پاسخ پلیس فرانسه به معترضان

پلیس فرانس��ه در واکنش به تظاهرات اعتراضی به دنبال
م��رگ جوان��ی سیاهپوس��ت ،تالش ک��رد تا با اس��پری فلفل
گروه بينالملل بر اساس یک گزارش جدید،
فق��ط میزان بس��یار کمی از
گـزارش ويژه
نیازه��ای مال��ی پناهجویان
روهینگیای��ی تامی��ن ش��ده اس��ت و ای��ن اقلیت
مسلمان همچنان با مشکالتی مواجه است.
نتایج یک تحقیق که اخیرا ً انجام ش��ده است
نش��ان میدهد فق��ط  34درصد مناب��ع مالی که
روهینگیاییه��ای آواره به آن نی��از دارند تاکنون
جمعآوری ش��ده اس��ت 1.2 .میلیون روهینگیایی
با ش��رایط بسیار دش��واری مواجه شدهاند و 434
میلیون دالر برای رس��یدگی به مشکالت آنها الزم
اس��ت .با اینکه فعاالن حقوق بش��ر به طور بیست
و چهار س��اعته در حال کمکرسانی به این مردم
هس��تند ،هنوز هم مش��کالت زیادی باقی مانده و
آنها به کمک مالی نیاز دارند.
گروه همکاری  ISCGپس از گذش��ت 100
روز از هجوم پناهجویان به بنگالدش گزارش��ی را
درباره ش��رایط آنها منتش��ر کرده اس��ت .در حال
حاض��ر  830هزار پناهج��وی روهینگیایی در بازار
کوک��س اقامت دارند که  625ه��زار نفر از آنها از
 25اوت از طریق مرز وارد بنگالدش ش��دهاند .این
آوارهه��ا در  10اردوگاه مختل��ف زندگی میکنند
و جوامع بنگالدش��ی میزبان آنها هس��تند .یکی از
این اردوگاهها با س��رعت بس��یار زی��ادی در حال
رش��د اس��ت و رکورد جهانی را شکس��ته اس��ت.
اف��راد در این اردوگاه در کنار ه��م و بدون فاصله
زندگ��ی میکنند و به خدمات اولی��ه مانند توالت
یا مرکز بهداش��تی دسترس��ی ندارند .این گزارش
نظارتی ش��رایط رس��یدگی به مهاج��ران را از 25
اوت ت��ا  31اکتب��ر بررس��ی کرده اس��ت .در حال
حاض��ر فقط به نیم��ی از  1.2میلی��ون پناهجوی

نیازمند ،کمکرسانی ش��ده است .در این گزارش
ب��ه چالشه��ا و کمبودهای باقی مانده نیز اش��اره
شده است .خطر ش��یوع بیماری خیلی زیاد است
و امکان دارد توفان و بارانهای سنگینی رخ دهد.
زمی��ن کافی برای ایجاد ش��رایط بهتر برای اقامت
 830ه��زار روهینگیایی س��اکن در ب��ازار کوکس
وجود ن��دارد .گزارش مذک��ور نیازهای پناهجویان
را که در ماههای آینده در اولویت هس��تند ،اعالم
کرد .این موارد ش��امل بهبود تغذیه ،پیش��گیری و
مدیریت ش��یوع بیماریها و برنامهریزی مناس��ب
برای اردوگاههای جدید هستند.
ارت��ش میانم��ار در  25اوت م��وج جدیدی از
حمالت را علیه مس��لمانان روهینگی��ا آغاز کرد و
کش��تار مردم و آتشسوزی روس��تاها را به حدی
افزایش داد که س��ازمان ملل متحد این اقدامات را
پاکس��ازی قومی توصیف کرد .در پی این جنایات،
مردم روهینگیا آواره ش��دند و به کش��ور همسایه
یعنی بن��گالدش ف��رار کردند .اکن��ون گروههای
حق��وق بش��ری در مرز دو کش��ور ک��ه تبدیل به
محل اقام��ت پناهجویان ش��ده جمع ش��دهاند تا
ب��ه آنها کمک کنند اما نیازهایش��ان بس��یار زیاد
اس��ت و هنوز تالشها به جایی نرس��یده اس��ت.
«آنگ سان س��و چی» رهبر حزب حاکم میانمار،
که برنده جایزه صلح نوبل است مقابل این جنایات
س��کوت کرده اس��ت و واکنش او انتقاد جهانی را
در پی داش��ته اس��ت .بنگالدش خواستار برگزاری
نشس��ت شورای حقوق بشر س��ازمان ملل و بحث
در خصوص بحران روهینگیا شد .براساس گزارش
«نیوک��راال» ،این اطالعیه با حمایت  33کش��ور از
 47کش��ور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل و
همچنین  40کشور دیگر مواجه شد.

