فساد مؤسسههای خیریه انگلیس!

دادهه��ای اخی��ر نش��ان میده��د  ۱۲۰نف��ر از کارکنان
مؤسسههای خیریه انگلیس در سال گذشته میالدی به آزار و
گروه بينالملل  10سال از ش��هادت «عماد
مغنی��ه» از فرمانده��ان بارز
گـزارش ويژه
ح��زباهلل توس��ط رژی��م
صهیونیس��تی ،در دمشق میگذرد؛ مغنیه خالصه
تجربهه��ای بس��یاری بود ام��ا از نظر سیاس��ی و
جهادی او فرزند دو انقالب بود :انقالب فلسطین و
انقالب اس�لامی ایران و امروز به یقین میتوان آن
را الگوی ماندگار مقاومت نامید.
روزنامه االخبار در گزارشی در این باره نوشت:
انقالب اس�لامی ایران «مسیر بزرگ» او را ساخت.
او یک انقالب��ی متأثر از امام خمینی [ره] ،س��ید
محمد حس��ین فض��لاهلل (که از او ب��ه عنوان پدر
معنوی حزباهلل یاد میش��ود) و «سید محمد باقر
صدر» بود .اما انقالب فلسطین ،بیداری اولیه او در
نبرد با دش��من را ش��کل داد و او تا لحظه شهادت
در  12فوریه  2008به آن وفادار ماند.
ش��هید عماد مغنیه معروف به «حاج رضوان»
که بیشترین تعداد عملیات علیه رژیم صهیونیستی
را در جه��ان به نام خود ثبت کرده اس��ت ،در ماه
جوالی س��ال  1962میالدی در ش��هر صور دیده
به جهان گش��ود .خانواده شهید مغنیه که متشکل
از پدرش ،آیتاهلل ش��یخ «جواد مغنیه» از علمای
برجس��ته ش��یعه لبنان ،مادر و «جهاد و فؤاد» دو
برادر وی بودند که بعدها به شهادت رسیدند ،پس
از مدت��ی از ص��ور به ضاحیه جنوب��ی بیروت نقل
مکان کردند و در این منطقه بود که شهید مغنیه،
تحصی�لات ابتدایی و دبیرس��تان خ��ود را گذراند
و پ��س از آن در جوانی ،وارد دانش��گاه آمریکایی
بیروت ( )AUBشد.
ش��هید مغنیه در اوایل دهه هش��تاد میالدی
به «نیروی  »17شاخه نظامی جنبش آزادیبخش
فلس��طین پیوس��ت مأموریت این نیرو ،حفاظت از
مبارزانی مانند «یاس��ر عرفات» معروف به ابوعمار
(رئی��س س��ابق تش��کیالت خودگردان)«،خلی��ل
الوزی��ر» معروف ب��ه «ابوجهاد» (از مب��ارزان بارز
فلس��طینی که توس��ط کماندوهای اسرائیلی ترور
شد) و ابوایاد (دیگر مبارز سرشناس فلسطینی که

توسط موساد ترور شد) بود.
او از همان زمان ،در عملیات انتقال س�لاح از
جنبش آزادیبخش فلسطین برای مقاومت اسالمی
لبنان که در حزباهلل و جنبش «امل» نمود دارد،
نقش اساس��ی داشت اما در پی اش��غال لبنان در
س��ال  1982میالدی از سوی رژیم صهیونیستی،
مبارزان جنبش آزادیبخش فلس��طین مجبور به
ترک لبنان شدند.
محاصره بیروت ،س��ه ماه به طول انجامید و با
خروج مبارزان فلس��طینی و سازمان آزادیبخش
از لبن��ان ،عم��اد مغنیه نیز به صف��وف رزمندگان
اف��واج مقاومت اس�لامی (جنبش امل) پیوس��ت
که از س��وی امام موس��ی صدر و ش��هید مصطفی
چمران تأسیس شده بود اما شهید مغنیه در ادامه
و همزمان با انتقال س��ید حسن نصراهلل از امل ،به
حزب تازهتأسیس حزباهلل پیوست.
روز  12فوری��ه  2008می�لادی ( 23بهم��ن
« )1386عماد فایز مغنیه» ،معاون دبیرکل حزب
لبن��ان در کمیته جهادی حزباهلل به منطقه «کفر
سوس��ه» در دمش��ق میرس��د و وارد آپارتمان��ی
میش��ود که برخی از رهبران فلسطینی و مسئول
یکی از بخشهای جهادی ح��زباهلل و تعدادی از
اعضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در ایران در
آن حضور داش��تند تا درباره آموزشهای نظامی و
هماهنگیهای نظامی بحث و تبادل نظر کنند.
پیش از پایان نشس��ت ش��هید مغنیه نشست
را ت��رک میکند و از حاض��ران میخواهد ،بحث و
گفتوگوها و هماهنگیه��ا را ادامه دهند .دقایقی
بعد صدای انفجار به گوش رس��ید .تمام کسانیکه
در نشس��ت شرکت داش��تند ،بر این باور بودند که
هدف قرار گرفتهاند ،اما داد و فریاد مردم در حیاط
جلوی س��اختمان و حضور دس��تگاهها و نیروهای
امنیتی س��وری در محل ،تعدادی از آنها را از خانه
بیرون کشید تا ببینند ،چه اتفاقی افتاده است که
عم��اد مغنیه را یافتند که هش��ت گوی آهنین به
بدن وی اصابت کرده است.
یک��ی از گویهای آهنین به چش��مش اصابت

