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پیشگیری بهتر از درمان بود!
وی ب��ا بیان اینکه اولین کاربردی که از بیمارس��تان به ذهن
میآی��د ،رس��یدگی به مصدومی��ن و مجروحین ح��وادث و بالیا
اس��ت ،گفت :از طرفی س��الم ماندن بیمارستانها در شرایط بعد
از حوادث نش��انه ثبات ،انسجام و امنیت اجتماعی است .در عین
حال س��الم ماندن یک بیمارس��تان بعد از بروز یک حادثه منجر
به آرامشخاطر آس��یب دیدگان شهر و جامعه هم میشود .بنابر
تجربیات��ی که در دنیا و ایران وجود دارد ،بس��یار مهم اس��ت که
پیش از بروز حوادث برای ایمنی بیمارستانهایمان کار کنیم.
اردالن ب��ا بیان اینکه طی دهه گذش��ته در ای��ران با نگاه به
این ضربالمثل که پیشگیری بهتر از درمان است ،رویکرد پاسخ
به س��مت رویکرد پیشگیری تغییر مس��یر داده است ،افزود :این
موضوع هم در سیاستگذاری نظام سالمت و هم در اقداماتی که
انجام ش��ده ،کامال واضح و مشخص اس��ت .از جمله این اقدامات
میتوان به ایجاد سامانه سنجش کمی ایمنی بیمارستانها برای
ح��وادث و بالیا با نام اختصاری  FHSIاش��اره کرد که به وزارت
بهداش��ت این توانای��ی را داده که ایمنی بیمارس��تانها را برای
حوادث و بالیا به صورت کمی و براس��اس یک ابزار و متدولوژی
استاندارد اندازهگیری کند.
ب��ه گفته مدیر گروه س�لامت در حوادث و بالیای دانش��گاه
علوم پزش��کی تهران ،سامانه سنجش کمی ایمنی بیمارستانها،
س��ه ش��اخص کلی ش��امل آمادگی عملکردی ،ایمنی س��ازهای
و ایمن��ی غیرس��ازهای را مورد س��نجش قرار میدهد و از س��ال
 ۱۳۹۲در کش��ور ب��ه صورت پایلوت اجرا ش��د و همزمان با آغاز
برنامه طرح تحول نظام س�لامت این سامانه هم در اعتباربخشی
بیمارستانهای کشور ادغام شد .یعنی از قبل به صورت آزمایشی
راه افت��اده بود ،اما اکنون تمام بیمارس��تانها ملزم به انجام این
اندازهگیریها شدهاند.
اردالن با بیان اینکه اندازهگیریهای این سامانه میزان هریک
از شاخصهای سهگانه را اعالم کرده و متناسب با آنها برنامههای
مداخلهای ترتیب میدهد ،گفت :به عنوان مثال در س��ال ۱۳۹۲
متوس��ط ایمنی بیمارستانها در کش��ور  ۳۴درصد بود که البته

بیمارستانهایی که در آزمون بحران سرافکنده شدند...
تسنیم

"بعضی از بیمارس��تانهایی که عمر س��ازه
آنها به کمتر از س��ه سال میرسد ،در زلزله
درحـــاشيه
کرمانش��اه آس��یب دیدهاند ،ام��ا برخی از
س��اختمانها با عمر  ۵۰س��ال آس��یب کمتری دیدهان��د .آیا در
ساخت این س��اختمانها تقلبی شده است.؟" این جملهای است
که وزیر بهداش��ت در بازدیدش از بیمارس��تانهای کرمانشاه به
صراحت اعالم کرد و از دس��تگاه قضایی خواس��ت تا با روشهای
قانونی با مقصرین این موضوع برخورد شود؛ بیمارستانهایی که
در ش��رایط بحران از ارکان پدافند غیرعامل محسوب میشوند و
صدالبته ملجاء پناه حادثهدیدگان...
"سرپلذهاب"" ،قصرشیرین" و ...این نامها یادآور رشادتهای
مردمانی است که هیچگاه نترسیدند ،نه از بارش گلولههای سربی بر
سرشان و نه از بالهایی که در جنگ بر سرشان آمد .حاال این روزها
دوباره مصیبت بر سرش��ان آوار شده و بیرحمانههای زلزله خان ه و
کاشانهشان را ویران کرده است؛ تمام شهر به تلی از خاک بدل شده
و حتی مراکزی که باید در این شرایط به داد مردم برسند و حداقل
جسمشان را از رنجها برهاند ،خود تهدیدی شدند برای جانشان.
حکایت بیمارستانهایی است که بیتردید باید اولین ملجاء
و پناه حادثهدیدگان باشند ،اما امروز خود تهدیدی برای مردمان
به ش��مار میروند؛ بیمارستانهایی که در آزمون "حفظ ایمنی و
مدیریت بحران" س��رافکنده ش��دند .حال باید پرسید چه کسی
ن سه ساله کرمانشاه است و چه کسانی
مقصر تخریب بیمارس��تا 
باید مسوولیت چنین تلخکامیهایی را برعهده گیرند؟.
دکت��ر علی اردالن ،مدیر گروه س�لامت در حوادث و بالیای
دانش��گاه علوم پزش��کی تهران و رئیس دفتر مدیریت خطر بالیا
معاونت بهداشت وزارت بهداشت ،ضمن ابراز تاسف نسبت به بروز
زلزله  ۷.۳ریشتری در کرمانشاه و تخریب بیمارستانهای مناطق
زلزلهزده ،به موضوع ایمنی بیمارستانهای کشور در برابر حوادث
و بالیای طبیعی اش��اره و اظهار کرد :ایران کش��وری حادثهخیز
بوده و در معرض انواع مخاطرات طبیعی ،بویژه زلزله و سیل قرار
دارد .در عین حال باید توجه کرد که بیمارس��تانها همیشه خط
مقدم پاس��خگویی به حوادث و بالیا هس��تند و در مواقع بحران،
کاربردهای چندگانه دارند.

از بم تا کرمانشاه؛

در آن زم��ان  ۲۲۴بیمارس��تان در این اندازهگیریها مش��ارکت
کرده بودند .بنابراین نکته مهم این اس��ت که بیمارس��تانها هم
باید توانایی انجام این اندازهگیریها را داش��ته باش��ند .در سال
گذشته که این اندازهگیریها تکرار شد و  ۴۲۱بیمارستان در آن
مشارکت کردند ،ایمنی کلی بیمارستانهای شرکتکننده به ۴۳
درصد رسید .یعنی در طی طرح تحول نظام سالمت رشد ایمنی
بیمارستانها از  ۳۴درصد به  ۴۳درصد را شاهد بودیم.
رئی��س دفتر مدیریت خطر بالیای معاونت بهداش��ت وزارت
بهداشت با اشاره به آمار س��ه شاخص ایمنی بیمارستانی ،گفت:
براس��اس آمارها میزان آمادگ��ی عملک��ردی  ۴۱درصد ،ایمنی
غیرس��ازهای  ۴۷درصد و ایمنی س��ازهای  ۴۲درصد است .همه
این درصدها براس��اس یک نمره از  ۱۰۰محاس��به شده است ،نه
براس��اس تعداد بیمارس��تانها .باید توجه کرد ک��ه این درصدها
برای بیمارستانهایی است که در این برنامه مشارکت کردند که
نزدیک به  ۵۰درصد بیمارس��تانها را ش��امل میشود و در ۴۲۱
بیمارستان اعم از دولتی و غیردولتی انجام شده است.
آمار دقیقی از ایمنی کل بیمارستانها نداریم
اردالن با بیان اینکه بنابراین هنوز دو س��ال زمان نیاز داریم
تا از تمام بیمارس��تانهای کشور آمار دقیق دریافت کنیم ،اظهار
کرد :بنابراین این آمار مربوط به بیمارس��تانهایی اس��ت که در
برنامه مش��ارکت کردن��د و ما از آنها انتظار داریم که نس��بت به
بیمارس��تانهایی که در این برنامه ش��رکت نداش��تند ،وضعیت
بهتری داش��ته باشند .در عین حال ایمنی  ۴۳درصدی ،حداکثر
ایمنی این بیمارس��تانها اس��ت و ممکن اس��ت با لحاظ کردن
تمام بیمارس��تانهای کشور ،این عدد پایینتر هم بیاید .البته در
برخی بیمارس��تانها شاهد بهبود وضعیت ایمنی هم هستیم که
بخش��ی از آن به دلیل هزینههایی اس��ت که در راستای نوسازی
بیمارستانها انجام شده یا آموزشهایی که برای ارتقای آمادگی
بیمارستانها ارائه شده است.
با شرایط ایمن در بیمارستانها فاصله داریم
وی تاکی��د کرد :بای��د توجه کرد که ما هنوز تا رس��یدن به
ش��رایط ایدهآل و متناس��ب برای ایمنی بیمارستانها که عددی
بین  ۷۰تا  ۸۰درصد اس��ت ،فاصله داری��م و باید تالش کنیم تا
به نقطه ایدهآل دس��ت یابیم .همچنین باید ظرفیتسازی کنیم
تا تمام بیمارس��تانهایمان وارد این برنامه شوند .از سال گذشته
که بحث ورود س��امانه کمی به اعتباربخشی اتفاق افتاد ،این عدد
رو به افزایش اس��ت .طبق آخرین آمار  ۴۷۱بیمارستان وارد این
برنامه ش��دند و منتظر هس��تیم تا سایر بیمارستانها هم اعداد و
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ﺻــﺪﻭﺭ  4ﻓﻘﺮﻩ ﺳــﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻫــﺎﻯ )0045708ﺳــﺮﻯ/ﺵ( ﻭ )0045709ﺳــﺮﻯ/ﺵ( ﻭ
)0045710ﺳــﺮﻯ/ﺵ( ﻭ )0045711ﺳــﺮﻯ/ﺵ( ﺑــﺎ ﺍﺣﺘﺴــﺎﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺕ
ﺗﺎﺧﻴــﺮ ﺗﺎﺩﻳــﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺳــﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻓﺘﻮﻛﭙﻰ ﻣﺼﺪﻕ ﺳــﻔﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﻭ ﻧﻈــﺮ ﺑــﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸــﺪﻩ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺗﻠﻘﻰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ 307ﻭ 309ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ
198ﻭ519ﻭ 522ﻕ ﺁ ﺩ ﻡ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  1301ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ  2,570,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺷــﺶ ﻣﻴﻴﻮﻥ
ﺭﻳــﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺣــﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪﻭﻯ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴــﺮ ﺍﺯ  96/5/2ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺗﻨﺎﺳــﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷــﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.ﺭﺃﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻇﺮﻑ
ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺳﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ 11ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ-ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﻴﻤﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺁﻗــﺎﻯ ﺣﺴــﻴﻦ ﺣﺴــﺎﻣﻰ ﻑ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺗــﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
 942006/380590ﺑﺎﻧﻚ ﺭﻓﺎﻩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  12,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺳﻔﺮﻯ
ﻧﺴــﺐ ﻑ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  11/96/386ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺳﺎﺭﻯ ﺛﺒﺖ
ﺷﺪ ،ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻕ.ﺁ.ﺩ.ﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳــﺎﺭﻯ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ 96/9/29
ﺳــﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  11ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺳــﺎﻧﻨﺪ ﻭﺍﻻ ّ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ  11ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺣﻀﺎﺭﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻫﺎﺩﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻴﺎ ﺍﺳﺒﻮﺋﻰ ﻑ ﻗﺪﺭﺕ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  960885ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺷــﻌﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﺎﺑﻞ
ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺭﻋﻨﺎ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻪ ﭘﻮﺭ ﻧﻘﺎﺭﭼﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷــﻤﺎ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﺮﻙ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﺭ
ﺣﺎﻝ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺷﺎﻛﻰ ﺁﺩﺭﺱ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ،ﻟﺬﺍ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﺳﺖ
ﻇــﺮﻑ ﻣــﺪﺕ ﻳﻚ ﻣــﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  115ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻭ
ﺍﺯ ﺧــﻮﺩ ﺩﻓــﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻠﺐ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻــﻮﺭﺕ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺻﺎﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﺎﺑﻞ-ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﭘﻨﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺁﻫﻮﺧﺘﻦ ﻛﺮﺩﻛﻼﺋﻰ ﻑ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1/872/96
ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻــﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺤﺼــﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ
ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺁﻫﻮﺧﺘﻦ ﻛﺮﺩﻛﻼﺋﻰ ﻑ ﺟﻼﻝ ﺵ ﺵ  23449ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺟﻮﻳﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 96/8/17
ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1:ﭘﻨﺠﻪ
ﻋﻠﻰ ﺵ ﻡ -2 4988752259ﺍﻛﺮﻡ ﺵ ﻡ -3 4988754081ﻛﻤﺎﻝ ﺵ ﻡ 4988755401
-4ﺗﻜﺬﺑــﺎﻥ ﺵ ﻡ  4989445627ﻫﻤﮕــﻰ ﺁﻫﻮﺧﺘﻦ ﻛﺮﺩﻛﻼﺋﻰ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ:ﻋﻠــﻰ –ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻭﻻﻏﻴﺮ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺷــﻮﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ
ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻬﺮﻯ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ-ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺑﻬﻤﻦ ﻧﮋﺍﺩ ﺗﻬﻤﺘﻦ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺵ پ /478/95 :ﺵ3ﺡ ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻟــﻪ :ﺳــﺤﺮ ﺭﻭﺡ ﺍﻓــﺰﺍ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ :ﻣﻬﺮﻯ ﺷــﻜﺮﺑﺨﺶ-
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  96/5/11-300ﺷــﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  26,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ

ارقامش��ان را ارسال کنند تا بتوانیم آمار جدیدی از میزان ایمنی
بیمارستانها گزارش کنیم.
اردالن ب��ه برنامهه��ای مداخل��های وزارت بهداش��ت ب��رای
ظرفیتسازی در بیمارستانها در راستای شرکت در این سنجش
اشاره و اظهار کرد :وزارت بهداشت به صورت گسترده برنامههای
ظرفیتس��ازی و آموزش ایمنی بیمارس��تانها ب��رای بالیا را در
دستور کار دارد و به طور مرتب آنها را اجرا میکند .این برنامهها
ب��ه صورت برنامههای آموزش��ی ملی اس��ت که مدی��ران بحران
بیماس��تانها در قطبهای مدیریت بحران کشور و دانشگاههای
عل��وم پزش��کی آم��وزش میبینند و بع��د این آموزشه��ا را در
بیمارستانهای خود ارائه داده و اندازهگیریها را تکرار میکنند.
افراد آموزش دهنده هم شامل تیمی هستند که ابعاد مختلف این
برنامه را اعم از آمادگی عملکردی ،سازهای و غیرسازهای به طور
تخصصی در بیمارستانها ارائه میدهند.
وی با بیان اینکه برنامه  FHSIبرنامهای مشهور بوده و حتی
به صورت مطالعه موردی س��ازمان ملل منتشر شده است ،اظهار
کرد :به هر حال ما در این حوزه تا رسیدن شرایط ایدهآل و ایمن،
فاصله نس��بتا زیادی داریم .بخش��ی از این مش��کل به فرسودگی
ساختمانهای بیمارستانی که در گذشته ساخته شدند ،بازمیگردد
و بخ��ش دیگری از آن هم ناش��ی از توجه ناکافی به بحث ایمنی
به عنوان یک بحث عمومی اس��ت .در حالحاضر میبینیم که در
جامعه توجه به حوادث و بالیا بس��یار زیاد شده ،اما هنوز تا جایی
که ایمنی به صورت فرهنگ درآید ،فاصله زیادی داریم.
بیمارستانهایی که در بحران کارایی ندارند
رئیس دفتر مدیریت خطر بالیا معاونت بهداشت وزارت بهداشت
با اش��اره به چالش��ی با عنوان هماهنگی وزارت بهداش��ت با س��ایر
دستگاههای مرتبط در حوزه بالیا و حوادث ،گفت :به عنوان مثال در
شهر تهران بزرگترین بیمارستانهای ریفرال مانند بیمارستانهای
ش��ریعتی ،ام��ام خمین��ی(ره) ،ش��هدای تجری��ش و ...ک��ه اولین
بیمارستانهایی هس��تند که در صورت بروز حادثه بیماران به آنجا
مراجعه میکنند ،در مناطقی از شهر قرار گرفتند که در شرایط عادی
هم با حجم ترافیکی زیادی مواجهند و به همین دلیل دسترسی به
آنها بسیار سخت است .این مسائل نیازمند هماهنگیهایی خارج از
وزارت بهداشت است .اگر شما بهترین بیمارستان را از نظر سازهای
داشته باشید ،اما در زمان حادثه امکان دسترسی به آن فراهم نباشد،
آن بیمارستان عمال کارایی نخواهد داشت.
اردالن با اش��اره به سه شاخص مورد توجه در سنجش ایمنی
بیمارس��تانها ،گفت :باید توجه کرد که سازه چیزی است که وزن
تحمل میکند؛ ش��امل دیوار ،سقف و ستون .حال آنچه غیر از این

است اعم از تاسیسات ،تجهیزات و دکوراسیون ،غیرسازهای محسوب
میش��ود .آمادگی عملکردی هم به این معنی است که بیمارستان
کمیته مدیریت بحران ،سامانه مدیریت حادثه ،اتاق هدایت عملیات
بحران ،ذخیره دارو و آب و غذا داش��ته باشد ،به پرسنلش آموزش
دهد و ...حال باید توجه کرد که ایمنس��ازی غیرس��ازهای نس��بتا
ارزان اس��ت .به عنوان مثال در سال گذش��ته در ایالم سیل آمد و
سیتیاسکن بیمارستان دچار آبگرفتگی شد و این دستگاه نزدیک
به یک ماه در اس��تان ایالم از کار افتاده بود یا در تهران بعد از بروز
آن توفان معروف ،برق یکی از بیمارستانهای اصلی شهر قطع شد.
علیرغم اینکه که در دس��تورالعمل آمده بود که بیمارس��تان باید
ژنراتورش را به طور مرتب تس��ت کند و ژنراتور ذخیره هم داش��ته
باشد ،اما برق قطع شد و بیمارستان تا حدودی از کار افتاد.

بیمارستانهایی که فرو میریزند
وی ادام��ه داد :بنابراین باید توجه کرد که تامین این امکانات،
مداخالت ایمنی است و هزینه کمتری درپی دارد .یکی از تلخترین
حوادث��ی که اتف��اق افتاد ک��ه به زم��ان زلزله آذربایجان ش��رقی
بازمیگردد ،این بودکه بیمارس��تان "هریس" علیرغم اینکه فقط
یکسال از ساختش گذشته بود ،بعد از زلزله بهگونهای تخریب شد
که در زمان حادثه که بیشترین نیاز به آن وجود داشت ،از عملکرد
خارج ش��د .بنابراین هماهنگی دقیقتر و نزدیکتر وزارت بهداشت
به عنوان ناظر و همچنین س��ازنده بیمارستانها یعنی وزارت راه و
شهرس��ازی به عنوان مجری ،بخش��ی از راهحل است .البته نظارت
وزارت بهداش��ت ه��م جزیی بوده و نظارت در حی��ن کار بر عهده
س��ازنده است و وزارت بهداشت خروجی نهایی را تحویل میگیرد،
اما الزم است که نظارتهای میانی هم در این زمینه از سوی وزارت
بهداش��ت و وزارت راه و شهرسازی اضافه ش��ود .در عین حال اگر
بیمارستانی دچار مشکل شد باید پیگیری کرد که این بیمارستان
چه مشکلی داشته و آن را اعالم کنیم .به هر حال وقتی بیمارستانی
تخریب میش��ود ،یعنی نظارتها به صورت دقیق انجام نشده بود.
البته وزارت بهداش��ت تخریب بیمارستان هریس را پیگیری کرد و
دستآموختههای آن را هم در ساخت بیمارستانهای جدید استفاده
میکند و امیدواریم دیگر شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.
بحران در تهران
اردالن با بیان اینکه بیمارس��تانها مهم هستند و چشم امید
مردم در مواقع بحران به بیمارستانهاست ،گفت :بیمارستان اولین
جایی اس��ت که بعد از وق��وع حادثه مردم به آنج��ا پناه میبرند.
بنابراین شرط عقل این است که خود این بیمارستانها در شرایط
ایمنی باش��ند .در تهران هم میزان آمادگی به همین میزانی است
که اعالم کردم ،اما باید توجه کرد حادثهای مانند زلزله ،سناریوهای
مختلف��ی دارد .به هر حال تهران یک کالنش��هر اس��ت و ممکن
است که گسل شمال شرق یا جنوبش فعال شود ،یعنی تمام شهر
تحت تاثیر قرار میگیرد ،اما در برخی مناطق تاثیرش بیشتر است.
بنابرای��ن بروز زلزل��ه در تهران که همه از آن نگران هس��تند یک
سناریوی محتمل است .از طرفی ممکن است در این کالنشهر با
س��ناریوهای دیگری هم مواجه شویم که طبیعتا سیستم مدیریت
بحران و ایمنی بیمارس��تانهای ما را به چالش بکش��د .از طرفی
میش��ود از توانی که در بیمارستانها و سیستم مدیریت بحران ما
وجود دارد ،برای مقابله با حوادث استفاده کرد.
اردالن درباره همکاری وزارت بهداش��ت و ش��هرداری تهران
در زمینه بازس��ازی بیمارس��تانهای فرس��وده نیز گفت :وزارت
بهداش��ت در زمینههای مختلف با ش��هرداری همکاری میکند.
بحثی که در زمینه ش��هر تهران وجود دارد این است که در شهر
تهران متاس��فانه ش��اهد ساخت و س��ازهای غیر ایمن و کاربری
زمین به صورت غیراصولی هستیم .یعنی همین االن در محالت
مختلف تهران انواع و اقسام ساخت و ساز برجها و ساختمانهای
بلندمرتب��ه در معابر باریک وجود دارد و ش��اهد پارک خودروها
در معابر تاریک و تنگ هس��تیم؛ به طوریکه ممکن است در یک
آتشس��وزی س��اده هم امکان تردد در این معابر وجود نداش��ته

باش��د ،چه برس��د به اینکه بخواهیم تخلیه اضطراری برای زلزله
انجام دهیم .هرچند در این س��الها نظارت بهتر شده اما کماکان
شاهد این ساختوسازها هستیم که مرتبا خطر جدید برای شهر
ایجاد میکند و به این راحتی هم قابل اصالح نیست.
 ۷۰درصد بیمارستانها غیرایمن هستند
وی درباره میزان بیمارستانهای غیرایمن هم گفت :چند سال
قبل وزارت بهداش��ت آمار بیمارس��تانهای غیرایمن را  ۷۰درصد
اعالم کرده بود که فکر میکنم در حال حاضر هم این عدد با کمی
بهبود حولوحوش همین میزان است .بیش از  ۹۵درصد فوتیهای
ناشی از مخاطرات ایرانیان به دلیل تخریب ساختمانهاست
اردالن ب��ا بیان اینکه بیمارس��تانها یک��ی از ارکان پدافند
غیرعامل هس��تند ،گفت :بیش از  ۹۵درصد فوتیهای ناش��ی از
مخاطرات طبیعی در ایران به دلیل تخریب س��اختمانها اس��ت.
البته ارائه آمار مرگومیر در حوزه بالیا کمی سخت است؛ چراکه
به عنوان مثال در یک مقطع زمانی با زلزله بم مواجه میش��ویم
که بیش از  ۲۶۰۰۰نفر کش��ته میدهد و متوسط ساالنه آمار را
تغییر میدهد .بر این اس��اس ما متوسط آمارها را براساس دوره
طوالنی اعالم میکنیم .بر این اس��اس متوسط آمار فوت ناشی از
حوادث طبیعی در ایران ساالنه  ۲۹۰۰نفر است و حدود یکونیم
میلی��ون نفر هم تحت تاثیر قرار میگیرند .حال طبیعتا این آمار
در یک سال بدون حادثه کم میشود و در یک سال که با حادثه
مواجه میشویم ،باال میرود(.ایسنا)
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ﻭ ﻣــﺎﺩﻩ  117ﻕ ﺁ ﺩ ﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻣﺒﻠــﻎ  15,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ/
ﺧﻮﺍﻧــﺪﮔﺎﻥ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ/ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔــﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺴــﺘﺜﻨﻴﺎﺕ ﺩﻳﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺻــﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ
ﺩﺍﺭﺩ.ﺍﻳــﻦ ﻗــﺮﺍﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺳــﭙﺲ ﻇــﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ-ﺳﻴﺪ ﻛﻤﺎﻝ ﺣﺴﻴﻨﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻠﻤﺎﻥ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺯﺍﺩﻩ ﻃﻬﻨﻪ ﻑ ﻋﺰﺕ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1/843ﺵ
ﺡ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ
ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺧﻴﺮﺍﻟﻨﺴــﺎء ﺳﺎﻻﺭﻳﻪ ﻑ ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﺵ ﺵ  142ﺻﺎﺭﺩﻩ ﻓﻴﺮﻭﺯﻛﻮﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 92/7/2ﺩﺭ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1:ﺳﻠﻤﺎﻥ
ﺵ ﻡ -2 6599734294ﺍﻛﺒﺮ ﺵ ﻡ -3 6599583806ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺵ ﻡ 4989250435
-4ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺵ ﻡ  6599584667ﻫﻤﮕﻰ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺯﺍﺩﻩ ﻃﻬﻨﻪ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ :ﻋﺰﺕ ﺍﻟﻪ-ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻭﻻﻏﻴﺮ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺷــﻮﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ
ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻬﺮﻯ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ-ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺑﻬﻤﻦ ﻧﮋﺍﺩ ﺗﻬﻤﺘﻦ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ
ﺩﺭﺧﺼــﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  951277ﺍﺭﺟﺎﻋﻰ ﺷــﻮﺭﺍ ﻟﻪ ﺍﻣﺎﻣﻌﻠﻰ ﺳــﺠﺎﺩﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺒﻰ ﻣﻬﺪﻯ
ﺯﺍﺩﻩ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺷــﺨﺺ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻫﺎﺩﻯ ﺷــﻬﺮ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻯ
ﺷــﺮﺍﻣﺘﺎﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻦ ﺑﺴــﺖ –ﺷﻬﻴﺪ ﺭﺿﺎﺯﺍﺩﻩ  2ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻛﺪﭘﺴــﺘﻰ  4746183155ﺗﻮﻗﻴﻒ
ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 400ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺁﻥ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﻭﻃﺒﻘﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺩﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﺣﺪﻭﺩ 200ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺣﺪﺍﺙ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺳــﻜﻠﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﺁﺭﻣﻪ ﺑﻨﺎ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ
ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺳــﺎﺧﻤﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺎﺭﻯ ﮔﺎﺯﻯ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ
ﺁﻥ ﺗﻮﺳــﻂ ﻛﻮﻟﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﻭ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻠﻚ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﻉ
ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ﻣﻠﻚ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻣﻠﻚ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ 3/875
ﺩﺍﻧﮓ ﺍﺯ ﺷــﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﻭﻗﻔﻰ ﺍﺳــﺖ .ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻣﻮﺭﺩ
ﺑﺎﺯﺩﻳــﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  2,100,000,000ﺭﻳــﺎﻝ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/9/13ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷــﻨﺒﻪ ﺍﺯ ﺳــﺎﻋﺖ  10ﺍﻟــﻰ  11ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺎﺑﻠﺴــﺮﺍﺯ
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳــﻴﺪ  .ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﻧﻘﺪﺍ ﺩﺭ
ﺭﻭﺯ ﻣﺰﺍﻳــﺪﻩ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻳــﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ
ﻣــﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻨــﺞ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧــﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ
ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﺩ.ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺪﻳﺮﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺑــﻪ ﺳــﺠﺎﺩ ﺭﺣﻤﺎﻧﻰ ﻑ ﺳــﻌﻴﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬــﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺑﺎﺑﻚ ﻛﺮﻣﻰ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ  5014-16/93-009877ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ /691/94ﺵ  5ﺳﺎﺑﻖ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/10/20ﺳﺎﻋﺖ
 11ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ.ﺍﻳﻨﻚ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ
ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺩﺭﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻨﺒﻌﺪ ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺑﻪ ﻭﺳــﻴﻠﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷــﺪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ
ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎپ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺁﻥ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ
ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ  ٢٠٨ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﺩﻱ ﮐﻪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ
ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ
ﺭﺩﻳﻒ

ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ

ﻧﻮﻉ ﺷﻐﻞ

ﻧﻮﻉ ﺍﻭﺭﺍﻕ

ﺍﺻﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺮﮒ ﺗﺸﺨﻴﺺ -ﺑﺮﮒ ﻗﻄﻌﻲ – ﺭﺍﻱ ﻫﻴﺎﺕ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻴﺌﺖ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺮﮒ ﺩﻋﻮﺕ ﻫﻴﺎﺕ ﺣﻞ ﺍﺧﻼﻑ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ

ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ

۱

ﻧﻴﻤﺎ ﻣﻮﻣﻨﻲ

ﺭﻭﻏﻦ

۳۸۱۹۳۹۶۰

۹۰

ﻫﻴﺎﺕ ﺑﺪﻭﻱ

۲۴۸۰۷

-

ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ -ﺥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ

۲

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺧﻠﻴﻠﻲ ﺗﻮﺳﺘﺎﻧﻲ

ﺳﻴﻤﺎﻥ

١٣٦٣٩٤٤٥٠

٩٠

ﻫﻴﺎﺕ ﺑﺪﻭﻱ

٢٥١٤٨

-

ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ -ﺥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ

ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  :ﺣﺴﻦ ﻏﻼﻣﻲ ۵۵۲۱۲۱
۳

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﺗﺪﺍﻭﻡ
ﮔﺴﺘﺮ

ﺷﺮﮐﺖ

۴

٢٤٤٧٢١٤٦

٩٢

ﺭﺍﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﺣﻞ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ

٥٤

٩٦/٦/٦

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺳﺎﻝ

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﺗﺪﺍﻭﻡ
ﮔﺴﺘﺮ

ﺷﺮﮐﺖ

٣٦٨٥١٦٠٧٢٦٧

٩٣

ﺭﺍﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﺣﻞ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ

٦٣

٩٦/٦/٧

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺳﺎﻝ

۶

ﺣﺴﻦ ﺍﺣﻤﺪﻱ

ﻣﻮﺍﺩ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ

٣٥٣١٨٠١٠

۱۳۹۰

ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻫﻴﺎﺕ

٨٩٤٢٥
٩٦/٠٨/١٥

۹۶/۰۹/۲۷
۸:۳۰

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﮔﻴﻼﻥ

۷

ﺣﺴﻦ ﺍﺣﻤﺪﻱ

ﻣﻮﺍﺩ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ

١٢٨٩٦٩٢٦٠

۱۳۹۱

ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻫﻴﺎﺕ

٨٩٤٢٦
٩٦/٠٨/١٥

۹۶/۰۹/۲۷
۸:۳۰

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﮔﻴﻼﻥ

۸

ﺣﺴﻦ ﺍﺣﻤﺪﻱ

ﻣﻮﺍﺩ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ

١٣٢٧٠١٣٠٠

۱۳۹۲

ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻫﻴﺎﺕ

٨٩٤٢٧
٩٦/٠٨/١٥

۹۶/۰۹/۲۷
۸:۳۰

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﮔﻴﻼﻥ

۹

ﺣﺴﻦ ﺍﺣﻤﺪﻱ

ﻣﻮﺍﺩ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ

٣٩٥٦٠٤٠٠

۱۳۹۴

ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻫﻴﺎﺕ

٨٩٤٢٤
٩٦/٠٨/١٥

۹۶/۰۹/۲۷
۸:۳۰

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﮔﻴﻼﻥ

ﺣﺴﺎﺑﺮﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ  :ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ  -ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ

