خاص،
سیاستهایی از سوی سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در
قالب بخشنامههایی ابالغ شده است که
انتظار داریم رعایت شود.
او درباره این سیاستها توضیح
داد :برای کشورهایی چون انگلیس،
کانادا و آمریکا چارچوب و خط مشی
مشخصی تعریف شده که به دفاتر
خدمات مسافرتی ابالغ شده تا در حیطه

آن عمل کنند.
معاون گردشگری کشور درباره
حکم تبلیغات التاری گرینکارت آمریکا
در دفاتر خدمات مسافرتی و سامانههای
رزرواسیون گردشگری نیز ،گفت :قطعا
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری با مواردی که خالف
فرهنگ داخلی کشور و مغایر با اخالق
و ارزشهای نظام باشد ،موافق نیست.
تیموری در پاسخ به این سوال
ایسنا که آیا همانند فروش ویزا در
دفاتر خدمات مسافرتی ،حکم یا
قانونی درباره تبلیغات و ثبتنام
التاری گرینکارت آمریکا در
آژانسها ،سامانههای رزرواسیون و
مراکز مرتبط و یا حتی نامربوط وجود
دارد؟ اظهار کرد :توصیهها در موضوع
گردشگری در سطح دنیا بیشتر حالت
حقوقی است تا قانونی .یعنی آنقدر
گردشگری را منعطف میدانند که
خیلی سفت و سخت با آن برخورد
نمیکنند .از طرف دیگر «التاری»
در کشور یا مقصدی خاص اتفاق
میافتد و در صنعت گردشگری ،این
قوانین مقصد است که حاکمیت دارد
نه مبدأ .با اینحال ،تبلیغ و بازاریابی
با عناوینی مغایر با ارزشهای جامعه،
اخالق و قانون کشور ،مورد تایید
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری نیست.

رویداد بين المللى 2018 Climathonبا محوریت «مدیریت پسماند و
بازیافت زباله» در تهران برگزار شد

همزمان با  28صفر انجام می شود

برپایی ویژه برنامه « زمزمه مالئک» در
مساجد و سراهای محله منطقه 15

سرپرست معاونت اجتماعی و فرهنگی
منطقه  15از برگزاری ویژه برنامه های متنوع
فرهنگی همزمان با فرارسیدن  28صفر خبر داد.
به گزارش امتیاز ،اکبر مختاری سرپرست
معاونت اجتماعی فرهنگی منطقه ضمن عرض
تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام رحلت
جانسوز پیامبر(ص) و شهادت امام حسن
مجتبی(ع) و امام رضا (ع) گفت :برنامه های
متنوعی در قالب سخنرانی مذهبی ،مسابقات
فرهنگی ،نمایشگاه و برنامه های مناسبتی در
این ایام در سراهای محله و مساجد برپا می
شود .وی ادامه داد :برگزاری مراسم سوگواری
رحلت حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت امام
حسن مجتبی (ع) با عنوان “زمزمه مالئک” و
برگزاری مراسم سوگواری و سخنرانی مذهبی در
خصوص زندگینامه امام رضا (ع) با عنوان “در
سوگ ضامن آهو” در مساجد منتخب نواحی
هفت گانه و سراهای محله از جمله برنامه های
این ایام است.
وی ادامه داد :سراهای محله با برپایی
نمایشگاه آثار هنری و محصوالت فرهنگی
و مذهبی و همچنین مسابقات کتابخوانی با
موضوع سیره زندگی این معصومین پذیرای
عاشقان خاندان عصمت و طهارت (ع) هستند.

اجتماعی

«تهران» برای دومین بار همزمان با بيش از يكصد شهر در دنيا،
در رویداد بين المللى 2018 Climathonبا تاکید بر «تغییرات
اقلیمی» با محوریت «مدیریت پسماند» و «بازیافت زباله» شرکت
کرد.
به گزارش امتیاز؛ دومین رویداد کلیماتون در تهران با عنوان
کلیماتون  2018تهران ( )2018 Climathonبه همت موسسه
کارآفرینان توسعه هزاره سوم روزهای جمعه و شنبه  4و  5آبان
ماه  97در شهر تهران ،محل مرکز همایشهای اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی تهران ،نمایندگانی از شهرداری تهران ،بخشداری
تهران ،شورای اسالمی شهر تهران ،دانشگاه های تهران ،عالمه
طباطبایی ،شهید بهشتی و علم و صنعت ،مرکز خدمات ایرانیان خارج
از کشور ،انجمن دوستی ایران و ساحل عاج ،موسسه ترویج توسعه
محصول سالم ،شبکه محصوالت سالم و نشریه کارآفرینی و کسب و
کار اجتماعی کار و بن (حامی رسانهای رویداد) در رویداد کلیماتون
 2018تهران حضور داشته و از آن حمایت معنوی نمودند.
موسسه کارآفرینان توسعه هزاره سوم با نامه رسمی از سوی
مجموعه  Climate-KICبه عنوان برگزارکننده و مدیر رویداد
کلیماتون  2018تهران و مهندس زهرا گليج متخصص کارآفرینی
و مدير عامل موسسه کارآفرینان توسعه هزاره سوم و مهندس بهاره
رضایی آلمان قدیم مدیر كسب و كار و روابط بین الملل موسسه
كارآفرينان توسعه هزاره سوم به عنوان مدیران اجرایی Climathon
2018تهران معرفی شدند .این دومین باری است که چنین رویدادی

