چالش

اتهام حمد بنجاسم به سران عرب

مخالفت با نامزد پیشنهادی العبادی

نخستوزیر س��ابق قطر گفت که کشورهای بزرگ عربی در پس پرده طرح
موس��وم به "معامله قرن" هس��تند که هدف از آن از بین بردن مسئله فلسطین
است.
حمد بنجاس��م بدون ذک��ر نام در صفحه خود در ش��بکه اجتماعی توئیتر
گفت :کشورهای بزرگ عربی" مسئله فلسطین و قدس اشغالی را نادیده میگیرند
و از معامل��ه قرن حمای��ت و آن را تایید میکنند .دولت آمریکا با همدس��تی برخی
کشورهای عربی از جمله عربستان و بحرین و امارات درصدد ارائه طرح سازشی موسوم
به معامله قرن اس��ت که به گفته کارشناسان براس��اس برخی مفاد درز کرده این طرح،
هدف آن از بین بردن مس��ئله فلس��طین است .نگران نیستم که اس��امی آنهایی که در
رس��یدن ما به این وضعیت س��هیم بودند ،ذکر کنم اما همچن��ان امیدوارم که منطق و
درایت خود بازگردند.
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غرب آسیا

مناب��ع آگاه اعالم کردند که رهبران ائتالفهای دولت قانون و الفتح با نامزد
پیش��نهادی «حیدر العبادی» برای تصدی پست نخستوزیری مخالفت کردند.
برخی مناب��ع آگاه از رایزنیهای رهبران ائتالفهای «دولت قانون»« ،النصر» و
«الفتح» برای تشکیل فراکسیون بزرگتر در پارلمان جدید عراق و حتی انتخاب
نامزد مورد توافق برای نخستوزیری خبر میدهند.
پای��گاه خبری « »SNGبه نقل از منابع آگاه نوش��ت دیداری میان رهبران این
ائتالفه��ا یعنی «نوری المالکی»« ،حیدر العبادی» و «ه��ادی العامری» صورت گرفت
که بیش از دو س��اعت طول کش��ید .عبادی در این دیدار« ،طارق نجم» را برای تصدی
پست نخستوزیری پیشنهاد داد اما المالکی و العامری با آن مخالفت کردند و خواستار
همپیمانی با العبادی برای تشکیل فراکسیون بزرگتر در پارلمان بدون هیچ پیش شرطی
شدند.

فرادیـد

ترکیه :پلیس ضد تروریس��م ترکیه در عملیاتی در
شهر اس��تانبول ،دستکم  ۵۴نفر را به اتهام همکاری با
داعش و تالش برای سفر به سوریه بازداشت کرد .پلیس
ضد تروریسم ترکیه  ۱۹هدف در  ۱۰منطقه در استانبول
را مورد بازرس��ی قرار داده اس��ت و  ۵۴نف��ر را به اتهام
همکاری با داعش بازداشت کرده است .پلیس ترکیه در
مرکز پلیس اس��تانبول بازجوییهای اولیه را از این افراد
انجام خواهد داد.
افغانستان« :فرید بختور» رئیس شورای والیتی
ف��راه اعالم کرد که در نتیجه حمله انتحاری در مقابل
کاروان نیروهای دولتی افغانس��تان در فراه ،دستکم
 ۱۸تن کش��ته ش��دهاند .وی افزود که این رویداد در
منطق�� ه «عس��کرآباد» ای��ن والیت به وقوع پیوس��ته
است .به گفته بختور بیشتر کشتهشدگان این انفجار،
نیروهای ارتش افغانستان هستند.
اس�پانیا :دولت محلی کاتالونیا ح��دود پنج ماه
پس از انتخاباتی که در این منطقه خودمختار صورت
گرفته بود ،کیم تورا را به عنوان نخس��توزیر انتخاب
کرده است .کیم تورا که جداییطلب و بدون وابستگی
به حزبی سیاسی محسوب میشود ،در دومین مرحله
انتخاب��ات در پارلمان کاتالونیا در بارس��لون توانس��ت
اکثریت آرای الزم را کسب کند.
مص�ر :وزرای خارج��ه و دفاع روس��یه و مصر در
راس��تای ارتقای س��طح روابط نشس��تی را در مسکو
برگ��زار کردند .در بیانیه وزارت خارجه روس��یه آمده
اس��ت :مذاکرات در فضایی سازنده و مثبت برگزار شد
و این مذاکرات نش��ان دهنده استراتژیک بودن روابط
روسیه و مصر است.