نخس��توزیر انگلی��س ک��ه همچنان در
وضعیت بحرانی ب��رای حفظ قدرت قرار
قاره سبـــز
دارد ،در چارچوب مذاک��رات خروج این
کش��ور از اتحادیه اروپا باید همتایان اروپایی خود را درباره سه
موضوع مهم متقاعد کند.
ترزا می ،نخس��توزیر انگلیس باید در سه موضوع کلیدی
حل نش��ده در پرونده خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت)
ش��امل هزینه جدایی انگلیس از این اتحادیه ،مرزهای ایرلند و
سرنوش��ت اتباع اروپایی ساکن انگلیس ،همتایان اروپایی خود
را متقاع��د کند .مذاک��رات درباره برگزیت با حضور بیس��ت و
هفت کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل از سر گرفته خواهد
ش��د .ترزا می ،نخس��توزیر انگلیس ،ژان کل��ود یونکر ،رئیس
کمیسیون اروپا و میش��ل بارنیه ،مذاکره کننده ارشد برگزیت
امروز با یکدیگر دیدار خواهند کرد.
ترزا می باید در س��ه موضوع کلیدی حل نشده در پرونده
برگزیت شامل هزینه جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا ،مرزهای
ایرلن��د و سرنوش��ت اتباع اروپایی س��اکن انگلی��س ،همتایان
اروپای��ی خود را متقاعد کن��د .وی امیدوار اس��ت مرحله اول
مذاک��رات هر چه س��ریعتر به س��رانجام برس��د .همانطور که
می دانید کش��ورهای اروپایی انتظار دارند پیش از پرداختن به
هر موضوع دیگری ،سه موضوعی را که در اولویت هستند روی
میز مذاکرات قرار دهند و درباره هزینه ای که قرار است انگلیس
هن��گام خروج از اتحادیه اروپا بپردازد ،سرنوش��ت ش��هروندان
اروپایی که در خاک انگلیس زندگی می کنند و آینده مرزهای
ایرلند ،با یکدیگر به توافق برس��ند .کشورهای اروپایی از ماه ها
پیش تا کنون یعنی از آغاز مذاکرات در ماه ژوئیه و اوت تأکید
م��ی کنند که انگلیس باید همزمان هم به تعهدات مالی کوتاه

نش��ریه اکونومیس��ت از ب��روز
برخی مش��کالت و موانع بر سر
چـــــالش
قرارداد تس��لیحاتی دو میلیارد
دالری ترکیه با روسیه خبر داد.
این هفته نامه انگلیسی در پایگاه اینترنتی خود
نوشت :انتشار خبر خرید س��امانه دفاع موشکی اس
  400دول��ت رجب طیب اردوغان از روس��یه برایمقامات ناتو بیشتر به مثابه یک شوخی بد بود.
در خبر منتشر شده پس از تمجید از نقاط قوت
این س��امانه از توانای��ی آن در رهگیری جنگندههای
دش��من و موش��کهای با ب��رد  400کیلومتر برخی
هواپیماهای��ی که س��امانه اس 400-میتواند آنها را
سرنگون کند ،نام برده شده بود که همه هواپیماهای
آمریکایی بودند .متح��دان ترکیه آموخته اند چنین
مطالب��ی را که نمونههای آن معموال در رس��انههای
طرفدار دولت دیده میش��ود ،نادیده بگیرند .اما آنها
ای��ن توافق موش��کی را ب��ا نگرانی روز اف��زون رصد
میکنند .مقامات ناتو معتقدن��د دولت اردوغان آزاد
اس��ت از هرکجا ک��ه میخواهد ،تجهی��زات نظامی
خری��داری کند اما باید درباره خرید از روس��یه دقت
بیشتری به خرج دهد.
تحلیلگ��ران معتقدن��د س��امانههای اس 400 -
قابلیت هماهنگی با سامانه دفاع هوایی ناتو را ندارد.
پیت��ر پاول ،رئی��س کمیته نظامی نات��و اخیرا درباره

معترضان را متفرق کند.
به گزارش ایسنا ،در جریان تظاهرات اعتراضی در پاریس
علی��ه مرگ جوانی سیاهپوس��ت ،پلیس فرانس��ه ضمن درگیر
ش��دن با مردم اقدام به اس��تفاده از اس��پری فلفل کرد .گفته

وعدهها برای بهبود وضعیت مسلمانان میانمار همچنان محقق نشده است

مظلومان آواره

این اقدام پیرامون امض��ای توافقنامه دوطرفه
«شیخ حسینه» نخس��توزیر بنگالدش با میانمار
در م��ورد بازگش��ت مس��لمانان روهینگیا ،صورت
گرفت.طبق گ��زارش روزنامه «داکاتریبون» ،اخیرا
بن��گالدش اطالعیهای را به ش��ورای حقوق بش��ر
س��ازمان ملل ارس��ال کرده اس��ت .گفتنی است؛
بن��گالدش قصد دارد تا در م��ورد وضعیت حقوق

مدت خ��ود یعنی زمان خروجش از این اتحادیه که بیس��ت و
نهم مارس  2019پیش بینی ش��ده اس��ت ،عمل کند و هم به
برنامه ه��ای بلند مدتش مانند صندوق های بازنشس��تگی .به
نظر می رسد توافقی در این زمینه میان دو طرف حاصل شده
است .بر اساس این توافق روش��ی برای محاسبه وجود خواهد
داشت .هنوز مبلغ کلی مشخص نیست اما می دانیم کشورهای
اروپایی تمایل دارند پش��ت میز مذاکرات ،صحبت از مبلغ 55
تا  60میلیارد یورو باش��د .این مبلغی اس��ت که در حال حاضر
درباره آن صحبت می شود.
ب��ر اس��اس این تواف��ق ،انگلیس ح��دود  16درصد آن را
پرداخ��ت خواه��د کرد .این رقم ،نظری اس��ت و پنجش��نبه و
جمعه درباره آن صحبت شد .به نظر می رسد مذاکرات کنونی
برگزیت مرحلهای اس��ت برای اینکه در اج�لاس اروپا که قرار
اس��ت ده روز دیگر در بروکس��ل برگزار ش��ود ،توافقی حاصل
شود .نظرس��نجی جدید حاکی است نیمی از مردم انگلیس از
برگزاری همه پرسی دوم در خصوص خروج انگلیس از اتحادیه
اروپا موس��وم به برگزی��ت حمایت میکنند .این نظرس��نجی
همچنین حاکی است ،یک سوم مردم انگلیس معتقدند پس از
خروج از اتحادیه اروپا اوضاع مالی اش وخیمتر خواهد شد .الزم
به ذکر اس��ت طی  4سال گذش��ته صدها هزار نفر به جمعیت
فقیر بریتانیا اضافه ش��ده و کودکان زیادی طی س��الهای آتی
به این جمعیت اضافه خواهند ش��د .به نوشته روزنامه گاردین،
بنی��اد جوزف رونت��ری در تحقیقات تازه خ��ود دریافت طی 4
سال گذش��ته جمعیت کودکان و بازنشستگان فقیر در بریتانیا

