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بینالملل

درخواست غرامت لهستان از آلمان

پارلمان لهس��تان در گزارشی با اشاره به کشتار میلیونها
لهستانی و تخریب گسترده این کشور طی یورش آلمان نازی،
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اخبار
ادامه همکاری انگلیس با بروکسل

ب��ا وجود جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا ،لندن تمایل
دارد روابط دفاعی و امنیتی خود را با بروکسل حفظ کند.
به نوش��ته خبرگزاری رویترز ،براس��اس اسناد دولت
بریتانیا معلوم میش��ود لندن خواس��تار همکاری عمیق
امنیتی با بروکسل بعد از جدایی است .بریتانیا قصد دارد
داراییهای نظامی خود را بعد از برگزیت به عملیات دفاعی
و امنی��ت اتحادیه اروپا اختصاص ده��د .برخی معتقدند
گفتوگ��و درب��اره همکاریهای دفاع��ی امنیتی ،اهرمی
در گفتوگوهای برگزیت اس��ت چراک��ه این گفتوگوها
تا کنون به دلیل اختالف میان لندن و بروکس��ل بر س��ر
شرایط دو طرف به کندی پیش رفته است.

تکمیل قدرت اتمی کرهشمالی

نماینده کره ش��مالی در س��ازمان مل��ل گفت که
آمری��کا بازی وحش��یانهای برای وارونه کردن توس��عه
قدرت اتمی کره شمالی درپیش گرفته اما پیونگ یانگ
در این زمینه به تکامل رسیده است.
به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک ،وی تاکید کرد که
رژیم آمریکا بازی وحشیانهای برای وارونه کردن توسعه
قدرت اتمی کره ش��مالی درپیش گرفته اما کره شمالی
در این زمینه به مرحله تکمیلی رسیده است .وی افزود،
اقدامات آتی کره ش��مالی باعث خواهد ش��د که آمریکا
دردناکترین تجربه ممکن را داشته باشد.

تظاهرات گسترده کاتالونیا

شمار زیادی از مردم اسپانیا در هوادارای از استقالل
منطقه کاتالونیا و برگزاری همهپرس��ی به این منظور به
خیابانها آمدند.
بنابر گزارش ش��بکه خبری «دویچهوله» ،با نزدیک
شدن به زمان برگزاری همهپرسی استقالل کاتالونیا در
اکتب��ر آتی ،تب و تاب سیاس��ی در مادرید و بارس��لونا
ش��دت گرفته اس��ت .خیابانهای بارس��لونا روز گذشته
پر از پرچمه��ای کاتالونیا بود .برنام��ه این تظاهرات را
هواداران اس��تقالل ترتیب داده بودند .شرکتکنندگان
تیش��رتهایی پوشیده بودند که بر روی آن واژه «بله»
نوشته ش��ده بود و نمادهایی را با خود حمل میکردند
که نشانی از استقالل کاتالونیا بود.

 ۲هزار و  ۵۰۰اروپایی برای داعش میجنگند

ی��ک مقام اروپای��ی به یک��ی از روزنامههای آلمان
گفت که  ۲هزار و  ۵۰۰اروپایی برای گروه تروریس��تی
داعش میجنگند.
«گیل��س دی کرچ��وف» هماهنگکننده مس��ایل
مربوط به مقابله با تروریس��م اتحادیه اروپا این مطلب را
اع�لام کرد .وی در این مورد ب��ه روزنامه آلمانی «ولت»
گفت« :باید همکاری بیشتری در مناطق جنگی صورت
بگی��رد تا نهاده��ای اطالعات��ی اروپا بتوانن��د اطالعات
کاملتری از جمله اثر انگشت این افراد به دست بیاورند».
به این منظور تبادل اطالعات بیومتریک ضروری اس��ت.
موضوع حضور شمار اتباع آلمانی که به گروه تروریستی
داعش پیوس��تهاند ،به یکی از مس��ایل مهم اروپا تبدیل
شده است.

گروه بينالملل نسلکشی مسلمانان میانمار
در ابعاد گستردهای همچنان
گـزارش ويژه
ادامه مییابد چنانکه تازهترین
برآورد س��ازمان ملل نش��ان میدهد که  ۳۷۰هزار
مس��لمان روهینگیایی از اواخر ماه گذشته میالدی
تاکنون به بنگالدش فرار کردهاند.
ویوی��ان ت��ان س��خنگوی آژان��س آوارگان
سازمان ملل تاکید کرد :حدود  370هزار مسلمان
روهینگیا از اواخر آگوست تاکنون از خشونتهای
میانمار به بنگالدش گریختهاند.
دولت میانمار مدعی است که نیروهای امنیتی
این کشور در حال مبارزه با شبهنظامیان روهینگیا
هستند .ولی مس��لمانان روهینگیا که به بنگالدش
فرار کردهاند ،از آتشسوزی و کشتار وسیع مسلمانان
توس��ط نیروهای امنیتی میانمار خبر میدهند که
هدف اصلی از این اقدامات مجبور کردن مسلمانان
برای ترک استان راخین بوده است.
موج جدی��د خش��ونتها در میانم��ار پس از
حمالت هماهنگ ش��بهنظامیان به مقرهای پلیس
و یک پایگاه نظامی در  25آگوس��ت ( 3شهریور)
در استان راخین تشدید شده است.
در ای��ن میان س��خنگوی وزارت خارجه چین
گفت حمالت خش��ن در اس��تان راخین میانمار را
محکوم اما از تالشهای حکومت میانمار برای حفظ
صلح و ثبات در راخین ،حمایت میکند .سخنگوی
وزارت خارجه چین گفت «ما حمالت خشن که در
استان راخین میانمار اتفاق افتاد را محکوم میکنیم.
ما از تالشهای میانمار برای حفظ صلح و ثبات در
راخین حمایت میکنیم و امیدواریم نظم و زندگی
عادی به زودی در آنجا به وجود بیاید».

خواهان دریافت غرامت از آلمان شده است.
ب��ه گ��زارش دویچهوله ،دولت لهس��تان ممکن اس��ت بر
پای��ه گزارش پارلمان این کش��ور ،از آلم��ان تقاضای غرامتی
ب��ه ارزش  840میلیارد یورو کند .در گزارش کارشناس��ی 40

صفحهای پارلمان لهس��تان آمده اس��ت که «آلمان باید بابت
خس��ارتهایی که در طول جنگ جهان��ی دوم به بار آورده به
لهس��تان غرامت بپردازد» .برخی مسئوالن لهستانی سخن از
غرامت��ی  840میلیاردی ب��ه میان آوردهان��د .از جمعیت 35

پاکسازی قومی مسلمانان میانمار ادامه دارد

آوارگی  ۳۷۰هزار روهینگیایی
همچنین مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه
اروپا در بیانیهای از دولت میانمار خواس��ت تا فورا
گامه��ای الزم برای حل بح��ران به وجود آمده در
این کش��ور برداش��ته ش��ود« .فدریکا موگرینی»
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیهای
از دولت میانمار خواس��ت تا ریش��هها و پیامدهای
بحران قومیتی در اس��تان راخین را در مدت زمان
هفته جاری بررس��ی کرده و به آن رسیدگی کند.

موگرین��ی تأکید کرد که از دول��ت میانمار انتظار
دارد که گامهای الزم برای رس��یدگی به دالیل و
نتایج فاجعه نس��ل کش��ی در منطقه راخین را در
عرض یک هفته بردارد.
در بیانیه مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه
اروپا آمده اس��ت« :همانطور که چند روز پیش نیز
اعالم کردم ،اولویت فعلی فراهم کردن دسترس��ی
فوری به کمکهای بشردوس��تانه اس��ت و به طور

تدابیر شدید امنیتی در بحرین در آستانه ماه محرم
حق�وق بش�ر

نهادهای امنیتی بحری��ن با احضار علما،
خطبا و فعاالن مذهبی از آنان خواستهاند
ش��عایر دینی را آنطور که حکومت منامه

میخواهد برپا کنند.
رژیم آلخلیفه در آس��تانه فرا رس��یدن ماه محرم الحرام
تدابیر شدید امنیتی را دربحرین به اجرا گذاشته است.
منابع آگاه گفتند  :نهادهای امنیتی بحرین با احضار علما،
خطبا و فعاالن مذهبی از آنان خواستهاند شعایر دینی را آنطور
که حکومت منامه میخواهد برپا کنند.
رژیم آلخلیفه با نقض آشکار آزادیهای دینی تهدید کرده
است نادیده گرفتن دستورالعملهای حکومتی در برپایی آیین
س��وگواری ماه محرم و نصب هرگونه نوش��تار و سخنرانیهای
روش��نگرانه نتیجه ای جز ش��کنجه و زندان نخواهد داش��ت.
وزارت کش��ور بحرین با احضار مس��والن حسینیهها و مساجد
ش��یعیان به ویژه در جزیره ستره که از مناطق مهم این کشور
به ش��مار میآید از آنان خواس��ته است آیین س��وگواری را به
داخل مس��اجد و حس��ینیهها محدود کنند .این تدابیر امنیتی
و س��خنگیریها درپی درخواس��ت علما برای نامگذاری محرم
امس��ال به نام «و نصرتی لکم معدة؛ آماده یاریتان هستم» از
دیروز تشدید شده است.
شنیدهها حاکیست مسوالن حسینیهها از مردم خواستهاند
ب��ا قوت در مقاب��ل هرگونه تعدی نیروه��ای امنیتی آلخلیفه

ایس��تادگی کنند و در تکریم معارف دینی و عاش��ورایی کوتاه
نیایند.
با آغاز بیداری اسالمی در بحرین از  14فوریه سال 2011
میالدی رژیم آلخلیفه سیاس��تهای سختگیرانهتری در قبال
فعالیتهای دینی و مذهبی به ویژه معارف شیعی و عاشورایی
به اجرا درآورده است.
احضار ،پیگرد و بازداش��ت مستمر علما ،فعاالن فرهنگی
و مذهبی مس��والن حسینیهها و مراکز فرهنگی و متهم کردن
آنان به مش��ارکت در فعالیتهای آش��وبگرانه و تروریس��تی و
جلوگیری از ورود علما و خطبای س��ایر کشورهای اسالمی به
بحرین از جمله این اقدامات به شمار میآید.
تخریب مس��اجد ش��یعیان و ممنوعیت بازس��ازی آنها از
بزرگترین اقدامات آشکار سرکوب آزادیهای دینی در بحرین
به ش��مار میآید .از س��ال  2011تا کنون بیش از  40مسجد
ش��یعیان تخریب و ه��دف گلولههای م��زدوران آلخلیفه قرار
گرفته اس��ت و تعطیلی مرقد "ابراهیم بن مالک اشتر نخعی" و
"صعصعة بن صوحان" دو تن از اصحاب نامدار امیرالمومنین(ع)
از جمله این اقدامات س��رکوب گرانه اس��ت .الزم به ذکر است
سرکوب مردم بحرین در حالی ادامه دارد که کشورهای غربی
به حمایت گسترده از این رژیم پرداخته و اخیرا آمریکا قرارداد
سه میلیارد و  800میلیون دالری نظامی با آن به امضا رسانده
است.

میلیونی لهس��تان در سال  ،1939تنها پنج و نیم میلیون نفر
در برابر لشکرکش��یهای ارتش آلمان نازی جان س��الم به در
بردند .آلمانها روس��تاها ،شهرها و آثار فرهنگی بسیاری را در
لهستان نابود کردند.

همزمان و به موازات آن ،ریشههای این درگیریها
نیز باید مورد رس��یدگی قرار گی��رد .طرفین به ما
اطمینان دادهان��د که این هفته گامهای الزم را بر
میدارن��د و ما انتظار داریم که ای��ن اتفاق بیفتد.
همچنین عضو پارلمان اروپا در سخنرانی خود در
مقر این پارلمان در بروکس��ل خواستار تجدیدنظر
در اعطای جایزه صلح نوبل به آنگ س��ان سوچی
رهبر میانمار شد.
کمیته صلح نوبل در سال  2013این جایزه را
به وی اعطا کرده بود .براس��اس این گزارش ،ساجد
کری��م ،عضو پارلم��ان اروپا روز دوش��نبه از رئیس
پارلم��ان خواس��ت در مورد صالحیت آنگ س��ان
س��وچی برای دریاف تجایزه صلح نوبل که در سال
 2013دریافت کرده ،بازبینی جدی صورت بگیرد.
س��وچی ب��ه خاطر مواضع��ش درب��اره اقلیت
مس��لمان روهینگیا که از س��وی نیروهای امنیتی
کشورش تحت نسل کشی قرار دارند زیر انتقادات
شدید جامعه بین المللی قرار دارد.
علیرغم اینکه به عن��وان یک فعال صلح این
جای��زه را دریاف��ت کرده اس��ت اما ن��ه تنها هیچ
تالش��ی برای جلوگیری از بحران روهینگیا نکرده
اس��ت بلکه با اظهاراتش درباره حقوق ش��هروندی
روهینکیا و تروریس��ت خواندن آنه��ا بر آتش این
بحران نیز دمیده است.
از س��وی دیگ��ر ن��وه ماهاتما گان��دی ،رهبر
سیاس��ی و معنوی هندیها برای رهبر دموکراسی
خواه میانمار نامه نوش��ت و ب��ه وی تاکید کرد تا
از قدرت��ش ب��رای توقف حمالت علیه مس��لمانان
روهینجایی در راخین استفاده کند.
"اال گاندی" ،نوه ماهاتما گاندی ،رهبر سیاسی

و معنوی هندیها در این نامه آورده اس��ت :ما به
آنگ سان س��وچی ،رهبر دموکراسیخواه میانمار
تاکی��د داریم تا از قدرت و نف��وذش برای تضمین
توق��ف حمالت علی��ه مس��لمانان روهینجایی در
میانمار اس��تفاده کند ت��ا دیگر ش��اهد این رفتار
غیرانسانی نباشیم.
وی نوش��ت :بر این باورم که رهبر دموکراسی
خ��واه میانمار و برن��ده جایزه صلح نوب��ل از نفوذ
خودش برای پایان دادن به این رفتار خصمانه علیه
مس��لمانان بهره ببرد .آنگ سان سوچی همچنین
برنده جایزه بینالمللی ماهاتما گاندی برای سازش
و صلح در س��ال  ۲۰۰۹است و این جایزه زمانی به
وی تعلق گرفت که در حصر خانگی بود.
"دزمون��د توتو" ،فعال س��ابق ض��د آپارتاید و
اسقف بازنشسته نیز اخیرا برای آنگ سان سوچی
نامهای نوش��ته و در آن ب��ه وی تاکید کرده بود تا
مانع از رفتار نادرس��ت با مسلمانان روهینجایی در
راخین شود و در این باره مداخله کند.
روهینجاییها که از سوی سازمان ملل مردمی
هستند که بیش از سایر قومیتها تحت پیگرد قرار
دارند ،به دلیل اقدامات ارتش میانمار در راخین و
رفتار ب��د دولت میانمار به بن��گالدش گریختهاند.
سازمان ملل گزارشی از تجاوزهای گروهی ،کشتار
گسترده و شکنجه مس��لمانان روهینجایی توسط
نیروهای دولتی میانمار منتشر کرده است.
الزم به ذکر است کشورهای غربی تاکنون در
برابر این کشتارها سکوت کرده و حتی به حمایت
از آن پرداختهاند .س��ازمان ملل نیز تاکنون اقدام
خاصی برای پایان این فاجعه انسانی صورت نداده
و صرفا به به ابراز تاسف بسنده کرده است.