ماهاتیر محمد که به تازگی به عنوان نخستوزیر مالزی انتخاب شده اعالم
کرد که ممکن اس��ت تنها یک یا دو سال در پست نخستوزیری حضور داشته
باشد و پس از استعفا در پشت پرده ایفای نقش خواهد کرد.
ماهاتی��ر محمد که ائتالف وی توانس��ت به یک پیروزی ش��گفت انگیز در
برابر نجیب رزاق ،نخس��توزیر پیش��ین مالزی دس��ت یابد ،گفت :ان��وار ابراهیم،
سیاستمدار اصالحطلب مالزی امروز آزاد میشود.
وی اف��زود :انوار نیز نقش یکس��انی در ائتالف همانن��د رهبران دیگر احزاب خواهد
داشت .کمیته انتخابات ملی مالزی اعالم کرد ،ائتالف ماهاتیر محمد ،نخستوزیر اسبق
مالزی توانس��ت  ۱۲۱کرس��ی ( ۵۰درصد  )۱+را در مقابل ائت�لاف حبهه ملی (ائتالف
حاکم) به دس��ت آورد .ائتالف جبهه ملی از مجموع  ۲۲۲کرس��ی پارلمان توانس��ت ۷۹
کرسی را از آن خود کند.
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یادداشت

ذرهبین
قزاقس�تان« :نورسلطان نظربایف» رئیسجمهور
قزاقستان و «والدیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه در
حاشیه نشست شورای اقتصادی اوراسیا در «سوچی»
درخصوص دورنمای تعامالت دوجانبه میان  2کش��ور
بح��ث و گفتوگو کردند .در این مالقات رئیسجمهور
قزاقستان به همتای روس خود پیروزی در انتخابات را
تبریک گفت .وی افزود :مبادله تجاری میان دو کشور
 16میلیارد دالر را تشکیل میدهد و ایجاد شرکتهای
مشترک در قلمرو کشور رو به رشد است.

دوران نخستوزیری ماهاتیر محمد

شرق آسیا

چکمه اروپا در بحران
فرامرز اصغری

اروپا گوی��ا نمیخواهد از بحران تش��کیل دولتها خارج
شود چنانکه انتخابات ایتالیا درپی انحالل پارلمان ،در چهارم
مارس  13( 2018اسفند  )1396برگزار و بار دیگر وارد دوره
و چالش جدیدی کردند به گونهای که هنوز احزاب و اشخاص
پیروز نتواسته اند راهی پیدا کنند تا دولت تشکیل شود.
براس��اس آمار و ارقام ائتالف راس��ت که حزب میانه لگا
نورد به رهبری ماتئو سالوینی در راس آن قرار دارد بیشترین