بشر س��ایر اقلیتهایی که در ایالت راخین میانمار
زندگ��ی میکنند ،با اعضای ش��ورای حقوق بش��ر
مذاک��ره کند .ارتش میانمار دور جدید خش��ونت
علیه س��اکنان مسلمان اس��تان راخین را به بهانه
جس��ت وجوی عوام��ل حمله چن��دی پیش افراد
مس��لح به ش��ماری از نظامیان ارتش میانمار آغاز
کرده است .ساکنان اس��تان راخین ازسال 2012

پیامدهای نامعلوم این خرید ترکیه هش��دار داد .وی
در  25اکتبر گفت :اس��تقرار موش��کهای روسی در
خاک ترکیه احتماال چالشهایی را برای هواپیماهای
متحدان ناتو که ممکن است درخاک آن کشور مستقر
شوند ،ایجاد خواهد کرد .به هر حال وزیر دفاع ترکیه
در  11نوامب��ر اعالم کرد بر س��ر این ق��رارداد توافق
حاصل ش��ده اس��ت .البته این خطر وج��ود دارد که
توافق تس��لیحاتی ترکیه با روسیه ناقض تحریمهای
آمریکا ضد روسیه محسوب شود .در ماه اکتبر وزارت
ام��ور خارجه آمریکا اعالم کرد این حق را برای خود
محفوظ م��یدارد ک��ه دولتهایی را ک��ه تجهیزات
نظامی از مس��کو خریداری میکنن��د ،مجازات کند.
نام شرکتهای تولید کننده سامانههای دفاع هوایی
اس  400-در فهرست شرکتهای تسلیحاتی تحریم
شده روسیه قرار دارد.
روابط ترکیه با ناتو نیز به شدت متشنج است .در
ماه نوامبر پس از آنکه نام اردوغان و تصویر آتاتورک
در فهرست دشمنان رزمایش ناتو قرار گرفت ،ترکیه
نیروه��ای خود را از این رزمای��ش که در نروژ برگزار
ش��د ،خارج کرد .دولت ترکی��ه عذرخواهی باالترین

در اقدامی که بیش��تر برای توس��عه حضور فرانس��ه در
لبنان اس��ت ،نشس��ت بینالمللی حمای��ت از لبنان روز
غ�رب آس�يا
جمعه به دعوت فرانسه در پاریس برگزار میشود.
وزیر امور خارجه فرانس��ه از همتایان خود در "گروه بینالمللی حمایت از
لبنان" خواس��ت تا روز جمعه در نشس��تی در پاریس به منظور بررسی بحران
سیاسی ،حمایت از ثبات ،حاکمیت و حفظ امنیت این کشور شرکت کنند.
گروه حمایت بینالمللی از لبنان متشکل از پنج عضو دائم شورای امنیت
و نیز آلمان ،ایتالیا ،سازمان ملل ،اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب است.
منابع آگاه در فرانس��ه اعالم کردند که رکس تیلرسون ،وزیر امور خارجه
آمریکا ،س��رگئی الوروف ،وزیر امور خارجه روس��یه ،سامح شکری ،وزیر امور
خارجه مصر و فدریکا موگرینی ،مس��ئول سیاس��ت خارج��ه اتحادیه اروپا در
این نشس��ت حضور دارند .یک منبع وزارتی لبنان به این روزنامه عربس��تانی
اعالم کرد که قبل از نشس��ت گروه بینالمللی حمایت از لبنان نشس��ت ویژه
کابین��ه لبنان در راس��تای تصویب بیانی��ه حل و فصل برگزار خواهد ش��د و
تماسه��ای متعددی به خاط��ر تکمیل نهایی آن برای حمایت از سیاس��ت
کنارهگیری و دوری گزیدن لبنان از درگیریهای منطقه و به منظور بررس��ی
بحران سیاس��ی این کشور با کشورهای عربی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج
فارس و عربس��تان در نتیجه اتهام علی��ه "حزب اهلل" مبنی بر مداخله در امور
این کشورها صورت گرفته است.

به ش��کل فزایندهای افزایش یافته و این در  20س��ال گذشته
بیسابقه بوده است.
این بنیاد از دولت خواس��ت خانههایی بسازد تا در اختیار
خانوادهه��ای فقیر بگ��ذارد و مزایای ش��غلی را افزایش داده و
آموزشهای بیش��تری به بزرگساالن برای یادگیری مهارتها و
پیدا کردن شغل بدهد.
آخری��ن تحقیقات ای��ن بنیاد نش��ان میدهد یک س��وم
ک��ودکان بریتانیایی در خانوادههایی زندگی میکنند که منابع
حداقل��ی برای برآوردن نیازهایش��ان را ندارند .طی یک س��ال
گذشته میزان فقر در میان بازنشستگان بریتانیایی  16درصد و
در میان کودکان  30درصد افزایش یافته است .در حال حاضر
 4میلیون کودک 2 ،میلیون بازنشس��ته و  8میلیون بزرگسال
در این کش��ور در فقر به س��ر میبرند .برآوردها نشان میدهد
تع��داد کودکان فقیر در بریتانیا ،ب��از هم افزایش خواهد یافت.
مطالعات س��ال مالی بریتانیا نش��ان میدهد تا  5س��ال آینده
تعداد کودکان فقیر  5.2میلیون نفر میشود.
برخی خانوادهها با وجود داش��تن ش��غل همچنان در فقر
هس��تند و هیچ پیش��رفتی نمیکنند و یک هش��تم ش��اغلین
بریتانیای��ی درآمد مکفی ندارند و اینه��ا همه در زمانی اتفاق
افتاده است که دولت محافظهکار ،ریاضتهای اقتصادی زیادی
اعمال کرده است.
الزم به ذکر اس��ت مسئوالن آزمون رانندگی انگلیس ،در
اعتراض به وضعیت شغلی ش��ان از دیروز دوشنبه به مدت دو
روز در سراس��ر این کش��ور اعتصاب کردن��د .اتحادیه کارگری

مقام ناتو را پذیرفت اما تاکید کرد باید در این زمینه
تحقیقات کاملی انجام شود.
از دیرب��از مقام��ات آمریکایی تاکی��د میکردند
بهتری��ن راه برای دفاع از حری��م هوایی ترکیه خرید
س��امانه آمریکای��ی پاتری��وت اس��ت ،یعن��ی همان
س��امانهای که ب��ه آلمان ،هلن��د ،یونان ،عربس��تان
سعودی و برخی دیگر از کشورها هم فروخته بودند.
همتایان آنها در ترکیه نیز پذیرفته بودند که س��امانه
پاتریوت بهترین گزینه اس��ت اما قیمت آن و نگرانی
درب��اره این موضوع که احتمال دارد آمریکا فنآوری
کمتری در مقایسه با روس��یه به ترکیه منتقل کند،
آنها را مردد ساخته بود.
از طرف دیگ��ر وجهه اردوغان در واش��نگتن به
حدی بد اس��ت که احتمال داش��ت کنگ��ره مانع از
به س��رانجام رس��یدن هرگونه توافقی ش��ود .اکنون
وزرای اردوغان میگویند س��امانه اس 400-بهترین
سامانهای اس��ت که ترکیه میتواند دراختیار داشته
باشد .به گفته مقامات ترک براساس این توافق ترکیه
چهار سامانه پرتاب موشک به ارزش دو میلیارد دالر
از روس��یه دریافت خواهد کرد .ام��ا از آنجا که اس-
 400نمیتواند به ش��بکه راداری ناتو متصل ش��ود و
ترکیه هم تنها  4س��امانه پرتاب خواهد داش��ت ،این
سامانه قادر خواهد بود تنها از بخشی از حریم هوایی
ترکیه محافظت کند.

تظاهرات علیه سرکوبگری پلیس کالیفرنیا

خانوادهه��ا در یک منطق��ه نفت خیز ایال��ت کالیفرنیا،
بیرحمی پلیس آمریکا را محکوم کردند.
حق�وق بش�ر
به گزارش تلویزیون خبرگزاری فرانس��ه ،جیمز دال
روسا ،زمانی که چهار مامور پلیس در شهر بیکرزفیلد کالیفرنیا به ضرب گلوله
وی را کش��تند ،مسلح نبود .وی که  ۲۲سال داشت ،حتی یک محکومیت نیز
نداش��ت ولی در گزارشهای اولیه پلیس ،کش��ته ش��دن وی این گونه توجیه
ش��د که او پس از آن که مورد تعقیب پلیس قرار گرفت ،دس��ت خود را داخل
جیب شلوارش کرد.
وی اف��زود« :نه پول ،نه هی��چ چیزی در این دنیا ،پس��ر من را برنخواهد
گردان��د .م��ن هر روز به جیمز فک��ر میکنم .من در خان��های که وی زندگی
میکرد ،زندگی میکنم .او بچه خوبی بود ،آینده روشنی داشت».
در دادخواس��ت خانواده آمده اس��ت که دال روسا دس��ت خود را باال برده
بود که یک مامور نخست سعی کرد با تیزر (یک نوع سالح الکتریکی) به وی
شوک وارد کند و سپس دیگر ماموران تیراندازی کردند.
قربانی پنج بار از ناحیه سر ،کشاله ران و دیگر بخشها مورد اصابت گلوله
قرار گرفت .پس از آن که مش��خص ش��د یکی از ماموران جس��د دال روسا را
«قلقلک» داده است ،خانواده قربانی به دریافت  ۴۰۰هزار دالر غرامت رضایت
داد ولی بس��یاری از خانوادههای قربانیان دیگر احساس میکنند به هیچ وجه
شاهد عدالت نبوده اند.

بینالملل

خشونتها در رسانهها منتشر میشود که در اغلب موارد تنها
اظهار تأس��ف مقامات دولتی و وعده تکراری اقدام قاطع علیه
عوامل خش��ونتها را به دنب��ال دارد و تاکنون هیچگونه اقدام
عملی و مقتضی در خصوص آنها صورت نگرفته است.

ترزا همچنان سرگردان در پیچ برگزیت

موانع قرارداد تسلیحاتی
ترکیه با روسیه

پاریس در سودای بازگشت به لبنان

میشود که این جوان سیاه پوست در پی دستگیری به وسیله
پلیس ،ماه گذش��ته کشته شده اس��ت .خشونتهای پلیسی
از جانب نیروهای پلیس فرانس��ه پیوسته در این کشور وجود
داش��ته و ه��ر از گاهی اخباری مبنی بر وق��وع مواردی از این
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آماج حم�لات گس��ترده تندوره��ای بودایی قرار
دارند و براثر این حمالت دس��تکم  650نفر کشته
وصده��ا هزار نف��ر دیگر نی��ز آواره وی��ا مجبوربه
زندگی در اردوگاههای این اس��تان شدهاند .دولت
میانمار حقوق ش��هروندی مسلمانان روهینگیا که
در اس��تان راخین زندگی میکنند را به رس��میت
نمیشناس��د و آنها را مهاجران غیرقانونی میداند
که از کش��ورهای اط��راف از جمل��ه بنگالدش به
این کش��ور وارد ش��دهاند .وجود چنین رویکردی
در بی��ن مقامات رس��می میانمار س��بب ش��ده تا
خش��ونت بوداییان علیه مس��لمانان در این کشور
افزایش پیدا کند .به ویژه آنکه گزارشهایی وجود
دارند که نش��ان میدهند دولت میانمار در تالش
اس��ت تا ترکیب جمعیتی استان راخین را به ضرر
مسلمانان روهینگیا تغییر دهد.
این سیاس��تهای تغییر در ترکیب جمعیتی
و خشونتها علیه مس��لمانان در میانمار در حالی
پیگیری ش��ده اس��ت که دولت این کشور که پس
از انتخابات پارلمانی نوامبر س��ال  2015روی کار
آمده است ،مدعی گسترش دموکراسی و برقراری
عدال��ت اس��ت .جبهه مل��ی برای دموکراس��ی به
رهبری آنگ سان س��وچی که پیروز انتخابات شد
و دولت میانمار را تشکیل داد ،وعده داد به حقوق
و مطالبات مس��لمانان روهینگیایی رسیدگی کند.
این در حالی اس��ت که نه تنها آن وعدهها محقق
نش��د ،بلکه خش��ونت علیه مس��لمانان در میانمار
همچنان ادامه یافته است.
در این شرایط این پرسش مطرح است که چرا
س��وچی که در حال حاضر قدرت را در میانمار در
اختیار دارد ،مقابل خشونت ارتش این کشور علیه
مسلمانان روهینگیایی سکوت کرده است؟

«پی س��ی اس» ضم��ن اعالم این خب��ر اظهار داش��ت که از
مسئوالن آزمون رانندگی انتظار میرود تا بیشتر کار کنند حال
آنکه هزینه اضافهکاری آنها پرداخت نمیشود .مارک ستورتکا
در گفتوگ��و با خبرنگاران اظهار داش��ت :اعض��اء این اتحادیه
ت�لاش کردهاند ت��ا نگرانیهای خود را ب��ا کارفرمایان در میان
بگذارند اما با در بس��ته مواجه ش��ده اند؛ آنان اکنون احساس
میکنند که راهی جز برپایی اعتصاب برای حل مشکالت خود
ندارند.به گفته رس��انههای انگلیسی اعتصاب مسئوالن آزمون
رانندگی س��بب خواهد ش��د تا صدها آزم��ون رانندگی در این
کش��ور لغو شود .بر اساس رویه تقاضای گواهینامه رانندگی در
انگلیس ،متقاضیان باید از طریق س��امانه اینترنتی دولت ،برای
امتحان عملی (ش��هر) ثبتنام کرده ک��ه گاهی نوبتدهی آن
ماهها طول میکشد.
این اعتصاب درحالی صورت میگیرد که دولت انگلیس از
دیروز دس��تورالعملهای جدیدی را برای متقاضیان گواهینامه
رانندگی به اجرا گذاش��ته اس��ت .بر اس��اس این دستورالعمل،
متقاضی��ان بای��د به م��دت  20دقیقه با اس��تفاده از دس��تگاه
مسیریاب برپایه مهارتهای فردی خود رانندگی کنند .دولت
بر این باور اس��ت که این آزمون سبب خواهد شد تا اعتماد به
نفس رانندگان مورد آزمایش قرار گیرد .می در ماههای گذشته
و ب��ه ویژه پس از انتخاب��ات زودهنگام  8ژوئن ( 18خرداد) در
تقالیی سخت برای حفظ موقعیت سیاسی خود بوده است.
نخس��ت وزیر انگلی��س با این امید دس��تور ب��ه برگزاری
انتخاب��ات داد که جایگاه خود را پیش از آغاز مذاکرات جدایی
از اتحادی��ه اروپا (برگزیت) تقویت کن��د؛ با این حال این اقدام
او باعث شد تا حزبش تعدادی از کرسیهای مجلس عوام و به
تبعیت از آن اکثریت مطلق را از دست بدهد.