باجگیری از شاهزادههای سعودی
برای تامین کسری بودجه
یک مق��ام بلندپایه س��عودی اعالم کرد:
انتظ��ار م��یرود ت��ا پایان س��ال جاری
غ�رب آس�يا
عربس��تان از محل دریافت وجهالمصالحه
از شاهزادگان دستگیر شده  ۱۳.۳میلیارد دالر به دست آورد.
ماه نوامبر بود که دهها تن از ش��اهزادگان و تجار ثروتمند
س��عودی به بهانه دست داشتن در فس��اد مالی دستگیر شده
و در ی��ک هت��ل ۵س��تاره زندانی ش��دند .یک مق��ام بلندپایه
س��عودی گفت :دولت عربستان انتظار دارد تا از محل دریافت
وزیر ام��ور خارج��ه آمریکا در
نشس��ت مش��ترک خب��ری با
ســــر خط
همتای مصری خود خواس��تار
رویکرد کش��ورهای عرب��ی به روند س��ازش با رژیم
صهیونیس��تی و در اص��ل پایان دادن ب��ه حمایت از
فلسطین شد.
رکس تیلرسون ،وزیر امور خارجه آمریکا در نشست
مشترک خبری با سامح شکری ،همتای مصریاش در
قاهره گفت :در قاهره گفت وگوهای ثمربخشی درباره
مس��ائل منطقهای و امنیتی داشتیم .مصر با تروریسم
و اف��راط گرایی مبارزه میکند و ما به همکاری با این
کشور در این زمینه ادامه خواهیم داد.
وی افزود :واشنگتن از برگزاری انتخابات شفاف
در مصر حمایت می کند .مصر نقش بسیار مهمی در
حمایت از گفت وگو در س��وریه ایفا کرد .بر پایبندی
دول��ت دونالد ترامپ بر حمای��ت از روند صلح تاکید
کردیم .از اصالحاتی که عبدالفتاح السیس��ی ،رئیس
جمهور مصر برای تحقق رفاه اجتماعی در این کشور
اجرا کرد استقبال می کنیم.
وزیر امور خارجه آمریکا در نشس��ت مش��ترک
خبری با سامح شکری تاکید کرد به دستیابی به راه
حل دائم بین فلسطینیها و اسرائیل پایبند هستیم.
در زمین��ه مب��ارزه با تروریس��م بین مص��ر و آمریکا
شکاف وجود دارد.
تیلرس��ون افزود :مرزهای نهایی قدس بر اساس

اذیت جنسی متهم شده اند.
به گ��زارش ایندیپندنت ،بیش از  120کارمند آژانس��های
خیریه انگلیس فقط در س��ال گذش��ته میالدی به آزار و اذیت
جنسی و فساد اخالقی متهم شدند .دادههای جمعآوری شده از

الگوی ماندگار مقاومت

کرده و از پش��ت سرش بیرون آمده بود .او بالفاصله
جان خود را از دست داده بود .دوستانش پیکرش را
به داخل ماشین برده و مستقیما راهی لبنان شدند.
مس��ئول نظام��ی ح��زباهلل که همراه ش��هید
مغنیه در نشس��ت حضور داش��ت ،با سید «حسن
نصراهلل» ،دبیرکل حزباهلل لبنان تماس میگیرد تا
خبر ش��هادت مغنیه را به او بده��د و پیکرش را به
بیمارستان منتقل کند تا در آنجا «سید» حضور یابد
و آخرین دیدار و نگاه را به رفیق راهش داشته باشد
و او را در پرچ��م بارگاه امام «حس��ین» (ع) بپیچد
ک��ه آن را از کربالی معلی دریافت کرده بود و خبر
شهادت مغنیه را به خانوادهاش و دوستانش بدهد.
در واقع ش��هید مغنیه برخ�لاف آنچه در این
اواخر ش��ایع کردند ،نه از رستوران خارج شده بود

توافق فلسطینیها و اس��رائیل مشخص خواهد شد.
آمری��کا ت�لاش میکند روند صلح را ب��ه پیش ببرد.
س��امح ش��کری ،وزیر امور خارجه مص��ر نیز در این
نشس��ت خبری اعالم کرد :از حمایت آمریکا از مصر
در مب��ارزه با تروریس��م قدردان��ی میکنیم .مصر در
ح��ال عملیات گس��ترده ای برای ریش��ه کن کردن
تروریس��م در صحرای سینا اس��ت .توافق کردیم در
نیمه دوم امسال گفت وگوی راهبردی بین دو کشور
صورت گیرد .برای تحقق ثبات در منطقه و پیش��برد
رون��د صلح ،گریزی از روابط با آمریکا نیس��ت .برای
رواب��ط دوجانبه با آمریکا اهمیت قائل هس��تیم و از
حمایتهای واشنگتن از قاهره تشکر میکنیم.
در ای��ن می��ان مش��اور تش��کیالت خودگردان
فلس��طین گفته است که این تش��کیالت با پیشنهاد
روسیه برای تقسیمبندی قدس و تعیین قدس شرقی
به عنوان پایتخت فلس��طین مش��کلی ندارد« .نبیل
شعث» مشاور رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین
گف��ت که این تش��کیالت با موضع روس��یه مبنی بر
تعیین قدس غربی به عنوان پایتخت اسرائیل و قدس
شرقی به عنوان پایتخت فلسطین مشکلی ندارد.
بن��ا بر ای��ن گ��زارش« ،محمود عب��اس» رئیس
تش��کیالت خودگردان فلس��طین در ح��ال حاضر به
منظور دیدار با مقامات روس��یه و «والدیمیر پوتین»

بنی��اد س��وروس مبالغ بیش��تری به گروهه��ای حامی ماندن
بریتانیا در اتحادیه اروپا اختصاص داده است تا جلوی اجرایی
ش��دن نتیجه همهپرس��ی خروج بریتانیا از اتحادی��ه اروپا را

بگیرد.
جورج سوروس سرمایهدار یهودی  100هزار پوند دیگر به گروه «بهترین برای
بریتانیا» اختصاص میدهد .به نوش��ته خبرگزاری رویترز ،سوروس که پیش از این
 400ه��زار پوند برای کمپین ماندن در اتحادیه اروپا هزینه کرده بود ،مبلغ تازهای
به یک گ��روه بریتانیایی مخالف خروج از اتحادیه اروپا کمک میکند.س��وروس به

و نه با همسرش در س��وریه دیدار کرده بود ،بلکه
وی برای حضور در نشس��تی به دمش��ق رفته بود
ک��ه داخل یک مرکز برگزار ش��د و معروف بود که
این مرکز سالهاست که وابسته به سپاه پاسداران
انقالب اسالمی ایران در دمشق است.
همچنین مغنیه از لبنان وارد سوریه شده بود
و مانند همیشه از محافظانش خواسته بود ،به یک
مرکز نزدی��ک منطقه «زینبیه» (س�لاماهللعلیها)
در جن��وب دمش��ق بروند تا او به جای��ی برود که
میبایس��ت بتنهایی و بدون هیچ یک از محافظان
امنیت��یاش در آن حض��ور مییاف��ت ،چ��ون وی
اولی��ن و آخرین نفری بود که میتوانس��ت از خود
محافظ��ت و مراقبت کند و با کس��ی درباره رفت
و آمده��ا و برنامههای��ش س��خن نمیگف��ت و در

ریتزکارلتون ریاض بازداش��ت ش��ده بودند که با توجه به اینکه
این هتل رزرو اتاقهای خود توسط مشتریان طی روزهای آینده
را آغاز کرده است ،به نظر میرسد این شاهزادگان توانستهاند با
دولت عربستان به توافق رسیده و به زودی آزاد شوند.
ولید بن طالل ثروتمندترین شاهزاده سعودی نیز در میان
دستگیرشدگان بود و گزارشهای اولیه نشان میداد سعودیها
چشم به یکسوم ثروت وی ،معادل  ۶میلیارد دالر برای آزادی
وی دوختهاند.
دادستان کل عربستان پیشتر گفته بود که از محل دریافت
وجهالمصالح��ه در قب��ال آزادی از ش��اهزادگان و ثروتمندان
دستگیرش��ده سعودی ،دولت عربستان  ۱۰۰میلیارد دالر پول
محقق خواهد کرد .ریاض قصد دارد با دریافت این پول بخشی

تقالی تیلرسون برای حذف فلسطین از معادالت منطقه
رئیسجمهور این کش��ور به مسکو رفته است .مشاور
عباس که با خبرگزاری «اسپوتنیک» گفتوگو کرده،
گفت« :فلس��طین با ش��رکای خارجی خود از جمله
روس��یه ،در قالب توافق چندجانبه جدید با اس��رائیل
برای برگزاری یک کنفرانس بزرگ در مسکو استقبال
میکند ».شعث در ادامه تأکید کرد« :موضع تشکیالت
خودگردان فلس��طین در قب��ال جایگزینی آمریکا در
روند مذاکرات صل��ح خاورمیانه تغییر نمیکند و این
تش��کیالت به هیچ عنوان حاضر به همکاری با دولت
«دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا نیست».
از س��وی دیگر هی��أت جنبش فتح به ریاس��ت
«عزام األحمد» که به قاهره س��فر کرده است با وزیر
خارجه مصر دی��دار و گفتوگو کرد« .عزام األحمد»
عض��و فتح پ��س از دیدار با «س��امح ش��کری» وزیر
خارج��ه مصر گفت که تماسه��ا و تالشهایی برای
پایان دادن به دودستگی فلسطینیان و تحقق آشتی
ب��ا جنبش حماس در جریان اس��ت .هی��أت فتح در
دیدار با ش��کری درباره تحوالت فلس��طین و پرونده
آشتی ملی فلسطینیان بحث و تبادل نظر کرد.
وزارت خارجه مص��ر در بیانیهای اعالم کرد که
عزام االحمد در این دیدار به بررسی آخرین تحوالت
و مواض��ع فت��ح درباره اجرای توافقنامه آش��تی ملی
فلسطینیان پرداخت.

روزنام��ه گاردین گفت که از مبارزه با کس��انی که به ج��ای بحث با کمپین خروج
سعی دارند مانع شکست خود شوند ،خوشحال است.
بنیاد سوروس  400هزار پوند برای جلوگیری از وقوع برگزیت به کمپینهای
مخالف آن اختصاص داده اس��ت .س��خنگوی «ترزا می» نخست وزیر انگلیس روز
پنجش��نبه در واکنش به آن گفته بود دولت انگلیس همهپرسی دومی برای خروج
از اتحادیه اروپا (برگزیت) برگزار نمیکند .مردم بریتانیا (انگلیس ،اس��کاتلند ،ولز و
ایرلندش��مالی) سال  2016با شرکت در همهپرس��ی رای به خروج از اتحادیه اروپا
دادند و مذاکرات دو س��اله خروج از مارس  2017آغاز ش��د .در نتیجه همهپرسی
س��ال  ،2016گروههای زی��ادی از مخالفان برگزیت تالش کردن��د تا جلوی آن را
بگیرند.
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 6240095265ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ  96/9/26ﺩﺭﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻣﻨﺤﺼﺮﺍﺳﺖ ﺑﻪ-1:ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻮﺳﺮﺍﻳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺵ-ﻡ  62499300914ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ-2
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺴﺘﻰ ﺳﻮﺳﺮﺍﻳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺴــﻦ ﺵ-ﻡ  2021667251ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ -3ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺍﻛﺒﺮﻯ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺵ-ﻡ  4889705910ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ
ﺭﺍ ﺩﺭﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  12ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ

ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻗﺪﺭﺕ ﺍ ...ﻧﻈﺮﻯ ﻧﮋﺍﺩ ﻑ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ /849/96ﺵ ﺡ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﻻ ﺻﺎﺩﻕ
ﻛﺎﻇﻤــﻰ ﻑ ﺻﺎﺩﻗﻌﻠــﻰ ﺕ ﺕ  1314/9/12ﺵ ﺵ  106ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/4/29ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ
ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1:ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﮔﻠﻴﺞ ﺵ ﺵ  19ﺕ ﺕ
 1310/1/19ﻑ ﺷﻴﺮﺯﺍﺩ-ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2ﻗﺪﺭﺕ ﺍ ...ﺵ ﺵ  128ﺕ ﺕ -3 1336/10/15ﺭﺣﻤﻦ ﺵ ﺵ
 148ﺕ ﺕ -4 1339/7/16ﺿﺮﻏــﺎﻡ ﺵ ﺵ ﻳــﻚ ﺕ ﺕ -5 1338/4/12ﻧﺼﺮﺕ ﺍ ...ﺵ ﺵ  115ﺕ ﺕ
 1333/10/15ﻫﻤﮕﻰ ﻧﻈﺮﻯ ﻧﮋﺍﺩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ –ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ-6ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺵ ﺵ  5ﺕ ﺕ 1342/3/9
-7ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪ ﺵ ﺵ  116ﺕ ﺕ -8 1334/11/20ﻧﻴﺮﻩ ﺵ ﺵ  186ﺕ ﺕ  1347/12/15ﻫﺮﺳــﻪ ﮔﻠﻴﺞ
ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ –ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ 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 ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺑﺎﺩ-ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺧﻠﻴﻠﻰ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ 9509981922000613:ﺷــﺎﻛﻰ:ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺭﻭﺩﮔﺮ ﻑ ﺗﻴﻤﻮﺭ ﻣﺘﻬــﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺻﻔﺮﻯ ))ﺭﺃﻯ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ(( :ﺩﺭﺧﺼــﻮﺹ ﺍﺗﻬــﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪﺿﺎ ﺻﻔﺮﻯ ﻓﻌﻼ ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﺍﻳﺮ ﺑــﻪ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 650,000ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺷــﺎﻛﻰ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍ ﻭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ،ﺭﺳــﻴﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻰ ﻭﺟﻪ ﻭ ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺰﻩ
ﺍﻧﺘﺴــﺎﺑﻰ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴــﻠﻢ ﺩﺍﻧﺴــﺘﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻋﻤﻞ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﻩ  1ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺸــﺎء ﻭ ﺍﺧﺘﻼﺱ
ﻭ ﻛﻼﻫﺒــﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺑﻨــﺪ  4ﻣﺎﺩﻩ  19ﻕ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻰ  92ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳــﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﻭ ﺭﺩ ﻭﺟﻮﻫﺎﺕ
ﻣﺎﺧﻮﺫﻩ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻣﺎﻝ ﺍﺧﺬﺷﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺭﺃﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺳــﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳــﺘﺎﻥ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  103ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ-ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺍﻗﺒﺎﻟﻰ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ ﺍﻳﻤﺎﻧﻴﺎﻥ ،ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺑﺨﺸــﻌﻠﻰ .ﺷــﻐﻞ ﻛﺎﺳــﺐ ،ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﺍﻧﺪﻳﻤﺸــﻚ ﻛﻮﻯ ﺭﺳــﺎﻟﺖ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷــﻬﻴﺪﭼﻤﺮﺍﻥ ،ﺑﻴﻦ ﺑﻬﻤﻦ  1ﻭ  2ﻓﺮﻭﺷــﮕﺎﻩ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﭘﺎﺭﺳــﻴﺎﻥ -.ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻳﻤﺎﻥ ،ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ ﻗﻼﻭﻧﺪ .ﺷﻐﻞ ﺩﺍﻣﺪﺍﺭ .ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ -.ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  630ﻣﻮﺭﺥ  96 /5 /29ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺪﻳﻤﺸــﻚ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻗﻼﻭﻧﺪ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ .ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻳﻪ ﻣﺒﻠﻎ  20000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ
ﻣﺒﻠﻎ  250000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎ ﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  95 /10 /4ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺣﻜﻢ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ  1000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻋﺸﺮ
ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﮔﺮﺩﺩ.ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  33ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ
ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﺑــﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬــﺪ ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﺭﺍﻯ ﺑﺪﻫﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺯ
ﺳﻮﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰ ﭘﺬﻳﺮﺩ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻧﺪﻳﻤﺸﻚ_ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ

بینالملل

شده است« .کمیته بینالمللی صلیب سرخ» هم تأیید کرد که
چندین مورد آزار جنس��ی در این سازمان در انگلیس گزارش
شده است .در گزارش نیویورک تایمز همچنین آمده است که
ممکن است برخی از این قربانیان جنسی کودکان باشند.

به بهانه دهمین سالگرد شهادت عماد مغنیه؛

وجهالمصالحه از ش��اهزادگان و مقام اسبق دستگیرشده بتواند
 ۵۰میلی��ارد ریال س��عودی معادل  ۱۳.۳میلی��ارد دالر منابع
مالی کس��ب کند .دولت عربس��تان پیش��تر به اف��راد ثروتمند
دستگیرشده گفته بود که برای آزاد شدن باید بخشی از ثروت
خود را تقدیم دولت عربستان کند .این مقام سعودی که نامش
ذکر نشده اس��ت ،گفت :هماکنون بخشی از این پول از طریق
دریافت پول نقد از افراد دستگیرش��ده محقق شده و قرار است
بخش دیگری از آن نیز پس از نهایی شدن توافق آزادی آنها از
طریق مصادره اموال و سهام شرکتهای آنها تأمین شود.
این منبع س��عودی تأکید کرد :تا پایان س��ال جاری ۱۳.۳
میلیارد دالر از س��وی افراد دستگیرش��ده به دولت عربس��تان
پرداخ��ت خواهد ش��د .اف��راد دستگیرش��ده پیش��تر در هتل

دخالت سوروس در روابط انگلیس و اتحادیه اروپا
چـــــالش

چندین آژانس خیریه انگلیس حاکی از آن است که در مؤسسه
امدادرس��انی «آکسفام» 87 ،مورد سوء اس��تفاده جنسی بین
آوریل  2016تا مارس  2017گزارش ش��ده است .در مؤسسه
خیریه «نجات کودکان» هم  31مورد سوء استفاده جنسی ذکر
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خف��ا و پنهانی انج��ام دادن کاره��ا تکیه میکرد،
ب��ه ویژه آنکه چهره وی چن��دان معروف نبود ،اما
نمیدانست که رژیم صهیونیستی برنامههای کاری
و نقش��ه رفت و آمدهایش را از بیش از ش��ش ماه
قبل از ترور تهیه کرده و از آن آگاه بود ،به گونهای
که دس��تگاه اطالعات و جاسوس��ی ک��ه وی را در
خفا و سکوت تعقیب میکرد ،میتوانست مغنیه را
در و پیش از تاریخ عملیات تروریس��تی کفرسوسه
ترور کند ،آن هم کس��ی خود در رفت و آمدهایش
«شبح» خوانده میشد.
«یوس��ی کوهن» سابقهای  30ساله در موساد
دارد که نزدیک به  20س��ال آن فعالیت در حوزه
عملیاتهای اطالعاتی و عملیاتهای ویژه ( ترور و
خرابکاری) در موساد بوده است.
کوهن نزدیک به  20س��ال در تمام بخشها و
واحدهای دپارتمان عملیات ویژه موساد ( مسئول
مس��تقیم عملیاتهای پنهان و ترورهای موس��اد)
فعالیت داش��ته اس��ت که در نهایت در اوائل قرن
بیستم و در دوران ریاست مئیر داگان ریاست این
دپارتمان را برعهده گرفت .وی پیش از ریاست بر
این دپارتمان فرماندهی واحد کیدون ( جوخههای
ترور موساد) را بر عهده داشته است.
کارکنان موس��اد یوس��ی کوه��ن را به عنوان
نابغ��ه ت��رور و مغز متفک��ر طراح��ی عملیاتهای
تروریستی میشناسند .چهرهای امنیتی و عملیاتی
با س��ابقهای خونین از کش��تار و ترور که به پاس
ترورهای موفقش «نش��ان درجه یک دفاع» رژیم
صهیونیستی را دریافت کرده است .بسیاری بر این
امر تاکید دارند که خون ش��هید مغینه زمینهساز
خون تازه بر پیکر مقاومت ش��ده که دستاوردهای
اخیر مقاومت در مبارزه با تروریسم برگرفته از این
امر بوده اس��ت .جهاد مغنیه فرزند وی نیز در این
راه در س��وریه به شهادت رسید تا نشانهای بر آن
باش��د که مقاومت یعنی پ��دران و فرزندانی که در
راه مقاومت جان میدهند و هر کدام ایس��تادگی
را وظیف��ه خود میدانند و ش��هادت در این راه را
سرانجامی نیکو میشمارند.

از کس��ری بودجه  ۵۲میلیارد دالری خود را جبران کند .قرار
اس��ت این اموال ضبطش��ده توسط دولت عربس��تان و برخی
شرکتهای خصوصی مدیریت شود.
منبع س��عودی تأکید کرد :قرار اس��ت بخ��ش دیگری از
وجهالمصالحه از طریق فروش اموال دستگیرش��دگان در خارج
از این کش��ور محقق ش��ده که این اقدام در طول زمان انجام
خواهد ش��د .وی تأکی��د کرد :دولت عربس��تان تمایلی به نگه
داش��تن اموال ضبطشده نداش��ته و قصد دارد با ارائه تخفیف
آنه��ا را به س��رعت نقد کند .وی گفت :ما هماکنون به ش��دت
در مضیقه مالی هس��تیم و دولت عربس��تان بدهیهای زیادی
دارد و با کمک اموال مصادرهش��ده میتوانیم بخش��ی از آن را
جبران کنیم.

اخبار
پیام کرهجنوبی

کرهجنوبی خبر داد پیش از نشست  2کره ،شرایط
اتح��اد دوب��اره خانوادههای ج��دا افتاده کرهش��مالی و
جنوبی تسهیل میشود.
به نوش��ته جروزالم پست ،وزارت اتحاد کره جنوبی
به عنوان اولین قدم برای فراهم ش��دن ش��رایط پیش از
نشس��ت  2کره ،از تس��هیل ش��رایط دیدار خانوادههای
جداش��ده کرهای خبر داد .از زمان تقس��یم کره در سال
 ،1953بسیاری از خانوادههای کرهای در دو سوی مرزها
از بستگان دور و نزدیک خود جدا شده و بسیاری از آنها
بدون اینکه خانوادههای خود را ببینند از دنیا رفتند .طی
دهههای اخیر تالشهایی برای دیدارهای موقت میان این
افراد در دهکدههای مرزی فراهم شده است.

اعتراض به آمريکا در اوکراين

س��رگئي الوروف گفت برخي کش��ورهاي اروپايي با
اعتراض به اقدامات آمريکا مبني بر ارسال تجهيزات نظامي
به اوکراين تمايلي به همکاري در اين زمينه ندارند.
به گزارش خبرگزاري تاس؛ وزير امور خارجه روسيه
از اعتراض برخي کش��ورهاي اروپايي به ارس��ال سالح
از آمري��کا به اوکراين خبر داد.س��رگئي الوروف گفت«
شماري از کش��ورهاي اروپايي معتبر ضمن اعتراض به
اقدام��ات آمريکا مبني بر ارس��ال تجهي��زات نظامي به
اوکراين تمايلي به همکاري در اين زمينه ندارند».

مانور ارتش چین

ارت��ش چی��ن اع�لام ک��رد رزمای��ش مش��ترک
جنگندهه��ای خ��ود از جمله س��وخوهای جدید را در
دریای جنوبی شروع کرده است.
به گزارش ایرنا ،تمرینات جنگنده های چین پس از
آن انجام می ش��ود که در ماه ژانویه یک فروند ناوشکن
آمریکا ،به گفته پکن وارد حریم دریایی این کش��ور در
این منطقه شد .چین به آمریکا هشدار داده است اعزام
این ناوها میتواند نقض حاکمیت و تمامیت ارضی این
کشور در دریای جنوبی تلقی شود .نیروی هوایی ارتش
چی��ن میگوید ماموریت س��وخوهای  35روس��یه که
این کشور در دو س��ال گذشته تحویل گرفته به همراه
جتهای جنگی جی  20چین شروع شده است.

آزمایش موشک ضدبالستیک روسیه

بنا به اعالم روزنامه وابس��ته به وزارت دفاع روسیه،
این کش��ور جدیدترین موش��ک ضدبالستیک خود را با
موفقیت آزمایش کرد.
به گزارش اسپوتنیک ،بنا به اعالم روزنامه کراسنایا
زوزدا وابس��ته ب��ه وزارت دف��اع روس��یه ،نیروهای این
کش��ور با موفقیت موشک ضدبالس��تیک جدید خود را
در منطقه آزمایش «س��اری شاگان» در قزاقستان مورد
آزمایش قرار دادند.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﻣﺪﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺧﺎﻧﻢ ﻛﺘﺎﻳﻮﻥ ﺳﺮﺍﺝ ﺑﻪ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﺯ ﺗﻴﻤﻮﺭ ﺣﺒﻴﺒﻰ ﻗﻮﺯﻟﻮ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﻬﺪﻯ ﻣﺪﺩﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ  9609981025901193ﺷﻌﺒﻪ  159ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/01/18ﺳﺎﻋﺖ  17:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ 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 ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ
ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ
ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 25801169 :
ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ  1397/1/18 :ﺳﺎﻋﺖ  15:30ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ  :ﺻﻐﺮﺍ ﺣﻤﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :
ﺍﻛﺒﺮ ﺻﻤﺪﻯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ  :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ  200/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﭼﻚ ﻣﻠﻰ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 4
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻜﻼﺳﻪ
 25801169ﺛﺒﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ73
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﺍﻻ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺿﺎ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺧﻠﻒ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ  -1ﺣﺴﻴﻦ ﭼﺸﻤﻰ  -2ﺳﻤﻴﻪ ﻓﻼﺣﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ  -1ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺭ ﺁﻗﺎﻳﺎﺭﻯ  -2ﺭﺿﺎ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺧﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ
ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9609981025901195
ﺷﻌﺒﻪ  159ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﻣﻮﺭﺥ  1397/01/18ﺳﺎﻋﺖ  16:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ 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 ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  25401229 :ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ  1397/1/20 :ﺳﺎﻋﺖ  16:00ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ  :ﻋﺒﺎﺱ ﻓﻠﻜﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ  :ﻣﺠﻴﺪ ﻧﺎﺻﺮﻯ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ  :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻜﻼﺳﻪ
 25401229ﺛﺒﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ73
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﺍﻻ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

110/153398
ﺷﻌﺒﻪ 159ﻣﺠﺘﻤﻊ

110/153392
ﺷﻌﺒﻪ 159ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺷﻤﺎﺭﻩ

ﺷﻤﺎﺭﻩ

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﺮﺥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻟﻬﻪ ﻓﺮﺣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﺯ ﻫﺎﺩﻯ ﺣﺪﺍﺩﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ
ﻓﺮﺥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9609981025901194ﺷﻌﺒﻪ  159ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/01/18ﺳﺎﻋﺖ  17:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ 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 ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ
ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ
ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/153384
ﺷﻌﺒﻪ 159ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺷﻤﺎﺭﻩ

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺼﻴﺮﻯ ﻛﻨﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﺼﺮﺍﻟﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺼﻴﺮﻯ ﻛﻨﺎﺭﻯ
ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺳﻤﻰ ﻳﻚ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609981025901207ﺷﻌﺒﻪ  159ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/01/19ﺳﺎﻋﺖ  15:30ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ 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 ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/153377
ﺷﻌﺒﻪ 159ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺷﻤﺎﺭﻩ

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﻴﻪ ﺑﻴﺮﺍﻧﻮﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻴﺪﻯ ﻭ
ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺩﺍﻭﺩﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ
ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﻴﻪ ﺑﻴﺮﺍﻧﻮﻧﺪ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ
ﻣﻴﺮﺯﺍ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ
ﺳﻮﺍﺭﻯ ﭘﮋﻭ  206ﻣﺪﻝ  1389ﺭﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺭﻭﻏﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ 666ﻡ 63ﺍﻳﺮﺍﻥ 11
ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  NAAP23FG3BJ166143ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  13589014236ﻣﻘﻮﻡ
ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ
ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9609981025601053
ﺷﻌﺒﻪ  156ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﻣﻮﺭﺥ  1397/01/15ﺳﺎﻋﺖ  15:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ
 73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ 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 ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ
ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/153357
ﺷﻌﺒﻪ 156ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺷﻤﺎﺭﻩ

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

110/153372

110/153355

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  158ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  154ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  25401228 :ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ  1397/1/20 :ﺳﺎﻋﺖ  15:30ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ  :ﻋﺒﺎﺱ ﻓﻠﻜﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ  :ﻣﺠﻴﺪ ﻧﺎﺻﺮﻯ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ  :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻜﻼﺳﻪ
 25401228ﺛﺒﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ73
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﺍﻻ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

110/153353

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  154ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 25301179/96 :
ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ  1396/12/26 :ﺳﺎﻋﺖ  16:15ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ  :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻯ)ﻣﻬﺪﻯ(
ﺍﺻﺪﻗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ  :ﺁﻗﺎﻯ ﻧﺼﺮﺕ ﺯﺍﺭﻉ ﻛﻨﺪﻭﺍﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ  :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻜﻼﺳﻪ 25301179/96
ﺛﺒﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ 73ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﺍﻻ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

110/153350

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  153ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 25301177/96 :
ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ  1396/12/26 :ﺳﺎﻋﺖ  15:30ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ  :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻯ ﺍﺻﺪﻗﻰ
)ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻯ ﺍﺻﺪﻗﻰ( ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ  :ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺗﺮﻛﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ  :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻜﻼﺳﻪ  25301177/96ﺛﺒﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ 73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﺍﻻ
ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﻧﻤﻮﺩ.

110/153348

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  153ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