شهردار منطقه  4تهران خبر داد:

کاهش  65درصدی تخلفات ساختمانی در محله خاک سفید

شهردار منطقه چهار تهران گفت :آمار تخلفات ساختمانی در محله خاک
سفید (گلشن) امسال نسبت به سال های گذشته  65درصد کاهش داشته است.
به گزارش امتیاز؛ “سیدعلیرضا حسینی” با اعالم این خبر گفت :متاسفانه
اغلب ساختمان های محله خاک سفید (گلشن) فاقد مجوز قانونی ساخت و
ساز و سند بوده و طی سال های گذشته به طور غیرقانونی و بدون رعایت
استانداردهای شهرسازی بنا شده است .وی ادامه داد :احداث امالک ناپایدار در
سنوات گذشته باعث رویش و به وجود آمدن بافتی کامال فرسوده و ناکارآمد
در محله خاک سفید شده است که در راستای جلوگیری از افزایش تخلفات
اینچنینی درشمال شرق تهران به خصوص محله مذکور تالش های جدی
مقابله با این تخلفات صورت گرفته است .شهردار منطقه  4با اشاره به تخلفات
ساختمانی سال گذشته در این محله گفت :پیام های تخلفات ساختمانی ثبت
شده در سال  96در محله خاک سفید  1563مورد بوده است که با کاهش 65
درصدی امسال روند کاهشی پیدا کرده است.حسینی خاطرنشان کرد :تعداد
پیام های ثبت شده درخصوص اینگونه تخلفات ساختمانی در سال  ،95یکهزار
و  219مورد و در سال  94یکهزار و  254مورد بوده که خوشبختانه اکنون این
تعداد کاهش یافته است .وی گفت :محله خاک سفید در سال های گذشته به
موجب مهاجرت از شهرستان ها و ساخت و سازهای غیر مجاز و بی برنامه ،از
بدو شکل گیری به یکی از محله های پرآسیب شهر تبدیل شده و به همین
دلیل از امکانات مناسب خدمات شهری محروم بوده است .
شهردار منطقه  4تهران با بیان اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز در محالتی
چون خاک سفید (گلشن) باعث افزایش بافت ناپایدار شهری در پایتخت شده
است ،اظهار داشت :بافت ناپایدار شهری به آن دسته از ساخت و سازهایی گفته
می شود که هیچگونه از الزامات و استانداردهای شهرسازی را رعایت نکرده
و در هنگام وقوع حوادثی چون زمین لرزه بسیار آسیب پذیر و خطر آفرین
خواهند بود.

توسط موسسه کارآفرینان توسعه هزاره سوم برگزار میشود با اجرای
دومین دوره رویداد کلیماتون در تهران ،موسسه کارآفرینان توسعه
هزاره سوم به اعضای موسسه  Climate-KICخواهد پیوست.
این موسسه بزرگترین شریک اروپا در بخش نیمه دولتی (دولتی
ـ خصوصی) است که در حوزه نوآوری با تاکید بر تغییرات اقلیمی
فعالیت میکند .نماینده دکتر صدر اعظم نوری از شورای اسالمی
شهر تهران ،مهندس سروری بخشدار مرکزی تهران و دکتر بازگیر
از سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم افتتاحیه این رویداد بین
المللی و جهانی ،روز جمعه  4آبان  97سخنرانی کردند.
سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در برگزاری این رویداد
دو روزه با موسسه کارآفرینان توسعه هزاره سوم همکاری و مشارکت
کرد .در این رویداد دکتر سمانه عابدی عضو هیات علمی دانشگاه
عالمه طباطبایی به عنوان دبیر علمی کارگروه تخصصی رویداد
 2018 Climathonتهران از سوی موسسه تعیین شدند و با
اساتیدی از دانشگاههای تهران ،شهید بهشتی ،عالمه طباطبایی،علم و
صنعت ،سازمان پسماند شهرداری تهران و شورای اسالمی شهر تهران
ایدهها را داوری کردند.
در این ماراتون ایدهیابی ،که همزمان در  120شهر دنیا اجرا شد
پس از دو روز رویداد 7 ،ایده از  7گروه به مرحله داوری رسید و  3ایده
با محوریت پسماند و بازیافت زبالهها به عنوان گروه برتر شناخته شد .روز
دوم دوره با ارائه طرحهای تکمیل شده توسط شرکت کنندگان در دوره به
صورت تیمهای دو تا سه نفره معرفی شدند و تیمها در جمع هیات داوران