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺛﺮﻭﺕ ﺁﻻﻧﻖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  4796ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳــﻪ  961957ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭﮔﻮﺍﻫــﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺭﺍ ﻧﻤــﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺤﻤــﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺛﺮﻭﺕ ﺁﻻﻧﻖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  25ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  1396/2/16ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ
ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﻓﻮﺕ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1 :ﺻﻐﺮﻯ ﭘﻮﺭ ﻋﺒﺎﺱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﺎﺷﻢ
ﺵ ﺵ  1500231861ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻤﺴــﺮ )ﺯﻭﺟﻪ(  -2ﻣﺤﻤﺪ ﺛﺮﻭﺕ ﺁﻻﻧﻖ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺵ ﺵ
 4796ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -3ﺭﺣﻴﻢ ﺛﺮﻭﺕ ﺁﻻﻧﻖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺵ ﺵ  197ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
 -4ﻣﺤﻤﺪﺭﺿــﺎ ﺛــﺮﻭﺕ ﺁﻻﻧﻖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺵ ﺵ  3415ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧــﺪ  -5ﺯﻫﺮﺍ ﺛﺮﻭﺕ ﺁﻻﻧﻖ
ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺵ ﺵ  4797ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -6ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺛﺮﻭﺕ ﺁﻻﻧــﻖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺵ
ﺵ  2776ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -7ﻛﺒﺮﻯ ﺛﺮﻭﺕ ﺁﻻﻧﻖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺵ ﺵ  3623ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ  -8ﺭﻗﻴﻪ ﺛﺮﻭﺕ ﺁﻻﻧﻖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺵ ﺵ  1124ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺑﺎﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ  361ﻭ  362ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴــﺒﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺷــﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  40ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ – ﺣﻴﺪﺭﻯ ﻣﻬﺮ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻠﻚ ﺷــﺎﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺎﺳــﻢ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  93122ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 962689/40/96ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭﮔﻮﺍﻫــﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻠﻜﺸﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 15225ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/1/22ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﻓﻮﺕ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1:ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﻜﺸــﺎﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺎﺳــﻢ ﺵ ﺵ 93127
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -2ﺣﺒﻴﺐ ﻣﻠﻜﺸــﺎﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺎﺳــﻢ ﺵ ﺵ  93121ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -3ﻋﺰﻳﺰ
ﻣﻠﻜﺸﺎﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺎﺳﻢ ﺵ ﺵ  93122ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ -4ﺣﻴﺪﺭ ﻣﻠﻜﺸﺎﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺎﺳﻢ ﺵ ﺵ 93125
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ -5ﺭﻓﻴﻖ ﻣﻠﻜﺸــﺎﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺎﺳــﻢ ﺵ ﺵ  93124ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ -6ﺑﺴــﻴﻢ
ﻣﻠﻜﺸﺎﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺎﺳﻢ ﺵ ﺵ  93126ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -7ﺯﻳﻨﺐ ﻣﻠﻜﺸﺎﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺎﺳﻢ ﺵ ﺵ 1536
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ – 8ﺳــﻤﻴﺮﻩ ﻣﻠﻚ ﺷﺎﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺵ ﺵ  16181ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺯﻭﺟﻪ  -9ﺳﺤﺮ
ﻣﻠﻜﺸــﺎﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺎﺳــﻢ ﺵ ﺵ  93123ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ 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 – ﺣﻴﺪﺭﻯ ﻣﻬﺮ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗــﺎﻯ ﻣﺤﺴــﻦ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  27ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ
 962694/40/96ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭﮔﻮﺍﻫــﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺑﺘﻮﻝ ﻓﻼﺡ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  367ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/9/2ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﻓﻮﺕ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﺍﺳــﺖ ﻭﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1:ﻋﺬﺭﺍ ﺍﺳﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﻔﻴﻊ ﺵ ﺵ  263ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻣــﺎﺩﺭ  -2ﻣﺠﻴــﺪ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺵ ﺵ  1144ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -3ﺍﻣﻴﻦ ﺧﺴــﺮﻭ ﺑﻴﮕﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﺵ ﺵ 0370720881ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ -4ﻣﺤﺴﻦ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺵ ﺵ  27ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ -5ﻣﺮﻳﻢ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺵ ﺵ  2546ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ -6ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺧﺴﺮﻭ
ﺑﻴﮕﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳــﻤﻌﻴﻞ ﺵ ﺵ  0371020719ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -7ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
ﺵ ﺵ  3536ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ – 8ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺧﺴﺮﻭﺑﻴﮕﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺗﻘﻰ ﺵ ﺵ  1135ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺯﻭﺟﻪ
 -9ﻋﻠﻰ ﻓﻼﺡ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺵ ﺵ  4ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺪﺭ  .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ 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 – ﺣﻴﺪﺭﻯ ﻣﻬﺮ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺳﻴﺪ ﻣﻴﺮﻯ ﻗﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﺗﻘﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2636ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  962685/40/96ﺍﺯﺍﻳــﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﺎﻣﺤــﺪﻭﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺳﻴﺪ ﺗﻘﻰ ﺳﻴﺪ ﻣﻴﺮﻯ ﻗﻤﻰ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  36893ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 1396/8/24
ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﻓﻮﺕ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1:ﺳﻴﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺳﻴﺪ
ﻣﻴﺮﻯ ﻗﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳــﻴﺪ ﺗﻘﻰ ﺵ ﺵ  2636ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -2ﺳــﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﺳﻴﺪ ﻣﻴﺮﻯ ﻗﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ
ﺗﻘــﻰ ﺵ ﺵ  414ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -3ﻓﺎﻃﻤــﻪ ﻣﻴﺮﺍﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺗﻘﻰ ﺵ ﺵ  117ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
 -4ﺍﻋﻈﻢ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺳﻴﺪ ﻣﻴﺮﻯ ﻗﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﺗﻘﻰ ﺵ ﺵ  101ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -5ﺟﻤﻴﻠﻪ ﻣﻴﺮﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺳﻴﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﺵ ﺵ  30752ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺯﻭﺟﻪ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ  361ﻭ 362
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴــﺒﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷــﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ
ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  40ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ – ﺣﻴﺪﺭﻯ ﻣﻬﺮ
ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﺑﻼﻏﻨﺎﻣﻪ 9610102522102722 :ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 9609982522100410 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ
ﺷــﻌﺒﻪ 960410 :ﺁﮔﻬــﻰ ﺍﺑــﻼﻍ ﻭﻗــﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑــﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻴﺴــﻰ ﻧﺼﺎﺭ ﭘــﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:
ﺁﻗــﺎﻯ ﻋﻠــﻰ ﻧﻌﻴﻤــﻰ ﺑﺰﭼﻠﻮﺋﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴــﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻴﺴــﻰ ﻧﺼﺎﺭ ﭘــﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ،
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴــﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ:
 9609982522100410ﺷــﻌﺒﻪ  21ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻗﻢ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ
 1396/10/13ﺳﺎﻋﺖ  17ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ،
ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.ﻗﻢ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ،ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ،ﺷﻌﺒﻪ  21ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  21ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ – ﺍﺣﺪ ﻧﻮﺭﻳﺎﻥ
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اخبار

نشست آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا

وزرای دادگس��تری کش��ورهای آس��یای مرکزی و
اتحادیه اروپا در بروکس��ل موض��وع حاکمیت قانون را
بررسی خواهند کرد.
به گ��زارش ف��ارس  ،پنجمی��ن کنفران��س وزرای
دادگستری کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا در
زمینه حاکمیت قانون در تاریخ  7دسامبر سال جاری در
شهر بروکس��ل برگزار میشود .بنا به گزارش نمایندگی
اتحادی��ه اروپا در قرقیزس��تان ،در چارچ��وب ابتکارات
حاکمیت قانون بر اساس اس��تراتژی اتحادیه اروپا برای
کشورهای آسیای مرکزی این نشست با ریاست استونی
و همکاری فرانسه و آلمان به عنوان دو کشور هماهنگ
کننده این ابتکار سازماندهی شده است.

رزمایش آمریکا و کره جنوبی

کره جنوب��ی و آمریکا بزرگتری��ن رزمایش هوایی
مشترک دو کشور را در شبه جزیره کره آغاز کردند.
به نوش��ته رویترز ،رزمایش س��الیانه مش��ترک دو
کش��ور با ن��ام «ویجیلنت آی��س» تا روز جمع��ه ادامه
خواه��د داش��ت .بمبافکنهای النس��ر بی-وانبی نیز
احتماال ب��ه این رزمایش ملحق خواهند ش��د .در این
رزمای��ش هواپیماهای اس��تراتژیک آمریکا یی در میان
 230جنگنده دو کش��ور شرکت خواهند داشت .حدود
 12هزار نظامی آمریکایی به نظامیان کرهجنوبی ملحق
ش��دهاند تا در این رزمایش عظیم شرکت کنند .ارتش
آمریکا هدف ای��ن رزمایش را آمادگی برای اطمینان از
صلح و امنیت در ش��به جزیره کره عن��وان کردند .این
رزمایش یک هفته بعد از آخرین آزمایش موش��کی کره
شمالی در این منطقه برگزار میشود.

تقویت همکار ی دفاعی اروپاییها

ی��ک روزنامه آلمانی نوش��ت که اتحادی��ه اروپا به
منظ��ور پیش��گیری از وقوع حم�لات تروریس��تی در
ای��ن منطق��ه ،تقویت همکاریهای دفاع��ی را در میان
کشورهای عضو ،پیگیری میکند.
روزنام��ه آلمان��ی «ولت» با اعالم این خبر نوش��ت
که در اروپا عملکرد تکفیریها تش��دید ش��ده اس��ت.
در ای��ن راس��تا در س��ندی در بروکس��ل آمده اس��ت:
«در اینترنت تکفیریه��ا تهدیدهایی را مبنی بر حمله
شیمیایی منتش��ر کردهاند .گروه داعش از هواپیماهای
بدون سرنشین (پهپاد) به منظور پیگیری اقدامات خود
اس��تفاده کرده اس��ت.به همه این دالیل برای اتحادیه
اروپا اهمیت دارد که توانایی دفاعی خود را علیه چنین
حمالت تروریستی در سالهای پیش رو تقویت کند».