حمله ارتش رژیم صهیونیستی به غزه
بولدوزرهای نظامی اسرائیل دیروز به شرق
ش��هرک القراره در شمال ش��رقی استان
چـــــالش
خان یونس در نوار غزه حمله کردند.
اش��غالگران صهیونیست با شش دستگاه بولدوزر از دروازه
پایگاه نظامی "کیزویم" به س��مت ش��رق شهرک القراره به راه
افتاده و شروع به تخریب زمینهای فلسطینیان در این منطقه
کردند .همزم��ان با این تجاوز چندین بالگرد شناس��ایی رژیم
صهیونیستی بر فراز آسمان این منطقه به پرواز درآمدند.
الزم به ذکر اس��ت که دشمن صهیونیستی هر از گاهی به
نوار غزه حمله و به س��وی ماهیگیران و کش��اورزان فلسطینی
تیراندازی میکند که این اقدامات به مثابه نقض آتشبس امضا
شده میان مقاومت فلس��طین و ارتش اسرائیل است که تحت
نظارت مصر به امضا رسید.
از س��وی دیگر رژیم صهیونیس��تی و بلغارستان رزمایش
هوای��ی مش��ترک برگ��زار کردن��د .نیروه��ای هوای��ی رژی��م
صهیونیس��تی و بلغارس��تان در حال برگزاری رزمایش نظامی
مشترکی بر فراز بلغارستان هستند.
به نوشته وبگاه روزنامه «هاآرتص» به نقل از «شینهوا» 42
هواپیمای جنگی اسرائیلی شامل جنگندههای  15-Fو 16-F
در این رزمایش ش��رکت دارند .نیروی هوایی بلغارس��تان نیز
اداوت نظامی مختلفی شامل جنگنده  29-MiGو سامانههای
پدافند موشکی  300-Sرا در این رزمایش شرکت میدهد.

وزارت دف��اع بلغارس��تان میگوید این رزمای��ش قابلیت
همکاریهای نظامی دوجانبه را با رژیم صهیونیس��تی افزایش
میدهد .این رزمایش هوایی در حالی انجام میشود که ارتش
رژیم صهیونیس��تی از روز سهشنبه گذش��ته (یک هفته قبل)
بزرگتری��ن رزمایش نظامی طی  20س��ال اخی��ر را در مناطق
ش��مالی فلسطین اشغالی و نزدیک مرز لبنان آغاز کرده است.
یکی از سناریوهایی که در این رزمایش تمرین میشود ،اشغال
مجدد جنوب لبنان اس��ت .در این میان حماس در بیانیهای بر
گزینه مقاومت به عنوان کوتاهترین مس��یر برای تحقق اهداف
ملت فلسطین تأکید کرد .حماس با صدور بیانیهای اعالم کرد
گزین��ه «مقاومت» بهترین گزین��ه و کوتاترین راه برای تحقق
اهداف ملت و آزادسازی فلسطین است.
در بیانیه حماس که دیروز در س��الروز عقبنش��ینی رژیم
صهیونیستی از نوار غزه صادر شده ،آمده است :در چنین روزی
در س��ال  2005ملت فلسطین در یک پیروزی موفق شد اراده
رژیم اش��غالگر را در هم بشکند و برای اولین بار پس از  4دهه
اشغال کرانه باختری و نوار غزه ،این رژیم را مجبور به تندادن
به موضوعی کند .حم��اس تصریح کرد :این پیروزی بزرگ که
برخ��ی تالش میکنند آن را ک��م اهمیت جلوه دهند منجر به
نقطه عطفی ش��د و مرحل��ه جدید در تاریخ مبارزه را ش��کل
داد که شایس��ته است از آن اس��تفاده شود نه اینکه جلوی آن
گرفته شود.

عبور بدهی فدرال آمریکا از  ۲۰تریلیون دالر

وزارت خزان��ه داری آمریکا از افزایش بدهی فدرال
این کش��ور به بیش از  ۲۰تریلیون دالر برای نخستین
بار خبر داده است.
به گزارش تسنیم ،وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار
بیانیهای اعالم کرد :بدهی ناخال��ص دولت فدرال از 19.8
تریلی��ون دالر به بیش از  20.1تریلیون دالر افزایش یافته
اس��ت.افزایش بدهیهای دولت فدرال آمریکا در شرایطی
است که دونالد ترامپ رئیس جمهور به تازگی با دموکراتها
به توافق رس��یده است تا س��قف بدهیها را به مدت  3ماه
به حالت تعلیق درآورد .ای��ن توافق به دولت آمریکا اجازه
میدهد تا از بازارهای آزاد همچنان استقراض کند.

خیانت آمریکا
نقطه اشتراک آنکارا-اسالم آباد
خواج��ه محمد آص��ف وزیر
ام��ور خارجه پاکس��تان در
ســــر خط
ادامه سفرهای خارجی خود
برای س��فر یک روزه راهی ترکیه شد در حالی که
بد عهدیها و خیانتهای آمریکا زمینه ساز اصلی
این همگرایی بوده است.
همزمان با اعالم قطع کمکهای نظامی آمریکا

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﻗﺎﺳﻢ ﺭﻭﺩﮔﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﺑﻠﻰ ﻑ ﺣﺴﻦ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻘﻴﻤﻰ ﻑ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺷــﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﺮﻭﮔﺴــﺘﺮ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻫﻴﺮﻛﺎﻥ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  11368ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳﻪ  6/96/274ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺳﺎﺭﻯ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ،ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍ  ،ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ 73
ﻕ.ﺁ.ﺩ.ﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ  96/7/30ﺳﺎﻋﺖ  9ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  6ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﻭﺍﻻ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ  6ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺴــﻨﺠﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻳﺎﺳــﺮ ﻓﺮﺟﻰ ﻛﻮﻩ ﺧﻴﻠﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
ﺩﻣﺎﻭﻧﺪﻯ ﻑ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  8/96/251ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺳــﺎﺭﻯ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ،ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻕ.ﺁ.ﺩ.ﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ
ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ
 96/7/30ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  8ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﻭﺍﻻ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺩﺑﻴﺮﺷﻌﺒﻪ  8ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﺩﺭﻩ ﻣﻼﻣﻰ ﺑﺤﺮﭘﻴﻤﺎ ﻑ ﻣﺤﻤﺪﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺬﺭﺍ ﺷﻴﺮﺧﺎﻧﻰ
ﻑ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  15/96/345ﺛﺒﺖ ﺷــﺪ ،ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﺬﺍ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  15ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 96/7/25ﺳــﺎﻋﺖ  9:30ﺻﺒﺢ ﺩﺭﺷــﻌﺒﻪ 15ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﻭﺍﻻ ّ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪﺩﺍﺷﺖ .ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺵ پ 6/95/649 :ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﺎﺭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  163273ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﻴﺮﻯ
ﺫﻳﺮﺝ ﻑ ﻗﺪﻳﺮ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ-1:ﺯﻳﻨﺐ ﻣﺎﻟﻜﻰ ﻑ ﻣﺤﻤﺪ-2ﺳﻴﺪﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻑ ﻣﻴﺮﺻﺎﺩﻕ-3ﺳﻴﺪﺭﺳﻮﻝ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻑ
ﺳﻴﺪﺍﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﻫﺮﺳــﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺃﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  96/3/31-158ﺷﻌﺒﻪ  6ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﻛﻪ
ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  200,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ  815,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ  94/3/28ﺗﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺑﺎ
ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺿﻤﻨﺎ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ .ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  29ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺼﻮﺏ
 1394ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ:ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻳﻦ ﺑﺮگ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ
ﺑــﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻳﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﺭﺃﻯ ﺑﺪﻫﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻــﻮﺭﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  6ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺵ پ 18/95/107 :ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺣﺴﻦ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺟﻮﺍﺩ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ :ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺳﻤﺴﻜﻨﺪﻯ-
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺃﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  96/2/9-42ﺷﻌﺒﻪ  18ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﻜﺼﺪﻭﭼﻬﻞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪﻭﺷﺼﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻫﺰﺍﺭﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ .ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﻣﺎﺩﻩ  29ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺼﻮﺏ  1394ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ:ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻳﻦ ﺑﺮگ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ
ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻳﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﺭﺃﻯ ﺑﺪﻫﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 18ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
پ 950169/960325:ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻃﻴﺒﻪ ﻭ ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﻤﻴﻪ ﺑﺎﺑﺎﺟﺎﻥ
ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻛﺮﻳﻢ ﭘﻨﺎﻫﻰ ﻛﻨﺎﺭﻯ -1ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ  -2 950169ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺑﻄﻼﻥ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴــﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺩﻋﻮﻯ ﻃﻴﺒﻪ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﻭ ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﻤﻴﻪ ﺑﺎﺑﺎﺟﺎﻥ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﻛﺮﻳﻢ ﭘﻨﺎﻫﻰ ﻭ ﺍﺣﻤﺪ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻧﻰ –ﺭﺑﺎﺑﻪ ﺍﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﭘﻮﺭ)ﻫﻤﺴــﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ( ﻑ ﺍﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭ ﺗﻮﺭﺍﻥ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﻑ ﻋﻠﻰ ﻭ
ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺎﻥ ﻭ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻭ ﻗﺎﺳﻢ ﻭ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﻧﺎﺩﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺣﺴﻦ ﻭ ﺁﻣﻨﻪ ﺍﻣﺎﻣﻰ ﻛﻴﻼﻧﻰ ﻟﻨﮕﺮﻭﺩﻯ ﻫﻤﺴﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﺎﻣﻰ ﻭ ﻣﻴﺮﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭ ﻣﻴﺮﻣﻬﺪﻯ ﻭ ﺳــﻴﺪﻩ ﺁﺭﺯﻭ ﻫﻤﮕﻰ ﺍﻣﺎﻣﻰ ﻟﻨﮕﺮﻭﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ
 950169/960325ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻗﻴﺪﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺘﻮﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺮﺍﻯ
ﺳﺎﻋﺖ  11:30ﺻﺒﺢ  96/7/25ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻟﺬﺍ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻴﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻀﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.ﺿﻤﻨﺎ
ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻀﺒﻮﻁ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ

به پاکستان و نیز تنشهای ایجاد شده میان ترکیه
و آمریکا« ،خواجه محمد آصف» وزیر امور خارجه
پاکس��تان در ادامه س��فرهای خارجی خود بعد از
ایران برای سفر یک روزه راهی ترکیه شد.
تبادل نظر درباره گس��ترش رواب��ط دو جانبه،
تحوالت منطقه ،رویکرد آمریکا و اوضاع افغانس��تان
محور سفر خواجه محمد آصف به ترکیه است«.تهمینه
جنجوع��ه» قائم مقاوم وزارت ام��ور خارجه و «ناصر
خان جنجوعه» مشاور امنیت ملی وزیر امور خارجه
پاکستان را در سفر به ترکیه همراهی میکنند.
با وجود اصرار آمریکا برای س��فر خواجه محمد

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ  6/96/109ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ 96/5/22-285:ﺭﺃﻯ ﻗﺎﺿــﻰ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ:ﺩﺭﺧﺼــﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺑﺎﻧــﻚ ﻣﻬﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺣﺴــﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻑ ﻗﻮﭼﻌﻠــﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ-1ﻣﺮﺗﻀﻰ
ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ﻑ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ-2ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﻑ ﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ -3ﻣﻬﺪﻯ ﻫﺎﺷﻢ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻑ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ-4ﻣﻬﺪﻯ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﭘﻮﺭ ﻑ
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﺒﻠﻎ  69,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻚ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  95/7/29-902003/566532ﺑﺎﻧﻚ ﺭﻓﺎﻩ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ
ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺩﻳﻒ ﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻳﺎ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﻯ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﺗﻌﺮﺽ ﻭ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ
ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﭼﻚ ﺩﺭ ﻳﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺁﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﻯ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﺍﻯ ﺩﺭ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻮﻩ ﭼﻚ ﻭ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻟﺬﺍ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ 198ﻭ519ﻭ 522ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ
ﻣﺼﻮﺏ  1379ﻭ ﻣﻮﺍﺩ 310ﻭ 313ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﻳﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻣﺼﻮﺏ 1376
ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  69,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ
ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  932500ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﻓﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ
ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳــﻴﺪ ﺗﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻨﺎﺳــﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺭﺃﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺳــﻮﻡ ﻛﻪ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﺑﻘﻴﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ
ﻏﻴﺎﺑﻰ  ،ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺳﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  6ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ-ﺭﺣﻤﺎﻧﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻴﺪ ﺭﺣﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﻑ ﺳــﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 1/623ﺵ ﺡ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺛﺒﺖ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺻﻔﺮﺯﺍﺩﻩ ﻑ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺵ ﺵ  75ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 92/12/22ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1:ﺳــﻴﺪ ﺭﺣﻴﻢ ﺵ ﻡ -2 0046225803ﺳــﻴﺪ ﻛﺮﻳﻢ ﺵ ﻡ -3 4989412680ﺳــﻴﺪﻩ ﺳــﺎﺭﻩ
ﺵ ﻡ  -4 4989517156ﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴــﻦ ﺵ ﻡ  4989390350ﻫﻤﮕﻰ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺳــﻴﺪ ﺣﺴــﻴﻦ -ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ
ﻣﺘﻮﻓﻰ -5ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﻑ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺵ ﻡ  4988419789ﭘﺪﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﻻﻏﻴﺮ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺷﻮﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﻯ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ-ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺑﻬﻤﻦ ﻧﮋﺍﺩ ﺗﻬﻤﺘﻦ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﺴــﺎﻥ ﺍﻣﻴﻦ ﭼﻮﺭﺗﻰ ﻑ ﻋﻴﺴــﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  386/1/96ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻣﻴﻦ ﭼﻮﺭﺗﻰ ﻑ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﻪ ﺵ ﺵ
 2270102703ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺭﺍﻣﺴــﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/5/27ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺭﺍﻣﺴﺮ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ
ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1:ﺍﺣﺴــﺎﻥ ﺍﻟﻪ ﺵ ﺵ  1ﻑ ﻋﻴﺴﻰ ﭘﺪﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2ﻋﺬﺭﺍ ﭘﺸﺘﮕﺎﻩ ﻣﻠﻜﻰ ﺵ ﺵ  6ﻑ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ
ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﻻﻏﻴﺮ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺷﻮﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ 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 ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺭﺍﻣﺴﺮ-ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮﺭﻧﺠﻒ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭﻣﺘﻬﻢ)ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ(
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  9610431618100016ﺩﺭ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9409986409000035ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﺭﻯ ﻟﻜﻮﺍﻥ ﻑ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ،ﺟﻌﻞ ﺍﻣﻀﺎ  ،ﺳﺮﻗﺖ
ﭼﻚ ،ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳــﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/8/2ﺳــﺎﻋﺖ  10ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ  .ﺑﺎﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ  344ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸــﺮ
ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ  .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ) .ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ-ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺑﺎﺩ-ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺻﻠﻰ-ﺟﻨﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﻯ-ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻋﺒﺎﺱ
ﺁﺑﺎﺩ((.ﻡ/ﺍﻟﻒ225/96

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  102ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺑﺎﺩ) 102ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(-ﻗﺎﺳﻢ ﻧﮋﺍﺩ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ

ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻬﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﻬﺪﻳﻪ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ-1ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ
ﻗﺮﻳﺸﻰ ﻑ ﻋﻠﻰ-2ﺳﻴﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻴﺮﻯ ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺮﻯ ﻑ ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ-3ﺳﻴﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﺒﺎ ﻑ ﺣﺴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  4/96/40ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ،ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻕ.ﺁ.ﺩ.ﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻚ
ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 4ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷــﻨﺒﻪ  96/7/24ﺳﺎﻋﺖ  10:30ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  4ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﻭﺍﻻ ّ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﻡ/ﺍﻟﻒ

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  4ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ

آصف وزیر خارجه ،پارلمان پاکس��تان و نیز کمیته
عالی امنیت ملی این کشور تصمیم گرفتند این سفر،
به دلیل اهانتها و اتهامهای ضدپاکس��تانی مطرح
شده از س��وی ترامپ ،فعال انجام نشود.پاکستان به
صراحت با برنامه سفر خانم آلیس ویلز نماینده ویژه
واشنگتن در امور پاکستان و افغانستان به اسالم آباد
مخالفت کرد و این سفر هم انجام نشد .قبل از این
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان رسما اعالم
کرده بود که خواجه آصف قرار اس��ت برای مشورت
با کش��ورهای منطقه درباره رویکرد جدید آمریکا،
به چین ،روس��یه و ترکیه سفر کند .در ادامه تقابل

میان آمریکا و ترکیه ،رئیس جمهور ترکیه لحظاتی
پیش از تصمیم کشورش برای امضای قرارداد خرید
سامانه موش��کی اس  ۴۰۰از روس��یه خبر داد .در
مرداد ماه سال جاری مدیرعامل شرکــــت «روس
آبارون اکس��ـــپورت» ()Rosoboronexport
روس��یه اعالم کرد که قرارداد تحویل س��امانههای
موش��کی اس ۴۰۰ -به ترکیه امضا ش��ده لیکن تا
کنون اجرایی نشده است.
ژنرال «الکس��اندر میهی��وف» (Alexander
 )Miheyevمدی��ر عامل ش��رکت مذکور در این
خص��وص اعالم کرد :قرارداد امضا ش��ده ،اما هنوز

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺩ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  12560ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 961878/40/96ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻋﻠﻴﺪﺍﺩ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  26082ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/4/31ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ
ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﻓﻮﺕ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1:ﻣﻬﺪﻯ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻴﺪﺍﺩ
ﺵ ﺵ  12560ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -2ﻧﺴــﺘﺮﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻴﺪﺍﺩ ﺵ ﺵ  140ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ  -3ﻧﺮﮔﺲ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻴﺪﺍﺩ ﺵ ﺵ  3240347581ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -4ﻓﺮﻳﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪﻯ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﺵ ﺵ  3ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺯﻭﺟﻪ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ  361ﻭ
 362ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴــﺒﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  40ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ  -ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﻰ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﮔﻞ ﺗﭙﻪ ﺍﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5499ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳــﻪ  961868/40/96ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﮔﻞ ﺗﭙﻪ ﺋﻰ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  42ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/9/1ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ
ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﻓﻮﺕ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1:ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﮔﻞ ﺗﭙﻪ ﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺵ ﺵ 193ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -2ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﮔﻞ ﺗﭙﻪ ﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺵ ﺵ 5499
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -3ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﮔﻞ ﺗﭙﻪ ﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﺵ ﺵ  89ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ-4
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﮔﻞ ﺗﭙﻪ ﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﺵ ﺵ  3813ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ -5ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻞ ﺗﭙﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﺵ ﺵ  79ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ -6ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﮔﻞ ﺗﭙﻪ ﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﺵ ﺵ 5498
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -7ﻃﺎﻫﺮﻩ ﮔﻞ ﺗﭙﻪ ﻛﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺵ ﺵ 1361ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ– 8
ﺣﻮﺭﻳﻪ ﺑﻴﺮﺍﻣﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺵ ﺵ  7ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺯﻭﺟﻪ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ
ﻣﻮﺍﺩ  361ﻭ  362ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴــﺒﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷــﺨﺼﻰ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  40ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ – ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﻰ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺍﺳــﺘﮕﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺳــﻢ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  8ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ
 961861/40/96ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻰ ﻛﺮﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  41ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/4/30ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ
ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﻓﻮﺕ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1:ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺳﻢ
ﺵ ﺵ  8ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -2ﺭﺿﺎ ﺭﺍﺳــﺘﮕﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺳــﻢ ﺵ ﺵ  3371ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
 -3ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺭﺍﺳــﺘﮕﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺳــﻢ ﺵ ﺵ  11134ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ-4ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻗﺎﺳــﻢ ﺵ ﺵ  3812ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ -5ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺍﺳــﺘﮕﻮﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺵ ﺵ 21304ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ -6ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺍﺳــﺘﮕﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺵ ﺵ  32541ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -7ﺍﻟﻬﻪ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺵ ﺵ  32542ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ 361
ﻭ  362ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  40ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ – ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﻰ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻤﻪ ﺟﻤﺎﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  397ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 961860/40/96ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪﻟﻮﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 459ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/5/4ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ
ﻓﻮﺕ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1:ﻋﻤﻪ ﺟﻤﺎﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻪ ﺵ ﺵ
 397ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺯﻭﺟﻪ  -2ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺵ ﺵ  5ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -3ﺑﻬﻤﻦ
ﻣﺤﻤــﺪ ﻟﻮﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺵ ﺵ  4270347482ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ -4ﺑﻬﻨــﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺵ
ﺵ  4270856610ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ -5ﻧﺎﺯﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺵ ﺵ  666ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ -6ﺛﺮﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺵ ﺵ  813ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -7ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺵ
ﺵ  21ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ – 8ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺵ ﺵ  4270023309ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ  361ﻭ  362ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻧﺸﺮﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  40ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ – ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﻰ

اجرایی نشده است.
الزم به ذکر است وزیر خارجه آلمان در گفتوگو
با یک��ی از روزنامههای این کش��ور گفت که ترکیه
درخواستهای زیادی برای خرید تسلیحات به آلمان
داده اس��ت اما برلین بیشتر آنها را درپی تنش میان
 2کشور متوقف میکند .وی در این مورد به روزنامه
آلمانی «هاندلزبالت» گفت« :ما همه درخواستهای
بزرگ برای صادرات تس��لیحات به ترکیه را متوقف
میکنیم و این درخواستها کم هم نیستند».
دولت آلمان از آغاز س��ال ،صادرات تسلیحاتی
به ارزش  25میلیون یورو به ترکیه داشته است.

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴــﻴﻦ ﺧﺮﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻮﺭﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3860077635ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳــﻪ  961857/40/96ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺮﻳﻢ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 0370883721ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/6/6ﺩﺭ
ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﻓﻮﺕ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1:ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺮﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻧﻮﺭﻋﻠــﻰ ﺵ ﺵ  3860077635ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺯﻭﺝ  -2ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺻﻤﺪﻯ ﺻﺎﺭﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﺵ ﺵ
 2290ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺎﺩﺭ  -3ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺟﺐ ﺵ ﺵ 1672ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺪﺭ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ  361ﻭ  362ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  40ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ – ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﻰ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻭﻟﻰ ﻭﻃﻦ ﺧﻮﺍﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2901ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 961853/40/94ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﻃﻦ ﺧﻮﺍﻩ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  41ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/6/4ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ
ﺧﻮﺩ ﻓﻮﺕ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1:ﻭﻟﻰ ﻭﻃﻦ ﺧﻮﺍﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﺵ ﺵ 2901ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧــﺪ  -2ﺣﻤﻴﺪ ﻭﻃﻦ ﺧﻮﺍﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠــﻰ ﺵ ﺵ 0370072111
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -3ﻣﻬﺮﻯ ﻭﻃﻦ ﺧﻮﺍﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺵ ﺵ  2900ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ -4ﻟﻴﻠﻰ
ﻭﻃﻦ ﺧﻮﺍﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺵ ﺵ  28ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ -5ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻭﻃﻦ ﺧﻮﺍﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﺵ ﺵ  901ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ -6ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻭﻃﻦ ﺧﻮﺍﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺵ ﺵ  7945ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ  -7ﻃﻴﺒﻪ ﺍﺻﻼﻧﻰ ﺑﺠﻨﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﺵ ﺵ  28ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺯﻭﺟﻪ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺑﺎﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ  361ﻭ  362ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴــﺒﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ
ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  40ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ – ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﺑﻼﻏﻨﺎﻣﻪ 9610102523502476:ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ 9609982523500243:ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:
ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺪﺩﻯ ﮔﻬﺮﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟـﻠﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﻛﺮﻣﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ  :ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ 96/6/12ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﻮﻕ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ
ﺷــﻌﺒﻪ  35ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 960249ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﺯ  96/7/26ﺳــﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﺴﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
ﮔﺮﺩﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﺩﺭﺱ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ
ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ
ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺩﺑﻴﺮﺷﻌﺒﻪ  35ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ – ﺯﻧﺪ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ

ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ 9610462538500005 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ﺷــﻌﺒﻪ 960264 :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﻧﺮﺟﺲ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬــﻰ ﺧﻮﺍﻧــﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻴﺮﻫــﺎﺩﻯ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ :ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻣﻄﺎﻟﺒــﻪ ﻧﻔﻘــﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  1396/4/7ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:
ﻓــﻮﻕ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑــﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ  55ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
 9609972538500263ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﺯ  1396/7/24ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﺴﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ
 73ﻕ.ﺁ.ﺩ.ﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  55ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ – ﻫﻤﺎﻳﻰ ﻓﺼﻴﺢ

ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ
ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﭼﺎپ ﺷــﺪﻩ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻛﻼﺳــﻪ 961798 :ﻣــﻮﺭﺥ  1396/6/16ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺭﻭﺯ ﻭﺭﺛﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  6ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻏﻨﭽﻪ ﺧﺪﺍﺑﻨﺪﻩ ﻟﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺯﻭﺟﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ
ﻗﻢ
ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ
ﭘﻴــﺮﻭ ﺁﮔﻬــﻰ ﭼﺎپ ﺷــﺪﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧــﻰ  960260ﻣــﻮﺭﺥ 1396/6/21
ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣــﻪ ﺭﺍﻩ ﻣــﺮﺩﻡ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ 9610462522200024 :ﺻﺤﻴــﺢ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﺍﺷــﺘﺒﺎﻫﺎ
 9610462522200044ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ
ﻗﻢ