حاصل تالش جمعی خود را در این مدت یک روز به صورت ایده ،مدل
کسب و کار و سپس نمونه اولیه و پروتوتایپ بیان کردند.
گروه داوری شاخصهایی همچون توجیه اقتصادی ،را برای
ارزیابی در نظر داشتند و براساس آن شاخصها که کام ً
ال با دقت و
حساسیت برگزیده شده بود سه ایده در حوزه پسماند با عنوان ایده
«سطل کاغذی»« ،تولید کود ارگانیک از پسماند تر خانواده و تره بار»
و «بازیافت فیلتر سیگار» مورد توجه هیات داوران قرار گرفت و امتیاز
الزم را کسب کرد.
در مراسم اختتامیه از نفرات و گروههای برتر با اهدای هدایا
تقدیر و همچنین «بهداد سلیمی» قهرمان وزنه برداری ایران و جهان
به عنوان «سفیر محیط زیست با شعار پاک زمین پاک» انتخاب شدند.

خبر کوتاه
کاشت بیش از  1000اصله نهال چنار
در خیابان شریعتی

شهردار منطقه  7از کاشت بیش از 1000
اصله نهال چنار در خیابان شریعتی با هدف بهبود
منظر شهری و ارتقاء کیفیت محیط زیست خبر
داد.
به گزارش امتیاز ،سمیه حاجوی شهردار
منطقه  7با اعالم این مطلب افزود :اداره فضای سبز
منطقه با هدف حفظ و نگهداری فضای سبز شهری
با انجام آزمایش های تخصصی خاک کمبودهای
غذایی درختان را شناسایی و با استفاده از کود و
مواد غذایی مناسب آنها را تحت تیمار قرار داد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد :فرم دهی و هرس
درختچه ها و درختان سوزنی برگ در بوستان
ها و معابر ،جایگزینی درختچه ها و گونه های
گیاهی مقاوم به کم آبی به جای سطح چمنکاری
و نشاء فصلی و تجهیز مرکز تام (تحقیق  ،آموزش
و مشاوره) اداره فضای سبز به آزمایشگاه تخصصی
و شناسایی آفات و بیماریها به منظور افزایش سطح
نگهداری فضای سبز و جلوگیری از خسارت آفات
و بیماریها در منطقه تنها بخشی از اقدامات اجرا
شده از سوی این اداره بوده است .شهردار منطقه
 7عنوان کرد :شناسایی عوامل خسارت زا و بیماری
زای گیاهان و همچنین بررسی روش های کنترل
آن ،آمادگی کامل عوامل فضای سبز منطقه در
برابر شرایط جوی پاییز و زمستان و تجهیز کارگاه
پیمانکاران فضای سبز به هایکاتر  ،اره موتوری و
چوب برف تکانی از دیگر فعالیت هایی است که
توسط اداره فضای سبز منطقه اجرا شد.
شهردار منطقه شش با اشاره به تمهیدات پیش رو
برای روزهای برفی:

مشارکت شهروندان به پویایی و شادابی
هرچه بیشتر شهر کمک می کند

شهردار منطقه شش با اشاره به تمهیدات
اندیشیده شده در سطح منطقه برای استقبال از
روزهای برفی پیش رو گفت :با توجه به تجربه سال
قبل ،امسال ویژه برنامه های خاصی برای مشارکت
شهروندان برای برف روبی معابر منتهی به منازل و
درختان آن داریم.
به گزارش امتیاز ،محمد رضا دهداری پور
با بیان اینکه تمامی منابع شن و نمک در منطقه
تجهیز شده و ماشین آالت برف روبی از یک ماه
پیش در مکان های مورد نظر مستقر شده اند گفت:
همراهی شهروندان نیز کمک شایان توجهی به
بازگرداندن شهر به شرایط ایده آل در زمان بارش
برف دارد.دهداری پور تصریح کرد :احساس تعلق
شهروندان به شهری که در آن زندگی می کنند
موجب پویایی و شادابی هرچه بیشتر شهر می
شود و به این منظور باید در حوزه های آموزشی
و فرهنگی اطالع رسانی های مطلوبی صورت گیرد.
شهردار منطقه شش با بیان اینکه امسال پیش بینی
های الزم برای هرس شاخه ها صورت گرفته و
مراکز درمانی نیز به مخازن شن و نمک تجهیز شده
اند گفت :با ارتباط مستمر با سازمان هواشناسی
شرایط را برای روزهای برفی پیش رو رصد کرده
تا غافلگیر نشویم .شهردار منطقه شش با اشاره
به ویژه برنامه های خاص به منظور تامین امنیت
شهروندان گفت :با توجه به خطراتی که درختان
خشک در هنگام بارش برف ایجاد می کنند نسبت
به ایمن سازی معابر و بزرگراه ها اقدام خواهد شد.

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509982997201004ﺷﻌﺒﻪ  1135ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1149ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 9709970214200704ﺷﺎﻛﻰ :ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﻧﻌﻴﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻙ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﺎﻓﺎﻥ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺑﺎﻓﺎﻥ ﭘﻼﻙ
 39ﻃﺒﻘﻪ  4ﻭﺍﺣﺪ  51ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺁﺭﻳﺎﺷﻬﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﺎﻗﺮﻯ ﻛﻮﻯ  29ﭘﻼﻙ  22ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺭﺃﻯ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﻧﻌﻴﻤﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﻻﻳﺤﻬﺎﻯ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺘﻮﺍﻯ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  674ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ  1375ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻮﺻﻮﻓﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ  15ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺃﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  406ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ

/56114ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ  1135ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1149ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( -ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺟﺎﻳﻰ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509982118800054ﺷﻌﺒﻪ  1003ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1003ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 9709972185300956ﺷﺎﻛﻰ :ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪ ﺣﻘﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﺎﺗﻮﻥﺁﺑﺎﺩ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ  30ﭘﻼﻙ  18ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺩﻻﻭﺭﻯ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ :ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ
ﺷﺮﻑ ﻭ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺩﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺃﻯ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﻗﻠﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﻰ ﻧﺎﻡ
ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪ ﺣﻘﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺻﻔﺤﻪ  405ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﻋﻼﻥ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝﻫﺎﻯ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  970568ﻣﻮﺭﺥ  1397/05/10ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  380ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺼﻮﺏ  1392ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮﻕﺍﻻﺷﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
 80/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪ ﺣﻘﺎﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮﻕﺍﻻﺷﺎﺭﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ
ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺭﺃﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺍﻯ ﺗﺼﺤﻴﺤﻰ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ

/56115ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1003ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1003ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( -ﺩﺍﻭﺩ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709982136300060ﺷﻌﺒﻪ  1003ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1003ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 9709972185300964ﺷﺎﻛﻰ :ﺧﺎﻧﻢ ﻓﻬﻤﻴﻪ ﻳﻮﺳﻔﻴﺎﻥ ﮔﻮﺍﺳﺮﺍﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻯ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﻮﺷﺂﺑﺎﺩﻯ ﻛﻮﻯ ﻓﺮﺥ ﭘﻼﻙ
 9ﻃﺒﻘﻪ  4ﺯﻧﮓ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ ﮔﻴﺘﻰ ﺍﻧﺼﺎﻓﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺷﺮﻑ ﻭ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺩﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ
ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﮔﻴﺘﻰ ﺍﻧﺼﺎﻓﻰ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  -1ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ  -2ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻭ  -3ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ  11ﺗﻬﺮﺍﻥ  -4ﻣﻮﺩﺍﻯ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﮔﻮﺍﻫﺎﻥ  -5ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺤﺮﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  907ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ  1392ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﺟﺮﺡ ﺣﺎﺭﺻﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﻫﻬﺎﻯ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﭗ ﺑﻴﻨﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷﺎﻛﻰ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ

/56117ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1003ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1003ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( -ﺩﺍﻭﺩ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709982181900057ﺷﻌﺒﻪ  1179ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1179ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 9709972181901039ﺷﺎﻛﻰ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺎﺗﻢ ﺷﺎﻛﺮﻣﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ
ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﭘﻼﻙ  107ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺎﺭ ﻭ
ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺎﺭ ﻭ
ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻯ ﻭﻯ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﻌﻨﻮﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  181ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  37ﻭ  38ﻭ  64ﻭ  66ﻭ 83
ﻭ  86ﻭ  141ﻭ  211ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ  1392ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭼﻬﺎﺭ
ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﺁﻥ
ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ

/56119ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1179ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1179ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( -ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﻧﺴﻰ ﻭﻗﺎﺭ