تداوم حبس سران سابق کاتالونیا

قاض��ی اس��پانیایی اعالم ک��رد که مع��اون رئیس
س��ابق ایالت کاتالونیا و  3تن دیگر از سران این منطقه
همچنان در حبس باقی میمانند.
در پ��ی تح��والت ناش��ی از برگزاری همهپرس��ی
اس��تقالل کاتالونیا ،دادگاه ملی اس��پانیا یک ماه پیش،
حکم پیگرد و بازداش��ت «کارل��س پوگدمونت» رئیس
مخل��وع کاتالونی��ا و  4تن از اعضای کابین��ه وی را در
س��طح اروپا صادر کرد« .کارمن المال» قاضی اسپانیایی
فرم��ان داد که این افراد به اتهام ش��ورش تحت پیگرد
و بازداش��ت قرار گیرند .این افراد باید در دادگاه حاضر
ش��وند و درباره همهپرسی اس��تقالل که اول اکتبر (9
مهرماه) برگزار شد ،توضیح بدهند.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ 9610462524100147 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 9609982524100552 :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :
ﺣﻤﻴﺪ ﺯﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺸﻜﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻗﻢ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻋﻄﺎﺭﺍﻥ ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﻙ  1پ  ،88ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺗﺮﺗﻴﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭ ،ﻭﺍﺣﺪ  4ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﻣﻬﺪﻯ ﺗﻮﺣﻴﺪﻯ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
 22ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ  500ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﻮﻕ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻓﻮﻕ
ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  41ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  960556ﺛﺒﺖ ﻭﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﺯ  1396/10/19ﺳﺎﻋﺖ
 8:30ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﺴﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻕ.ﺁ.ﺩ.ﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ 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 ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺣﻀﻮﺭ
ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  41ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ – ﻓﻼﺡ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺣﺎﺟﻰ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺒﻰ ﺍﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  18794ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳــﻪ  962721/40/96ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻛﺮﻳﻢ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﺍﻟﻰ ﺟﺮﺩﻯ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  325ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 1384/5/26
ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﻓﻮﺕ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭﻭﺭﺛــﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1:ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ
ﺭﻣﻀﺎﻧــﻰ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻛﺮﻳﻢ ﺵ ﺵ  325ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -2ﺣﺴــﻴﻦ ﺭﻣﻀﺎﻧﻰ ﻭﺍﻟﻴﺠــﺮﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﺮﻳﻢ
ﺵ ﺵ  78124ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -3ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﻣﻀﺎﻧﻰ ﻭﺍﻟﻴﺠﺮﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﺮﻳﻢ ﺵ ﺵ  499ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -4ﻣﺤﺴﻦ ﺭﻣﻀﺎﻧﻰ ﻭﺍﻟﻴﺠﺮﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﺮﻳﻢ ﺵ ﺵ  833ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -5ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﺭﻣﻀﺎﻧﻰ ﻭﺍﻟﻴﺠﺮﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﺮﻳﻢ ﺵ ﺵ  651ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -6ﺯﻫﺮﺍ ﺍﺻﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﻰ ﺟﺮﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴــﻢ ﺵ ﺵ  18ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺯﻭﺟﻪ  -7ﻛﺒــﺮﻯ ﺭﻣﻀﺎﻧﻰ ﻭﺍﻟﻴﺠﺮﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺵ ﺵ 727
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -8ﺍﻛﺮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻧــﻰ ﻭﺍﻟﻴﺠﺮﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﺮﻳﻢ ﺵ ﺵ  832ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ.
ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺑﺎﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ  361ﻭ  362ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﻚ
ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷــﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻧﺸﺮﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  40ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ – ﺣﻴﺪﺭﻯ ﻣﻬﺮ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻼﻝ ﺳﺎﺣﺖ ﺣﺴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2142ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 962722/40/96ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﺣﺖ ﺣﺴﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  0372250361ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 1395/11/24
ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﻓﻮﺕ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1:ﺟﻼﻝ ﺳﺎﺣﺖ
ﺣﺴــﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺵ ﺵ  2142ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺪﺭ  -2ﻧﺮﮔﺲ ﺗﺮﺍﺑﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺴــﻦ ﺵ ﺵ 245
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺎﺩﺭ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺑﺎﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ  361ﻭ  362ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴــﺒﻰ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑــﻮﺭ ﺩﺭ ﻳــﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷــﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻳــﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  40ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ – ﺣﻴﺪﺭﻯ ﻣﻬﺮ
ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺟﻠﺴــﻪ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ  21ﻗﻢ ﺑﺘﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺫﻳﻞ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  960286ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﻤﻴﺪ ﺧﺎﻧﻰ
ﺿﻤﻦ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﻮﺭﻳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ
ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷــﺪﻥ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ:
ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪ ﺧﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺳــﺎﻛﻦ ﻗﻢ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ،
 45ﻣﺘﺮﻯ ﻣﺪﺭﺱ 20 ،ﻣﺘﺮﻯ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﺟﻨﻮﺑﻰ ،ﭘﺨﺶ ﺩﻯ ﺍﻑ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻗﺮﻧﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻗﻢ،
ﻣﻴــﺪﺍﻥ ﺍﻣــﺎﻡ ،ﺗﻮﻟﻴﺪﺩﺍﺭﻭ ،ﻛﻮﭼﻪ  ،8ﭘــﻼﻙ  47ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺑﺎﺑﺖ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  524505ﺑﺎﻧﻚ ﺳﭙﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  1392/2/30ﺑﻤﺒﻠﻎ  15000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﻓﻮﺭﻳﺖ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﺗﻮﺳــﻂ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ
 108،117،122ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬــﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﻝ
ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﺜﻨﺎء ﻣﺴــﺘﺜﻨﻴﺎﺕ ﺩﻳﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  15000000ﺭﻳﺎﻝ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻗﺮﺍﺭ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍء ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ  21ﻗﻢ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ
ﭘﻴــﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﭼﺎپ ﺷــﺪﻩ ﺣﺼــﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻛﻼﺳــﻪ 962130 :ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺭﻭﺯ ﻣﻮﺭﺥ
 1396/7/18ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻰ ﺭﺳــﺎﻧﺪ ﻭﺭﺛﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺍﺿﻴﻪ ﺯﺍﺭﻋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ
)ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻪ ﺻﻤﻴﻤﻰ( ﺯﻭﺟﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ
ﻗﻢ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺮﮔﺲ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4315ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 1035/964/96
ﺍﻳــﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫــﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤــﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴــﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺩﺍﻭﺩ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  16ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  96/8/2ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛــﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻣﻨﺤﺼــﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1 :ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﺵ ﺵ  7947ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻧﺮﮔــﺲ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﺵ ﺵ  4315ﺩﺧﺘﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﺣﻤﻴﺪﻩ ﺍﻳﺮﻭﺍﻧﻰ ﺵ ﺵ  845ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ
ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﻭ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴــﻲ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5300/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  964ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺭﻯ

