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رٍزًاهِ ارک
م الف  7996هرًذ
رًٍَشت آگْی حصر ٍراثت
آلبی/ذب٘ٓ ثٟعاز سّغب٘پٛض زاضای ضٙبسٙبٔ ٝضٕبض 18992 ٜث ٝضطح پط٘ٚیس ٜثیٝ
والس 950347/09 ٝاظ ایٗ ٔطخع زضذٛاست ٌٛا ٞحػط ٚضاثت ٘یٕیٛزٚ ٜ
چٙیٗ تٛضیح زاز ٜو ٝضبزضٚاٖ اثطاٞیٓ سّغب٘پٛض ث ٝضٙبسٙبٔ 146ٝزض تیبضیید
 1395/11/12زض البٔاٍب ٜزائٕ ذٛز زضٌصضاٚ ٚ ٝضثی ٝحیییٗ اِیفیٛت آٖ
ٔطحٙٔ ْٛحػط است ث -1 : ٝثٟعاز سّغب٘پٛض ـطظ٘س :اثطاٞیٓ ضٕبض ٜضٙیبسیٙیبٔیٝ
ٔ 18991اِٛس  1347ـطظ٘س شوٛض ٔاٛـ ِ -2یال سّغب٘پٛض ـطظ٘س :اثطاٞیٓ ضٕبضٜ
ضٙبسٙبٔٔ 22532 ٝاِٛس  1350ـطظ٘س ا٘بث ٔاٛـ  -3غفی ٝذطت وبضی ثب٘ی
ـطظ٘س :عجبس ضٕبض ٜضٙبسٙبٔٔ 121 ٝاِٛس ٕٞ 1325سط زائٕ ٔاٛـ
ایٙه ثب ا٘دبْ تططیفبت ٔمسٔبت زضذٛاست ٔعثٛض ضا زض یه ٘ٛثیت آٌیٟی
ٔ ٕ٘بیس تب ٞط وس اعاطاض زاضز  ٚیب ٚغیاٙبٔ ٝاظ ٔاٛـ ٘یعز ا ٚثیبضیس اظ
تبضید ٘طط آٌ ٟظطؾ یه ٔب ٜث ٝایٗ ٔطخع تمسیٓ زاضز ٚاال ٌٛاٞی غیبزض
ذٛاٞس ضس.
قاضی شعثِ  99شَراي حل اختالف هرًذ -زارع زادُ

مقاله
گیاهانی برای از بین بردن استرس

ٚلا زچبض اضغطاة ٍ٘ ٚطا٘ ٔ ضیٛییٓ ،سیالٔیای ٔیب ٘یییع
زسارٛش تؽییطات ٔ ضٛز ،و ٝخجطاٖ ٘بپصیط است  ٚ،ا٘سیبٖ ضا
ث ٝسٕت ثیٕبضی  ٚپیطی ٔ وطب٘س .اضغطاة  ٚاساطس  7سیبَ
اظ عٕط آزْ ضا ثط ثبز ٔ زٞس  ٚثمی ٝضا ث ٝوبٔص تّد ٔ وٙس .أیب
ٌٛی زض ز٘یبی أطٚظ ٜثب ایٗ ظ٘سٌ ٞبی پطتٙص ثی ٝذػیٛظ
زض ضٟطٞبی ثعضي اضغطاة  ٚاساطس خع ٚخسای ٘یبپیصییط اظ
ظ٘سٌ ضٚظٔط ٜاست  ٚثبیس ثٛ٘ ٝع ثب آٖ وٙبض آٔیس .اسیایطس
یى اظ ثیٕبضی ٞبی خسی ظٔب٘ٝی ٔبست .ذٛضجراب٘ ٝایٗ ضٚظٞب
ضٚش ٞبی ٔاعسزی ثطای ؼّج ٝثط اسایطس  ٚـطیبضٞیبی ضٚحی
ٚخٛز زاضز ٔب٘ٙس یٌٛب ،ضیّىسیطٗٔ ،بسبغ  ٚؼیط.ٜ
عال ٜٚثط ایٗٞب یه ضٚش وبٔال عجیع زیٍطی ٘یع ٚخیٛز زاضز
و ٝث ٝوٙاطَ احسبسبت ٔٙف  ٚاضغطاة وٕه ٔ ویٙیس .ثّیٝ
اسافبز ٜاظ ٌیبٞبٖ .حإب ضٕب  ٓٞضٟطت ٌیُ ٌیبٚظثیبٖ ضا زض
وبٞص اساطس ضٙیس ٜایس .ثبیس ثسا٘یس و ٝعال ٜٚثط ٌُ ٌیبٚظثیبٖ
ٌیبٞبٖ زیٍطی ٞ ٓٞساٙس و ٝاساطس  ٚاضغطاة ضا اظ ضٕب زٚض
ٔ وٙٙس.
از تیي تردى استرس تا زالسالک
ظاِعاِه ذٛاظ آضاْ ثرط زاضز .وپسَٞٛبی ایٗ ٌیب ٜتیپیص
لّت ،حبِت ٞبی عػج  ،ظٚزض٘د یب احسیبسیبت اـیطاعی ضا
وبٞص زاز ٚ ٜضطثبٖ لّت ضا تٙظیٓ ٔ وٙس .تٕیبْ اییٗ ٞیب ٞیٓ
ثبعث ٔ ضٛز و ٝآضأطابٖ ضا ثبظیبثیس  ٚاضغطاثابٖ وٕایط ضیٛز.
زض ایٗ غٛضت ذٛاة ضاحا  ٓٞتدطث ٔ ٝوٙیس.
از تیي تردى استرس تا اسطَخَدٍس
اساطس یه ٌیب ٜضس اضغطاة است .اییٗ ٌیییب ٜثی ٝضاحیای
ٔ تٛا٘س اعػبثابٖ ضا آضاْ  ٚعضالتابٖ ضا ضُ وٙسٔ .ی تیٛا٘یییس
ضٚظا٘ ٝز ٚتب س ٝـٙدبٖ زْ وطزٜی اسغٛذٛزٚس ٔیُ وٙیییس .اظ
ایٗ ٌیبٔ ٜفیس ثطای ضـع اذاالالت ذٛاة ،سطزضز ٘ ٚبضاحا ٞبی
عػج ٘یع اسافبز ٔ ٜضٛز.
از تیي تردى استرس تا گیاُ جیٌسٌگ
ٌیب ٜخیٙس ًٙثطای ٔمبثّ ٝثب اساطس  ٚتمٛیت سیسآ ایٕ ٙثیسٖ
ـٛق اِعبز ٜاست .ایٗ ٌیب ٜث ٝعٛض ٔٛثط ثب اضغطاة ٔمبثّ ٝوطزٚ ٜ
ذٛاة ضاحا ضا ثطای ضٕب ث ٝاضٔؽبٖ ٔ آٚضزٔ .ی تیٛا٘یییس اظ
وپسَٞٛبی  25تب ٔ 50یّ ٌطٔ عػبضٜی ذطه خیٙیسیییٙیً
اسافبز ٜوٙیس .زواط زاضٚسبظ ٔ تٛا٘س زض ٔٛضز ٔیعاٖ ٔػطؾ آٖ
تٛضیحبت ث ٝضٕب ثسٞس .تٛخ ٝزاضا ٝثبضیس و ٝزٚضٜی زضٔب٘ ثب
ایٗ ٌیب٘ ٜجبیس ثیص اظ ٔ 3ب ٜع َٛثىطس.
از تیي تردى استرس تا تادرًجثَیِ
ثبزض٘دجٛی ٝذٛاظ آ٘ا اوسیسا٘ زاضز  ٚزْ وطز ٜی آٖ ٘یییع
آضأصثرص است  ٚثب اضغطاة ٔمبثّ ٔ ٝوٙس .ثی ٝعیمیییس ٜی
ٔحممبٖ ایٗ ٌیب ٜاذاالالت عػج ٔب٘ٙس ذیٛاثی ٘ ،یٍیطا٘ی ٚ
آضفاٍ ضا ثطعطؾ ٔ وٙس .اظ ضٚؼٗ ایٗ ٌیب٘ ٜیییع ثیطای ضـیع
تٙصٞبی عػج اسافبز ٔ ٜضٛز.
از تیي تردى استرس تا سٌثل الطیة
سٙجُ اِغیت یه زضٔبٍ٘ط ٞیٕی ٝویبض ٜاسیت .زْ ویطز ٜییب
وپسٞ َٛبی آٖ آضأجرص اعػبة است ،حبِتٞبی عػجی ضا
وبٞص زاز ٚ ٜویفیت ذٛاة ضٕب ضا ثٟجٛز ٔ ثرطیس .زض ٚالیع
ایٗ ٌیب ٜذٛاة ضاحا ثطای ضٕب ـطا ٔ ٓٞوٙس ثس ٖٚایٙى ٝثعیس
اظ ٔػطؾ آٖ زچبض ذٛاةآِٛزٌ ضس ٜثبضیس.
از تیي تردى استرس تا تاتًَِ
ثبث ٓٞ ٝ٘ٛیى اظ آٖ ٌیبٞبٖ  ٕٝٞوبضٞ ٜسیت .عیال ٜٚثیط اثیط
ٔفیسی و ٝضٚی پٛست ٔ ٌصاضز آضأجرص ،ضساسپبسٓ ،ضیس
اِاٟبة ،ضسعف ٘ٛوٙٙس ،ٜثبزضىٗ  ٚثطعطؾوٙٙسٜی خیطاحیبت
ٔ ثبضس .اٌط زچبض حبِتٞبی عػج ضسٜایسٔ ،ضغطةٍ٘ ،طاٖ،
آضفا ،ٝث ذٛاة ٞسایس  ٚسیطزضزٞیبی عػیجی ٔ ٚیییٍیط٘ی
ٌطـا ٝایس ثبث ٝ٘ٛضا زضیبثیس .ایٗ ٌیب ٜث ٝخصة ٔٛاز ٔعس٘ وٕه
ظیبزی ٔ وٙس .تٛغی ٔ ٝوٙیٓ اظ عغبض یب زواط زاضٚسبظ ٘حٜٛی
ٔػطؾ ایٗ ٌیب ٜضا ثط حست ٘٘ ٛیبظتبٖ خٛیب ضٛیس.
از تیي تردى استرس تا گیاُ رازک
ضاظن لسٔا ٞعاضاٖ سیبِی ٝزاضز .اییٗ ٌیییب ٜآضاْ ثیریص ٚ
ذٛاةآٚض عجیع استٌ 15 .طْ ٌیب ٜضاظن ضا زض یه ِیاط آة
خٛش ثطیعیس  ٚاخبظ ٜزٞیس ثٔ ٝست حسٚز  10زلیم ٝثیدیٛضیس.
سپس ثٍصاضیس ٔحّ َٛث ٝزست آٔس ٜذٙه تط ضٛز  ٚسپس آٖ
ضا غبؾ وٙیس ٔ .تٛا٘یس ضٚظا٘ 2 ٝتب  3ـٙدبٖ اظ اییٗ زْ ویطزٜ
ٔیُ وٙیسٔ .ػطؾ ایٗ خٛضب٘س ٜثطای زضٔبٖ زَ ضٛضٍ٘ ،ٜیطا٘ی
 ٚاساطس ثسیبض ٔفیس است.
چٌذ تَصیِي کلی
ا َٚاظ  ٕٝٞثسا٘یس و ٝضٕب تٟٙب ٘یسایس ایٗ ضٚظٞیب اضیغیطاة ٚ
اساطس ٌٕٝٞیط ضس ٜاست ٕٝٞ .زضٌیط ایٗ ٔطىُ ٞساٙس ثیبییس
ضا ٞثطای وبٞص آٖ پیسا وطز.
* ث ٝعٛض ٔٙظٓ ٚضظش وٙیس.
* ٔٛاز ؼصای ٔاٛٙع زض ثط٘بٔٝی ؼصای تبٖ ثٍٙدب٘یس.
* ٔػطؾ اِىُ ،زذب٘یبت  ٚوبـئیٗ ظیبز ضا وبٞص زٞیس.
* ث ٝا٘ساظٜی وبـ ثرٛاثیس.
* ضٚی تٙفسابٖ تٕطوع وٙیس .ث ٝآضأ  ٚاظ ضىٓ ٘فس عٕیك ثىطیس.

* ظٔب٘ و ٝاضغطاة تٕبْ ٚخٛزتبٖ ضا ٔ ٌیطز زساٟبیتیبٖ ضا
ذیّ ٔحىٓ ٔطت  ٚسپس ضٞب وٙیس.
* ث ٝذبعطات ذٛثابٖ ـىط وٙیس  ٚسع وٙیس تطس ضا ثیب ؼیطق
ضسٖ زض ذبعطات ذٛة اظ ذٛز زٚض وٙیس.

رٍزًاهِ ارک
هرًذ
آگْی هسایذُ هال غیرهٌقَل هشاعی(ًَتت اٍل)
زض اخطای ٔبز 114 ٜلب٘ ٖٛاخطای احىبْ ٔس٘ ثٔ ٝیٛخیت
پط٘ٚس ٜاخطای 950352ج 5یه لغع ٝظٔیٗ ٔٛضٔ ٛیبثعیٝ
٘بٔ ٝعبزی ٔٛضذّٔ 93/6/24 ٝه ٔطبع أالن ٔطیبعی
ذب٘ٓ سٕی ٝـٛالزی  ٚآلبی ٔحٕسضضیب ذیٛاٖ ٌسیایط ثیب
تمبضبی ٚویُ ذب٘ٓ سٕی ٝـٛالزی  ٚحىٓ ـیطٚش تیٛسیظ
زازٌبٔ ٜحاطْ ضعج ٝچٟبضْ حمٛل ضٟطسابٖ ٔیط٘یس غیبزض
پس اظ ع تططیفبت لب٘ ٘ٛث ٝوبضضٙبس ضسٕ ل ٜٛلضبئیٝ
اضخب ٚی ٔحُ ٚلّٔ ٛه ضا ٔط٘س اذط ویٛی ذیییبْ زض
اضاض ٔعطٚؾ ث ٝظٔیٟٙبی ذسٔبت  ٚزض ذػٛظ حیسٚز
اضثع ٝاعالْ زاضا( ٝعجك وطٚو اثطاظی حسٚز اضثعٔ ٝیّیه
ضٕبال ث ٝعٔ 14 َٛاط ث ٝوٛچٔ 8 ٝاطی ّٔ ٚه ٔدبٚض ضطلب
ث ٝعٔ 12/20 َٛاطٔطثع ثّٔ ٝه ٔدبٚض  ٚخٙیٛثیب ثی ٝعیَٛ
ٔ 10/40اط ثّٔ ٝه ٔدبٚض  ٚؼطثب ثغٔ 13/35 َٛاط ٘یییع ثیٝ
لغعٔ ٝدبٚض  ٚزض ٔدٕ ٛثٔ ٝسبحت وُ ٔٙسضج زض ٔجبیعیٝ
٘بٔٔ 150 ٝاطٔطثع و ٝثب ٔسبحت احاسبثی اظ ضٚی حیسٚز
ٔٙسضج زض وطٚو ٔؽبیطت زاضز  ٚث ٝغٛضت ؼیط ضسٕ اظ
ّٔه ٔبزض تفىیه ضس ٚ ٜاظ عطیك لِٙٛبٔ ٝاظ البی ٔحٕسی
ـیض ث ٝالبی ٔحٕسضضب ذٛاٖ ٌساط  ٚذب٘ٓ سٕی ٝـٛالزی
ٔٙامُ ضس ٜاست ّٔه وبضثطی ٔسى٘ ٘ٛساضیای ٚ ٝـیبلیس
ٞطٌ ٝ٘ٛاعیب٘ ٔ ثبضس .اِٟٙبی ٝاضظش ٞط ٔاطٔطثع اظ ّٔیه
ـٛق اِصوط ضا  800/000ضیبَ ٔ ،عبزَ ٞ 80عاض تٔٛبٖ  ٚزض
ٔدٕ ٛاضظش وُ ّٔه ثٔ ٝجّػ  120/000/000ضیبَ ٔعبزَ
زٚاظزٔ ٜیّی ٖٛتٔٛبٖ ثطآٚضز ٕ٘ٛز ٜاست و ٝضٚظ س ٝضٙیجیٝ
ٔٛضذ 1395/12/17 :ٝسبعت  10:00اِ  12:00غیجیح اظ
عطیك ٔعایس ٜزض زـاط اخطای احىبْ ٔس٘ زازٌساطی ٔط٘یس
ثفطٚش ذٛاٞس ضـت ٔعایس ٜاظ لیٕت پبی ٝضط ٚث ٝثبالتطییٗ
 ٚآذطیٗ لیٕت پیطٟٙبزی اظ خب٘ت ذطیساض ٚاٌصاض ذٛاٞس
ضس  %10لیٕت پیطٟٙبزی ـ إِدّس زضیبـت ثطای ثیمیییٝ
ثٕست یىٕبّٟٔ ٜت زاز ٜذیٛاٞیس ضیس وی ٝزض غیٛضت
ا٘ػطاؾ یب عسْ پطزاذت ٔعایس ٜتدسیس سپطزٚ ٜاضیعی ثٙفع
زِٚت ضجظ ذٛاٞس ضس عبِجیٗ خیٟیت وسیت اعیالعیبت
ثیطاط ٚثبظزیس اظ ٔبَ ٔٛضز ٔعایس ٔ ٜتٛا٘ٙس پٙح ضٚظ لجُ اظ
ٔٛعس ٔعایس ٜث ٝزـاط اخطای احىبْ ٔس٘ زازٌساطی ٔیط٘یس
ٔطاخع ٚ ٝزض خّسٔ ٝعایس ٜضطوت ٕ٘بیٙس .
دفتر اجراي احکام هذًی دادگستري هرًذ
کرین حثیة زادُ
******************************
رٍزًاهِ ارک
هرًذ
آگْی اتالغ ٍقت رسیذگی
والس ٝپط٘ٚس95/7-950194 :ٜ
ٚلت ضسیسٌ ث ٝتبضید 1396/01/15 :سبعت 4
ذٛاٞبٖ  :آلبی احٕس حجیت ظاز ٜاثطؼبٖ ـطظ٘س :ؼالٔحسییٗ
ث ٝازضسٔ :ط٘س -ضٚسابی اثطؼبٖ
ذٛا٘س -1 :ٜالبی ثیٛن حمیم ٘یب  -2ضطوت اشض وبٚیبٖ
ذٛاسا : ٝاِعاْ ذٛا٘سٌبٖ ث ٝاساطزاز الض ٝچه ث ٝضیٕیبضٜ
سطیبَ 751/890461 :ثب٘ه غبزضات
٘ظط ث ٝایٙى ٝذٛاٞبٖ زازذٛاسا ث ٝذٛاسأ ٝیٛغیٛؾ ثیٝ
ضٛضای حُ اذاالؾ ضعجٞ ٝفایٓ ضیٛضای حیُ اذیایالؾ
ضٟطسابٖ ٔط٘س تمسیٓ زاضا ٚ ٝپس اظ ثجت ثىالسٔ ٝیصویٛض
تعییٗ ٚلت ٌطزیس ٜاست و ٝثعّت ٔد َٟٛإِیىیبٖ ثیٛزٖ
ذٛا٘س، ٜزضذٛاست ذٛاٞبٖ،زساٛض ضٛضا  ٚث ٝتدٛیع ٔیبزٜ
 73لب٘ ٖٛآئیٗ زازضس زازٌبٟٞبی عٕ ٚ ٔٛا٘یمیالة زض
أٛض ٔس٘ ٔ،طاتت یه ٘ٛثت زض یى اظ ضٚظ٘یبٔیٞ ٝیبی
وثیطاال٘اطبض ٔحّ آٌ ٔ ٟضٛز تب ذٛا٘س ٜاظ تبضید ٘طیط
آٌ ٟظطؾ ّٟٔت ثیست ضٚظ ثٕحُ ضٛضا ٚالع زض ٔیط٘یس-
ٔیساٖ أبْ حسیٗ سبذإبٖ زازسطای عٕٔ ٔٛط٘س ٔطاخعیٝ
 ٚضٕٗ اعالْ ٘طب٘ زلیك  ٚویبٔیُ ذیٛز ٘سیری ٝثیب٘ی
زازذٛاست  ٚضٕبئٓ ضا زضیبـت ٕ٘بیس  ٚزض ٚلت ٔمطض ـٛق
اِصوط خٟت ضسیسٌ زض ضٛضای حُ اذاالؾ ضعجٞ ٝفیایٓ
ضٟطسابٖ ٔط٘س حضٛض ث ٟٓضسب٘س .
رئیس شَراي حل اختالف شعثِ ّفتن
شْرستاى هرًذ
******************************
رٍزًاهِ ارک
هرًذ
آگْی احضار هتْن
*ضٕبض ٜثبیٍب٘ ضعج950131 : ٝ
ثسیٗ ٚسیّ ٝزض اخطای ٔبز 174 ٜلب٘ ٖٛائیٗ زازضس ویفطی
ث ٝالبی ٔحٕس ٘بزضعّ ٔعطٚؾ ثٔ ٝحٕیس تیٟیطا٘ی اثیالغ
ٔیطٛز و ٝزض ذػٛظ ضىبیت البییبٖ ٔیٟیسی  ٚضأیییٗ
ثبلطظاز ٜعّی ٝایطبٖ زائط ثط تٟسیس  ٚایطاز ضیطة  ٚخیطح
عٕسی  ،ظطؾ یه ٔب ٜاظ تبضید ا٘اطبض خٟت زـب اظ ذیٛز
زض ایٗ ثبظپطسی حیبضیط ضیٛییس .ثیسییٟی اسیت عیسْ
حضٛضتػٕیٓ ٔماض اتربش ذٛاٞس ضس.
تازپرس شعثِ اٍل تازپرسی دادسراي عوَهی
ٍ اًقالب شْرستاى هرًذ -طاّر اًَري
******************************
رٍزًاهِ ارک
هرًذ
آگْی احضار هتْن
*ضٕبض ٜثبیٍب٘ ضعج950701 : ٝ
ثسیٗ ٚسیّ ٝزض اخطای ٔبز 174 ٜلب٘ ٖٛائیٗ زازضس ویفطی
ٔػٛة سبَ  1392ث ٝالبیبٖ (ضضب ث ٚ ِّٟٛأیٗ ثیٟیّیِٛی )
اثالغ ٔیطٛز و ٝزض ذػٛظ ضىبیت ازاض ٜخٟبز وطبٚضظی
ٔط٘س عّی ٝضٕب زایط ثط تؽییط ؼیطٔدبظ وبضثیطی زض پیط٘ٚیسٜ
والس 950701 :ٝضعج ٝز ْٚزازیبضی زازسطای عیٕیٔٛی ٚ
ا٘مالة ٔط٘س ،ظطؾ یه ٔب ٜاظ تبضید ٘طط آٌ ٟخیٟیت
زـب اظ ذٛز زض ایٗ زازیبضی حبضط ضٛیس ثسی ٟاست عسْ
حضٛض ٔٙدط ث ٝاتربش تػٕیٓ ٔماض اظ سٛی ایٗ زازییبضی
ذٛاٞس ضس.
دادیار شعثِ دٍم دادسراي عوَهی ٍ اًقالب
شْرستاى هرًذ -هجیذ ارفعی

رٍزًاهِ ارک
هرًذ
آگْی احضار هتْن
*ضٕبض ٜثبیٍب٘ ضعج951258 : ٝ
ثسیٗ ٚسیّ ٝزض اخطای ٔبز 174 ٜلیب٘ی ٖٛائیییٗ زازضسی
ویفطی ث ٝالبی ٔیطعّ غفٛی ا٘بٔك اثالغ ٔیطٛز وی ٝزض
ذػٛظ ضىبیت آلبی حسٗ آـابث عّی ٝایطبٖ زائیط ثیط
تحػیُ ٔبَ اظ عطیك ٘بٔطط ، ٚظطؾ یه ٔب ٜاظ تیبضیید
ا٘اطبض خٟت زـب اظ ذٛز زض ایٗ زازیبضی حبضط ضیٛییس.
ثسی ٟاست عسْ حضٛض یب عسْ اضسبَ الییحی ٝزـیبعیییٝ
ٔٛخت اتربش تػٕیٓ ٔماضی اظ سیٛی اییٗ زازییبضی
ذٛاٞس ضس.
دادیار شعثِ سَم دادسراي عوَهی ٍ اًقالب
شْرستاى هرًذ -سیذسجاد هَسَي
***************************
رٍزًاهِ ارک
اّر
رًٍَشت آگْی حصر ٍراثت
آلبی /ذب٘ٓ اِٙبظ ثیب٘ زاضای ضٙبسٙبٔ ٝضیٕیبض 668 ٜثیٝ
ضطح زازذٛاست ث ٝوالیسی 951035 ٝاظ اییٗ زازٌیبٜ
زضذٛاست ٌٛا ٞحػط ٚضاثت ٕ٘ٛز ٚ ٜچٙیٗ تیٛضیییح
زاز ٜو ٝضبزضٚاٖ عّ ثیب٘ ث ٝضٙبسٙبٔ 180 ٝزض تیبضیید
 1395/09/25زض البٔاٍب ٜزائٕ ذٛز ثسضٚز ظ٘سٌ ٌفاٝ
ٚ ٚضث ٝحیٗ اِفٛت آٖ ٔطحٙٔ ْٛحػطاست ث:ٝ
 -1سىیٛ٘ ٝٙضا٘ ش.شٕٞ 271 :سط ٔاٛـ
 -2اِٙبظ ثیب٘ ش.ش 668 :زذاط ٔاٛـ
ٔ -3یثٓ ثیب٘ ش.ش 1292 :پسط ٔاٛـ
 -4یبسط ثیب٘ ش.ش 129410 :پسط ٔاٛـ
 -5سیبٚش ثیب٘ ش.ش 9570 :پسط ٔاٛـ
ایٙه ثب ا٘دبْ تططیفبت ٔمسٔبت زضذٛاست ٔعثٛض ضا زض
یه ٘ٛثت إٌٓ٘ ٔ ٟبیس تب ٞط وس اعاطاض زاضز  ٚیب
ٚغیاٙبٔ ٝاظ ٔاٛـ ٘عز ا ٚثبضس اظ تبضید ٘طط آٌ ٟظطؾ
یىٕب ٜث ٝزازٌب ٜتمسیٓ زاضز ٚاال ٌٛا ٞغبزض ذٛاٞس ضس.

رئیس شَراي حل اختالف
شوارُ پٌج اّر -حسیي پَراصالى
***************************
رٍزًاهِ ارک
اّر
آگْی تحذیذ حذٍد اختصاصی
از تخش  69تثریس
104/4/19489-95/11/27
٘ظط ثط ایٙى ٝضطساً٘ یه لغع ٝثبغ ٔفیطٚظ ٜاظ پیالن
 54/29اغّ  ٚثطٕبض 580 ٜـطع ٚالع زض لطییٚ ٝضزییٗ
ثییرییص  -20تییجییطیییع ثیی ٝاسییاییٙییبز ضای ضییٕییبض:ٜ
ٔ 9560304010009621یٛضذیٞ 1395/07/19 :ٝیییبت
لب٘ ٖٛتعییٗ تىّیؿ ٔسامط زض ثجت اٞط  ٚث ٝویالیسیٞ :ٝی
 1829/91ث٘ ٝبْ آلبی ِغفعّ ایٕب٘ ـطظ٘یس :ؼیالٔیعیّی
تبئیس ٔبِىیت ضس ٚ ٜتحسیس حسٚز آٖ تبو ٖٛٙثی ٝعیٕیُ
٘یبٔس ٜاستِ .صا ث ٝاساٙبز تجػطٔ ٜبز 13 ٜلب٘ٔ ٚ ٖٛبز13 ٜ
آئیٗ ٘بٔ ٝلب٘ ٖٛتعییٗ تىّیؿ ٚضعیت ثیجیای اضاضی ٚ
سبذإبٟ٘بی ـبلس سٙس ضسٕ تحسیس حسٚز پیالن ـیٛق
زض ضٚظ ضٙجٛٔ ٝضذ 1395/12/21 :ٝسیبعیت  10غیجیح
ضط ٚ ٚث ٝعُٕ ذٛاٞس آٔسِ.صا ثسیٛٙسیّ ٝثیٔ ٝیبِیىیییٗ
ٔدبٚض اذغبض ٔیطٛز و ٝزض ٔٛعس ٔمطض زض ٔیحیُ ٚلیٛ
ّٔه حبضط تب عجك ٔمطضات ٘سجت ثی ٝتیحیسییس حیسٚز
پالن ـٛق الساْ ضٛز ٔ ٚست اعاطاؼ ث ٝایٗ آٌ ٟثطاثط
ٔبز 20 ٜلب٘ ٖٛثجیت تیب سی ضٚظ اظ تیبضیید تیٙیظیییٓ
غٛضتٕدّس تحسیس حسٚز ٔ ثبضس .ثطاثط ٔبز 86 ٜآئییٗ
٘بٔ ٝلب٘ ٖٛثجت ٔعاطؼ ثبیس ظطؾ ٔست یه ٔب ٜاظ تبضید
تسّیٓ اعاطاؼ ثٔ ٝطخع ثجای  ،زازذیٛاسیت ثیٔ ٝیطخیع
شیػالح لضبئ تمسیٓ ٕ٘بیس .زض ؼیط ایٙػٛضت ٔامیبضی
ثجت یب ٕ٘بیٙس ٜلب٘ٚ ٘ٛی ٔ تٛا٘س ث ٝزازٌیبٔ ٜیطثیٛعیٝ
ٔطاخعٌٛ ٚ ٝا ٞعسْ تمسیٓ زازذٛاست ضا زضیبـت  ٚثیٝ
ازاض ٜثجت تسّیٓ ٕ٘بیس زض ایٙػٛضت ازاض ٜثیجیت ثیسٖٚ
تٛخ ٝث ٝاعاطاؼ ٔعاطؼ عّٕیبت ثجیای ضا ثیب ضعیبییت
ٔمطضات ازأ ٝذٛاٞس زاز.
تاریخ اًتشار5791955979 :
رئیس ادارُ ثثت اسٌاد ٍ اهالک اّر
علی حسیي رستوی
***************************
رٍزًاهِ ارک
هرًذ
دادًاهِ
ضٕبض ٜثبیٍب٘ ضعج950630 : ٝ
پط٘ٚس ٜوالس 9509984153000615 :ٝضعجی 1 ٝزازٌیبٜ
عٕ ٔٛحمٛل ضٟطسابٖ ٔط٘س
تػٕیٓ ٟ٘بی ضٕبض9509974153001268 :ٜ
ذٛاٞبٖ :آلبی ٔرابض ٔٙبـ وٙسِد ـطظ٘س :احس ث٘ ٝطب٘ :
اشضثبیدب٘ططل ٔ -ط٘س– ٔ 100اطی ثبالتط اظ ـّى ٝزا٘طٍیبٜ
اظاز وبضٌب ٜثٛخبضی آـابثٍطزاٖ حبخ لطثبٖ
ذٛا٘س :ٜآلبی غٕس ضید ظاز ٜسیایٛثیبزی ثی ٝآزضس :
ٔد َٟٛإِىبٖ ٔ ثبضس.
ذٛاسأ :ٝغبِجٚ ٝخ ٝچه
دادگاُ
زض ذػٛظ زعٛی آلبی ٔرابض ٔٙبـ وٙسِدی ـیطظ٘یس:
احس ث ٝعطـیت آلبی غٕس ضید ظاز ٜـطظ٘س ... :ث ٝذٛاساٝ
ٔغبِجٔ ٝجّػ ثیست ٔیّیٞ ٚ ٖٛفاػس ٞیعاض تیٔٛیبٖ ثیبثیت
ٞطت ـمط ٜچه ثب احاسبة ذسبضات تبذیط تبزیٞ ٚ ٝعیٝٙ
زازضس ٘ ،ظط ث ٝزازذٛاست تمسییٕی ٔیالحضی ٝویپی
ٔػسق چه ٞبیٔ 94/08/20-898697 :جّػ سٔ ٝیّییٖٛ
 ٚسیػس ٞعاض تٔٛبٖ  95/1/20-553793 ٚیه ٔیّیٚ ٖٛ
سیػس  ٚپٙدبٞ ٜعاض تیٔٛیبٖ  94/9/15-553784 ٚزٚ
ٔیّی ٚ ٖٛپب٘ػس ٞ ٚطابز ٞعاض تٔٛبٖ 94/11/4-553781 ٚ
ٔجّػ زٔ ٚیّی ٚ ٖٛزٚیسیت ٞیعاض تیٔٛیبٖ -553782 ٚ
 94/11/10زٔ ٚیّی ٚ ٖٛسیػس ٘ ٚیٛز ٞیعاض تیٔٛیبٖ ٚ
ٔ 94/11/13-898682جّیػ چیٟیبض ٔیییّییی ٖٛتیٔٛیبٖ ٚ
ٔ 94/11/25-553790جّػ زٔ ٚیّی ٚ ٖٛسیػس ٞعاض تٔٛبٖ
ٔ 94/10/2-553786 ٚجّػ زٔ ٚیّی ٚ ٖٛپب٘ػس ٞ ٚطیایبز
ٞعاض تٔٛبٖ ٌٛ ٚاٞ ٞبی عسْ پطزاذت ویٔ ٝػی ٖٛاظ
ایطاز  ٚاعاطاؼ ثٛز ،ٜعسْ حضٛض ذٛا٘س ٜعّ ضؼٓ اثالغ
لب٘٘ ٚ ٘ٛطط اٌٚ ، ٟخٛز چه زض یس زاض٘س ٜظٟیٛض زض
اضاؽبَ شٔ ٝغبزض وٙٙس ٜزاضز٘ .ظیط ثیٔ ٝیطاتیت زعیٛی
ذٛاٞبٖ ثبثت تطریعٔ ،ساٙسا ثٔ ٝیٛاز 519-303-198
لب٘ ٖٛایئٗ زازضس ٔس٘ ٛٔ ٚاز  313-311-310لیب٘یٖٛ
تدبضت ٔ ٚبز 2 ٜلب٘ ٖٛغسٚض چه ذٛا٘س ٜالبی غیٕیس
ضید ظاز ٜساٛثبزی ث ٝث ٝپطزاذت ٔجّػ ثیست ٔیییّیییٚ ٖٛ
ٞفاػس ٞعاض تٔٛبٖ ثب احاسبة ٞعی ٝٙزازضس  ٚذسیبضت
تبذیط تبزی ٝثططح ذٛاسا ٝزض حك ذٛاٞبٖ الیبی ٔیریایبض
ٔٙبـ ٔحىٕ٘ ٔ ْٛبیس .ضای غبزض ٜؼیبث  ٚظطؾ ثیست
ضٚظ پس اظ اثالغ لبثُ ٚاذٛا ٞزض ایٗ زازٌب ٔ ٜثبضس.
دادرس شعثِ اٍل دادگاُ عوَهی حقَقی
شْرستاى هرًذ -رسَل تکتاشی هطلق

رٍزًاهِ ارک
م الف  6992هرًذ
رًٍَشت آگْی حصر ٍراثت
آلبی/ذب٘ٓ ٘بزض حیسضی زاضای ضٙبسٙبٔ ٝضٕبض 265 ٜث ٝضطح پط٘ٚسٜ
ث ٝوالس 95/11/23-950341/09 ٝاظ ایٗ ٔطخع زضذٛاست ٌٛاٞی
حػط ٚضاثت ٕ٘ٛز ٚ ٜچٙیٗ تٛضیح زاز ٜو ٝضبزضٚاٖ أیط حیییسضی
ث ٝضٙبسٙبٔ 1570447098 ٝزض تبضید  1395/09/02زض الیبٔیایٍیبٜ
زائٕ ذٛز زضٌصضاٚ ٚ ٝضث ٝحیٗ اِفٛت آٖ ٔطحٙٔ ْٛحػط اسیت
ث: ٝ
٘ -1بزض حیسضی ـطظ٘س :عٛضعّ ضٕبض ٜضٙبسٙبٔٔ 265 ٝاِٛس 1347
پسض ٔاٛـ
 -2ـبعٕ ٝتبج اِسی ٙثٙبة ـطظ٘سٔ :یطحسیٗ ضٕبض ٜضٙبسٙبٔی5114 ٝ
ٔاِٛس ٔ 1354بزض ٔاٛـ
ایٙه ثب ا٘دبْ تططیفبت ٔمسٔبت زضذٛاست ٔعثٛض ضا زض یه ٘ٛثت
إٌٓ٘ ٔ ٟبیس تب ٞط وس اعاطاض زاضز  ٚیب ٚغیاٙبٔ ٝاظ ٔیایٛـی
٘عز ا ٚثبضس اظ تبضید ٘طط آٌ ٟظطؾ یه ٔب ٜث ٝایٗ ٔطخع تمیسییٓ
زاضز ٚاال ٌٛا ٞغبزض ذٛاٞس ضس.
قاضی شعثِ  99شَراي حل اختالف هرًذ -زارع زادُ
**********************************
رٍزًاهِ ارک
م الف  6999هرًذ
رًٍَشت آگْی حصر ٍراثت
آلبی/ذب٘ٓ یبسیٗ ضاساٍٛی زاضای ضٙبسٙبٔ ٝضیٕیبض 4 ٜثی ٝضیطح
پط٘ٚس ٜث ٝوالس 950339/09 ٝاظ ایٗ ٔطخیع زضذیٛاسیت ٌیٛاٞی
حػط ٚضاثیت ٘یٕیٛز ٚ ٜچیٙیییٗ تیٛضیییح زاز ٜوی ٝضیبزضٚاٖ
غبثط ضاساٍٛی ث ٝضٙبسٙبٔ 75 ٝزض تبضید  1395/11/14زض البٔایٍیبٜ
زائٕ ذٛز زضٌصضاٚ ٚ ٝضث ٝحیٗ اِفٛت آٖ ٔطحٙٔ ْٛحػط است ث: ٝ

 -1آیسا ضاساٍٛی ـطظ٘س :غبثط ضٕبض ٜضیٙیبسیٙیبٔی1571114645 ٝ
ٔاِٛس  1342ـطظ٘س ا٘بث ٔاٛـ
٘ -2سطیٗ حسی ٙا٘بٔك ـطظ٘س :ضضب ضٕبض ٜضٙبسٙبٔ1570007179 ٝ
ٔاِٛس ٕٞ 1368سط زائٕ ٔاٛـ
 -3یبسیٗ ضاساٍٛی ـطظ٘س :عّ ضٕبض ٜضٙبسٙبٔٔ 4 ٝاِٛس  1331پسض
ٔاٛـ
 -4ـبعٕ ٝلطثب٘ ـطظ٘س :وطیٓ ضٕبض ٜضٙبسٙبٔٔ 14181 ٝاِٛیس 1340
ٔبزض ٔاٛـ
ایٙه ثب ا٘دبْ تططیفبت ٔمسٔبت زضذٛاست ٔعثٛض ضا زض یه ٘ٛثت
إٌٓ٘ ٔ ٟبیس تب ٞط وس اعاطاض زاضز  ٚیب ٚغیاٙبٔ ٝاظ ٔیایٛـی
٘عز ا ٚثبضس اظ تبضید ٘طط آٌ ٟظطؾ یه ٔب ٜث ٝایٗ ٔطخع تمیسییٓ
زاضز ٚاال ٌٛا ٞغبزض ذٛاٞس ضس.
قاضی شعثِ  99شَراي حل اختالف هرًذ -زارع زادُ
**********************************
رٍزًاهِ ارک
هرًذ
آگْی هسایذُ هال غیرهٌقَل(ًَتت دٍم)
زض اخطای ٔبز 114 ٜلب٘ ٖٛاخطای احىبْ ٔس٘ ثٔ ٝیٛخیت پیط٘ٚیسٜ
اخطای 950769ج یه لغع ٝظٔیٗ ظضاع ٚالع زض اضاض ضٚسایبی
زضٚیص ٔحٕس پبییٗ تط اظ ٌبٚزاضی احٕسظازٙٔ ٚ ٜغمٔ ٝطیٟیٛض ثیٝ
تِٛىِٛٛخ ٔاعّك ث ٝالبی عّیطضب ٟٔسی ظاز ٜزض لجبَ عیّیت الیبی/
ذب٘ٓ ٟٔسب اسٕبعیُ ظاز ٜتٛلیؿ ضس ٜاست .پس اظ ع تطیطییفیبت
لب٘ ٘ٛخٟت اضظیبث ث ٝوبضضٙبس ضسٕ زازٌساطی اضخیب ضیسٜ
است وٚ ٝی زض ذػٛظ حسٚز اضثع ٚ ٝاضظش ّٔه ـیٛق اِیصویط
اظٟبض زاضأّ( ٝه ٔصوٛض زض ظّع ضٕبِ خبزٔ ٜط٘س -وطىسطای ٚ
زض ٔحسٚز ٜاضاض زضٚیص ٔحٕس زض ٔیٛلیعیییت ٚ X ;553889
 Y;4260112زض سیسآ  UTMلطاض زاضز ّٔه ٔصوٛض ٔیعضٚعی
ثٛز ٚ ٜثطاثط اظٟبض آلبی اسٕبعیُ ظاز ٜثّٔ ٝه حبج یساهلل ،خٛٙثب ثیٝ
ضا ٜعٕ ٔٛث ٝعطؼ ٔ 4اط ٔ ٚبٚضا آٖ ّٔه حبج اسٕبعیُ زضٚییص
ٔحٕسی ،ضطلب ثّٔ ٝه ٚضث ٝثٟطاْ ٟٔسی ظاز ٚ ٜؼطثب ثی٘ ٝیٟیط آة
عٕٔ ٚ ٔٛبٚضا اٖ ّٔه عّ اغؽط ٟٔسی ظازٔ ٜحسٚز ٔی ثیبضیس
ٔسبحت ّٔه ٔصوٛض حسٚزا ٔ 3000اطٔطثع ٔ ثبضس  ٚـبلس ٞط٘یٛ
ظضاعت ثب ٔحػ َٛظضاع ٔٛثط ٔ ثبضس  ٚـبلس حمبث ٔ ٝثبضس  ٚثیب
زض ٘ظط ٌطـاٗ ضطایظ  ٚعٛاضؼ ٘ ٚیع ضطایظ تٛپٛپطاـ  ٚویّیٕبیی
ٔحُ  ٚویفیت ذبن ظضاع  ٚسبیط لطائٗ  ٚثیب زض ٘یظیط ٌیطـیایٗ
ضطایظ الاػبزی حبوٓ ثط لیٕت ّٔه ث ٝاظاء ٞط ٔایطٔیطثیع اظ اییٗ
ّٔه ٔجّػ  57/500ضیبَ ،پٙدبٞ ٚ ٜفت ٞعاض  ٚپب٘ػسضیبَ تعییٗ ٔ
ٌطزز و ٝخٕعب ثطای وُ ٔسبحت ایٗ ّٔه ٔیجیّیػ 172/500/000
ضیبَ (یىػس ٞ ٚفابز  ٚزٔ ٚیّیٚ ٖٛپب٘ػس ٞعاض ضیبَ) تیعیییییٗ ٔی
ٌطزز و ٝضٚظ زٚضٙجٛٔ ٝضذ 1395/12/23 :ٝسیبعیت  10:00اِی
 12:00غجح اظ عطیك ٔیعاییس ٜزض زـیایط اخیطای احیىیبْ ٔیس٘ی
زازٌساطی ٔط٘س ثفطٚش ذٛاٞس ضـت ٔعایس ٜاظ لیٕت پبی ٝضط ٚثیٝ
ثبالتطیٗ  ٚآذطیٗ لیٕت پیطٟٙبزی اظ خب٘ت ذطیساض ٚاٌصاض ذٛاٞس
ضس  % 10لیٕت پیطٟٙبزی ـ إِدّس زضیبـت ثطای ثیمییی ٝثیٕیست
یىٕبّٟٔ ٜت زاز ٜذٛاٞس ضس و ٝزض غیٛضت ا٘ػیطاؾ ییب عیسْ
پطزاذت ٔعایس ٜتدسیس سپطزٚ ٜاضیعی ثٙفع زِٚت ضجظ ذٛاٞس ضیس
عبِجیٗ خٟت وست اعالعبت ثیطاط ٚثبظزیس اظ ٔبَ ٔٛضز ٔعایسٔ ٜی
تٛا٘ٙس پٙح ضٚظ لجُ اظ ٔٛعس ٔعایس ٜث ٝزـاط اخیطای احیىیبْ ٔیس٘ی
زازٌساطی ٔط٘س ٔطاخع ٚ ٝزض خّسٔ ٝعایس ٜضطوت ٕ٘بیٙس .
دادٍرز شعثِ اٍل اجراي احکام هذًی دادگستري
شْرستاى هرًذ -کرین حثیة زادُ
**********************************
رٍزًاهِ ارک
هرًذ
آگْی هسایذُ هال غیرهٌقَل(ًَتت اٍل)
زض اخطای ٔبز 114 ٜلب٘ ٖٛاخطای احىبْ ٔس٘ ثٔ ٝیٛخیت پیط٘ٚیسٜ
اخطای س ٝلغع ٝث ٝضٕبضٞ ٜبی A3-A4-A5H :اظ لغعبت تفىیى
ظٔیٟٙبی ـیطٚظ ثرت (پطٚیٚ ) ٙالع زض وٛی ٘طبط ذیبثبٖ ٔ 24اطی
خسیساالحساث ضبض عٕ ٔٛسجالٖ زاضای سٙس عبزی عجك ٔجیبییعیٝ
٘بٔ ٝضٕبضٛٔ 025672 :ٜضذ 93/8/17 :ٝزـاط أالن  51سی ٖٛثیب
وبضثطی ٔسى ٘ٛو ٝزض لجبَ عّت آلبی اسٕبعیُ ـیطٚظ ثیریت اظ
آلبی خٛاز ٘ظطی تٛلیؿ ٌطزیس ٜاست و ٝپس اظ ع تطیطییفیبت
لب٘ ٘ٛث ٝوبضضٙبس ضسٕ زازٌسایطی اضخیب ٚی زض ذػیٛظ
اضظش ّٔه اظٟبض زاضا( ٝثب ثطضس ٕٞی ٝخیب٘یجی ٝزض ٔیٛضیٚ ٛ
ٔالحض٘ ٝح ٜٛاسامطاض لغعبت ٘سجت ث ٝاضاض ٔدبٚض  ٚسبیط ٔٙبعیك
ٔراّؿ ضٟطی  ٚزساطس لغعبت ثٔ ٝعبثط  ٚضطیب٘یٟیبی اغیّی ٚ
اضتجبع ٚ ،سعت ،وبضثطی ،حسٚز اضثع ،ٝضىُ ٙٞسسی لیغیعیبت،
ٔمساض ثط ٚعٕك لغعبت  ٚسبیط ٔطرػٞ ٝیبی ٔیٟیٓ ٔ ٚیغیطح زض
ضٟطسبظی عجك وطٚو پیٛسا  ٚتسطزازٖ خٕیع عٛأُ ٔیٛثیط زض
تعییٗ اضظش ّٔه لغع ٝضٕبضٔ A3 :ٜاطاغ ٔ 171/05اطٔطثع ث ٝلیٕت
 453/282/500ضیبَ  ٚلغع A4 ٝثٔ ٝاطاغ ٔ 175/80اطٔطثع ث ٝاضظش
 475/080/000ضیبَ  A5 ٚثٔ ٝاطاغ ٔ 143/35اطٔیطثیع ثی ٝلیییٕیت
 387/045/000ضیبَ  ٚخٕیع وُ  1/297/407/500ضیبَ تعییٗ ٔی
ٌطزز و ٝضٚظ ضٙجٛٔ ٝضذ 1395/12/28 :ٝسبعت  10:00اِ 12:00
غجح اظ عطیك ٔعایس ٜزض زـاط اخطای احىبْ ٔس٘ زازٌساطی ٔیط٘یس
ثفطٚش ذٛاٞس ضـت ٔعایس ٜاظ لیٕت پبی ٝضیط ٚثی ٝثیبالتیطییٗ ٚ
آذطیٗ لیٕت پیطٟٙبزی اظ خب٘ت ذطیساض ٚاٌصاض ذٛاٞس ضیس %10
لیٕت پیطٟٙبزی ـ إِدّس زضیبـت ثطای ثمی ٝثٕست یىٕبّٟٔ ٜیت
زاز ٜذٛاٞس ضس و ٝزض غٛضت ا٘ػطاؾ یب عسْ پیطزاذیت ٔیعاییسٜ
تدسیس سپطزٚ ٜاضیعی ثٙفع زِٚت ضجظ ذٛاٞس ضس عبِجییٗ خیٟیت
وست اعالعبت ثیطاط ٚثبظزیس اظ ٔبَ ٔٛضز ٔعایس ٔ ٜتٛا٘ٙیس پیٙیح
ضٚظ لجُ اظ ٔٛعس ٔعایس ٜث ٝزـاط اخطای احىبْ ٔیس٘ی زازٌسیایطی
ٔط٘س ٔطاخع ٚ ٝزض خّسٔ ٝعایس ٜضطوت ٕ٘بیٙس .
دفتر اجراي احکام هذًی دادگستري هرًذ
کرین حثیة زادُ