گ�زارش ویژه

گروه فرادید

فلس��طینیها ،تجم��ع کرده
بودند ت��ا اعتراض خود را به این انتقال اعالم کنند
ولی جواب ای��ن اعتراضها ،گلوله ب��ود و مدعیان
حقوق بش��ر آمریکایی ،به اس��رائیلیها نگفتند که
اعتراض ،حق مدنی همه انس��ان هاس��ت در حالی
که جهانیان در حمایت از ملت فلسطین تظاهرات
متعددی برگزار کردند.
در تاریخ جهان ،افتتاح هیچ س��فارتخانهای با
کشتار  58انسان همراه نبود .این رکورد غیرانسانی
اما روز گذش��ته مش��ترکاً تعلق گرفت به ترامپ و
نتانیاه��و .نتایاه��و و نمایندگان ترام��پ در حالی
در داخل س��فارت جدیدالتاس��یس آمریکا ،انتقال
س��فارت ایاالت متح��ده از تلآویو به بیتالمقدس
را جش��ن گرفته بودند ،میخندیدند ،به س�لامتی
هم مینوشیدند ،دستافشانی میکردند و از صلح
سخن میگفتند که در سرزمینهای اشغالی ،ارتش
اسرائیل در حال تیراندازی به مردم فلسطین بود تا
حمام خونی دیگر به راه اندازد.
مقایس��ه آنچه در روز افتتاح سفارت آمریکا در
بیتالمقدس در درون و بیرون س��فارت رخ داد ،به
تنهایی برای ابطال ادعاهای حقوق بش��ری آمریکا
کفایت میکند؛ حال بماند پاس��خ به این سوال که
اگر چنین جنایتی در کشوری غیرهمسو با آمریکا
صورت میگرفت ،همین ترامپ و همراهانش ،تا چه
اندازه از نقض حقوق بش��ر ابراز نگرانی میکردند و
خط و نشان میکشیدند و تحریمهای حقوق بشری

کرس��یها را در هر دو مجلس به دست آورد .در همین حال
حزب پنج ستاره که به عنوان ساختار شکن در عرصه سیاسی
ایتالیا معروف است ،به رهبری لوئیجی دیماریو بیشترین آراء
را از آن خ��ودش کرد .همچنین ائتالف چپ میانه به رهبری
ماتئو رنتسی ،نخستوزیرکنونی ،سوم شد.
این ترکیب گویای آن است که هیچیک از احزاب نتوانستند
اکثریت مطلق را به دست آورند .به این معنا که ایتالیا بار دیگر
به سمت پارلمان معلق پیش خواهد رفت .مسئلهای که آلمان
به اش��کالی با آن مواجه است و با اینکه انتخابات پارلمانی آن
در شهریورماه (سپتامبر) برگزار شده ،هنوز نتوانسته کابینه را
تشکیل دهد.
اما مس��ئله بنیادیتر در این باره ائتالف و احزابی هستند
که پیروز انتخابات شدهاند .طی سالهای گذشته به خصوص

جهانیان جنایات صهیونیستها و سکوت مدعیان حقوق بشر غربی را محکوم کردند

نوزاد  8ماهه قربانی سفارت خون

وضع میکردند! تاریخ" ،س��فارت خون" را فراموش
نخواهد کرد« .اش��رف القدره» س��خنگوی وزارت
بهداشت فلس��طین اعالم کرد «لیلی انور الغندور»
 8ماهه براس��اس استنش��اق گازهای اشکآور در
تظاهرات دیروز در شرق غزه به شهادت رسید.
شمار شهدای فلس��طینی در حمله ددمنشانه
نظامیان صهیونیس��ت در نوار غزه به  61و ش��مار
زخمیها به  ۲۷۷۱نفر افزایش یافت .در شهرهاي
بي��ره ،راماهلل ،بيت لح��م و الخليل مي��ان جوانان
فلس��طيني و نظاميان اش��غالگر درگيريهایی رخ
داده اس��ت .اردوگاهه��ای پناهندگان فلس��طيني
در ش��مال لبن��ان همزمان با هفتادمين س��الگرد
روز نکبت ش��اهد تحصن عمومي ب��ود .در همين
رابطه مدارس درهاي خود را بس��تند و گروههای
فلس��طيني و کميتهه��ای مردم��ي نيز ب��ا صدور
بيانيههایی بخاطر شهادت جمعي از فلسطينيان در
روياروييها با نيروهاي رژيم اشغالگر صهيونيستي
در غ��زه ،خواس��تار اع�لام عزاي عمومي ش��دند.
نيروهاي اش��غالگر رژيم صهيونيستي با استفاده از
پهپاد به سمت فلس��طينيان در گذرگاه البيره گاز
اشکآور شليک مي کنند.
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 93/8/2ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  4ﺳﺎﻝ
ﺁﻗﺎﻯ ﻓﻮﺍﺩ ﺣﻨﻔﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  3762091277ﻭ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﺑﻴﺮ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ 93/8/2
ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  4ﺳﺎﻝ
ﺁﻗﺎﻯ ﺁﺭﺵ ﺑﻬﺮﺍﻣﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  3762359954ﻭ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 93/8/2ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  4ﺳﺎﻝ
ﺁﻗﺎﻯ ﭘﻴﺎﻡ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  3762008698ﻭ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ – ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺍﻭﻝ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  93/8/2ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  4ﺳﺎﻝ
ﺁﻗﺎﻯ ﻃﺎﻫﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  2929506385ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ – ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺩﻭﻡ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  93/8/2ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  4ﺳﺎﻝ
ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ :ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻚ ﻫﺎ ،ﺑﺮﻭﺍﺕ ،ﺳﻔﺘﻪ ﻫﺎ ،ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ
ﺭﻳﻴــﺲ ﻭ ﺧﺰﺍﻧــﻪ ﺩﺍﺭ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴــﺲ ﺍﻭﻝ ﻭ ﻣﻤﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ .ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮ
ﻋﺎﻣﻞ :ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  .ﺑﺎﺯﺭﺳــﻴﻦ :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  3760204317ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  93/8/2ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  4ﺳﺎﻝ
ﺁﻗﺎﻯ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮﻯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  3750086753ﻭ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒــﺪﻝ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  93/8/2ﺑﻪ
ﻣﺪﺕ  4ﺳﺎﻝ
ﻡ/ﺍﻟﻒ383:
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ
ﺯﻫﺘﺎﺑﻰ-ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺳﻘﺰ

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﻓﺎﻣﻴﻠﻰ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺣﺴﻦ ﻓﺎﻣﻴﻠﻰ
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  970997274450002ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  950120ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻣــﺎﺩﻩ  73ﻭ  346ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑــﻮﺩﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﻳﻚ
ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  5ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺳﻤﻨﺎﻥ – ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺻﻨﺪﻭﻗﺪﺍﺭ

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻴﻚ ﻓﺮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  7830ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻧﻴﻚ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/1/14ﺩﺭ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﻭﻓﺎﺕ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1 :ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺍﻋﺮﺍﺑﻴﺎﻥ ﺵ ﺵ  37ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺫﺑﻴﺢ ﺍﷲ ﻫﻤﺴــﺮ  -2ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻧﻴﻚ ﻓﺮﺩ
ﺵ ﺵ  1328ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﻮﺷــﻨﮓ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -3ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﻧﻴﻚ ﻓﺮﺩ ﺵ ﺵ  2556ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -4ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻧﻴﻚ
ﻓﺮﺩ ﺵ ﺵ  742ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -5ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻴﻚ ﻓﺮﺩ ﺵ ﺵ  7830ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻓﺮﺯﻧﺪ  .ﻭ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻫﺮ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺟﺰ
ﺳﺮﻯ ﻭ ﺭﺳﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻭ ﺑﻼﺍﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﻡ ﺍﻟﻒ273/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻬﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﻤﻨﺎﻥ

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﺭﺍﻭﻧﺪﻯ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  40964ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  235/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺎﺷﺎﺍﻟﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﺭﺍﻭﻧﺪﻯ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 1295ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  96/12/23ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ
ﺑﻪ -1 :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﺭﺍﻭﻧﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺎﺷــﺎﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  -2 -43135ﻧﺮﮔﺲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺎﺷﺎﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ
 -3 – 44640ﺣﺸﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﺭﺍﻭﻧﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺎﺷﺎﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  -4 - 41ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﺭﺍﻭﻧﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺎﺷﺎﺍﻟﻪ
ﺑﻪ ﺵ ﺵ  -5 -40964ﺭﺿﺎ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﺭﺍﻭﻧﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺎﺷــﺎﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  -6 - 52ﻋﺸﺮﺕ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ
ﺑﻪ ﺵ ﺵ  80ﻫﻤﺴﺮ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻭ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ
ﻫﺮﻛﺴﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ /ﻣﺘﻮﻓﻴﻪ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺎﺷﺎﻥ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 8/96/599:ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ 96/12/26-820:ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻛﺎﻇﻢ ﻧﮋﺍﺩ ﻑ ﺳﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺭﺑﺎﺑﻪ
ﺣﺒﻴﺒﻰ ﭘﺎﺷﺎﻛﻼﻳﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ-1:ﺳﻴﺪﻩ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻴﺮﺷﻔﻴﻌﻰ ﻟﻨﮕﺮﻯ ﻑ ﻣﻴﺮﺻﻔﺮ-2ﻣﻬﺪﻯ ﻋﺮﺏ ﺧﺰﺍﺋﻴﻠﻰ-3ﺍﺣﻤﺪ ﺧﺮﻡ ﺭﻭﺯ ﻑ
ﻏﻨﻰ ﻫﺮﺳﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ))ﺭﺃﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ((:ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻛﺎﻇﻢ ﻧﮋﺍﺩ ﻑ ﺳﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺭﺑﺎﺑﻪ
ﺣﺒﻴﺒﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ-1ﺳﻴﺪﻩ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻴﺮﺷﻔﻴﻌﻰ ﻟﻨﮕﺮﻯ ﻑ ﻣﻴﺮﺻﻔﺮ-2ﻣﻬﺪﻯ ﻋﺮﺏ ﺧﺰﺍﺋﻴﻠﻰ-3ﺍﺣﻤﺪ ﺧﺮﻡ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  120,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻪ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻯ )375598ﺳﺮﻯ ﺕ (1/ﻭ
)270130ﺳــﺮﻯ /ﻙ( ﻭ )270131ﺳــﺮﻯ/ﻙ( ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻓﺘﻮﻛﭙﻰ ﺳﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸــﺪﻩ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺗﻠﻘﻰ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ 307ﻭ309ﻭ 403ﻕ
ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  522-519-198ﻕ ﺁ ﺩ ﻡ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  1301ﻕ ﻣﺪﻧﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﻜﺼﺪﻭﺑﻴﺴــﺖ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ  2,570,000ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ  4,080,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﺪﻭﻯ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/10/13ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﻧﺪ.ﺭﺃﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ
ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﺳــﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺳﺎﺭﻯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ-ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﻴﻤﻰ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 15/95/637:ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ 96/11/4-702:ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺳــﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﻑ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:ﺳﻴﺪﻩ
ﺯﻫﺮﺍ ﻣﻮﺳــﻮﻯ ﺳــﺎﺭﻭﻯ ﻑ ﺳﻴﺪﺣﺴــﻦ ))ﺭﺃﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ((:ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺳﻴﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﻑ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺳــﻴﺪﻩ ﺯﻫﺮﺍ ﻣﻮﺳــﻮﻯ ﺳﺎﺭﻭﻯ ﻑ ﺳــﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻃﻠﺐ  19,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 95/4/25-596401ﻭ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺟﻨﺲ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ،ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻚ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ
ﺫﻣــﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣــﻮﺍﺩ  313-312-310-249ﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻕ ﺻــﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ
 522-515-519-198ﻕ ﺁ ﺩ ﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  19,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻭ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﻭ  590,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻚ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/4/25ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺯ 95/12/24ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺍﻳﻦ ﺭﺃﻯ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺳــﭙﺲ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺳﺎﺭﻯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻓﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ-ﺣﻤﻴﺪ ﺣﺴﻴﻨﻴﺎﻥ

از زمانی که بحران غرب آسیا موسوم به خاورمیانه عمق پیدا
کرده و همین مسئله جریان پناهجویان را ایجاد کرده ،احزاب
و گروهه��ای ضد مهاجر ،ضد اتحادیه گرایی ،ضد اس�لامی و
همچنین قوم گرا و نژادپرست به شدت رشد یافته اند.
البته این مسئلهای جدی در غرب است که دامن آمریکا را
نیز گرفته است و نشان میدهد که تنها به دلیل بحران حاضر
در خاورمیانه و بحث پناهجویان نیس��ت ،بلکه جامعه غرب به
لحاظ فکری از شرایط کنونی سرخورده شده و خواهان انتخاب
مس��یر دیگری اس��ت که این مس��یر در حال حاضر به سمت
رادیکالیسم و نژادپرستی گرایش پیدا کرده است.
این موضوع وقتی به بحران س��رمایه داری گره میخورد،
مش��کالت غرب را پیچیده تر میکند بویژه که چنین فضایی
بی��ش از این نیز به وجود آمده اس��ت .دنی��ای غرب در دهه

 1920ب��ه بعد ،ه��م با چالش بحران مالی مواجه ش��د و هم
اینکه به سمت نازیسم و فاشیسم پیش رفت.
در انتخابات اخیر آلمان نیز مش��خص شد که نئونازیها
توانستند برای اولینبار بعد از جنگ جهانی دوم وارد پارلمان
این کش��ور شوند .ایتالیا نیز به عنوان کشوری که فاشیسم در
آن ش��کل گرفت و رشد کرد ،در انتخابات ماه مارس احزاب و
گروه هایی را به عنوان پیشتاز میبیند که نه تنها ایتالیا بلکه
اتحادیه اروپا و غرب را تهدید میکند.
در چنین شرایطی یکی از مهمترین دغدغههای متفکران
و سیاس��ت مداران غربی این اس��ت که چگونه رفتار کنند که
فاشیسم و نازیسم و یا هر گونه رادیکالیسمی ،با وجود بحران
مالی و اقتصادی پیش آمده ،به سمتی پیش نرود که شرایط و
فضایی دهه  1930و عواقب بعد از آن بار دیگر تکرار شود.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﻓﺮﻭﺷﺎﻥ ﻑ ﺍﺻﻐﺮ ﻭ ﺍﺳﺪ ﺍﺭﺍﺋﻰ ﺑﻨﺪﭘﻰ ﻑ ﺣﺮﻣﺖ ﺍﻟﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻬﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﻓﺮﻭﺷﺎﻥ ﻑ ﺍﺻﻐﺮ ﻭ ﺍﺳﺪ ﺍﺭﺍﺋﻰ ﺑﻨﺪﭘﻰ ﻑ
ﺣﺮﻣﺖ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9609981110300895ﺷﻌﺒﻪ  3ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ  97/4/25ﺳﺎﻋﺖ  9:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ،ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ،ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺣﺎﺿﺮﮔﺮﺩﺩ )).ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ-ﺑﺎﺑﻞ-ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﻻﻳﺖ-ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﺎﺑﻞ-ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ .(( 4713658739ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺎﺑﻞ-ﻋﻄﻴﻪ ﺯﻳﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ:ﻧﻴﻤﺎ ﻗﻤﻰ ﭘﻴﺸﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﺑــﻼﻍ ﻣــﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻃﺒﻖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺵ  2ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺎﺑﻠﺴــﺮ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  920724ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
 93/7/14-920724ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷــﻌﺒﻪ  2ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠــﻎ  159,323,836ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ
ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  90/12/28ﺑﺎ 23ﺩﺭﺻﺪ ﺳــﻮﺩ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  3,252,000ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ  5,024,000ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  7,966,191ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳــﺖ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﻜﻢ ،ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻳﺎ ﺍﺧﺬ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻳﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  73ﺁ ﺩ ﻡ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  9ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ
ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩﻡ/
ﺍﻟﻒ2/920724
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ-ﺷﻴﺮﺯﺍﺩ ﺣﺎﺗﻤﻰ ﻫﺎﺷﻢ ﺁﺑﺎﺩﻯ

ﻣﺘﻦ ﺍﮔﻬﻰ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻃﻰ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9709978712200127ﻣﻮﺭﺥ  1397/2/3ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ
ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺳﻨﻨﺪﺝ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﻣﻮﻟﻮﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960632ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺣﻤﻞ
ﻣﺸــﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠــﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ  811ﺩ  29ﺍﻳــﺮﺍﻥ  18ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
 173880000ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﻭ ﻳﻚ ﺳــﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺭﺧﻪ ﻧﺸــﺮ ﺍﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ
ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﭙﺮﻯ ﺷﺪﻥ ﻓﺮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ
ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﺭ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ .ﻡ/ﺍﻟﻒ5214:
ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺱ – ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺳﻨﻨﺪﺝ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﻧﻈــﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  960230ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ  -1ﺁﻗــﺎﻯ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺮﻯ  -2ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺑﻴﺎﺕ  -3ﺧﺎﻧﻢ
ﺳــﻮﻟﻤﺎﺯ ﻧﻘﻰ ﻟﻮ  -4ﺧﺎﻧﻢ ﺭﻗﻴﻪ ﺁﻗﺎ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﻳﺪ ﮔﻠﻮ  -5ﻋﺒﺪﺍﺍﷲ ﻧﺼﻴﺮﺯﺍﺩﻩ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺁﺑﺎﺩ  -6ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺧﺎﻧﻰ  -7ﺧﺎﻧﻢ ﺷــﻬﻼ
ﺑﺎﺑﺎﺯﺍﺩﻩ  -8ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﻖ ﻃﻠﺐ  -9ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺎﻓﺮﺍﻧﻰ  -10ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻯ  -11ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ
ﺷﻴﺮﻯ  -12ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ  -13ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﺟﻰ ﺷﺮﻳﻔﻰ -14ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻴﺠﺎﻥ ﺳﻌﺪﺁﺑﺎﺩ ﻫﺮ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ
ﻧﻔﺮ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ) ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻩ( ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺥ  97/6/19ﺳــﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  344ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﺟﻬﺖ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﭼﺎپ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ .ﻡ/ﺍﻟﻒ5219:
ﭘﺨﺸﺎﻥ ﻣﻬﺮﺍﻥ -ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  970084ﺷــﻌﺒﻪ ﻳﻜﺼﺪﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺳﻨﻨﺪﺝ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻴﺜﻢ ﻓﺘﺤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﻠﻴﺮﺿــﺎ ﺑــﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﺑﻼﻣﺤﻞ ،ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸــﺪﻩ
ﺍﺳــﺖ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  344ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘــﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺼﻮﺏ
 1378ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺩﺭ ﺳــﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷــﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/4/25ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎﺑﺪ .ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ
ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ،ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺭﺃﻯ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ .ﻡ/ﺍﻟﻒ5217:
ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ – ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﻜﺼﺪﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻨﻨﺪﺝ

پس از خش��ونتهای مرگب��ار نظامیان رژیم
صهیونیستی که به شهادت دهها فلسطینی منجر
ش��د ،کرملی��ن « با اب��راز نگرانی ش��دید ،از همه
کشورها خواست از اقداماتی که میتواند به چنین
تنشهای ش��دیدی منجر شود خودداری کنند ».
دولت اس��پانيا تاکيد کرد در راس��تاي پايبندي به

قطعنامههای سازمان ملل به ويژه قطعنامه شماره
 478ش��وراي امنيت ،سفارتش را به قدس اشغالي
منتق��ل نخواهد ک��رد .وزير خارجه س��وئد انتقال
س��فارت آمريکا به قدس را اقدامي منفي و خالف
قوانين و معاهدههای بینالمللي دانست.
وزیر خارجه فرانس��ه با انتشار بیانیهای ضمن
انتق��اد از انتق��ال س��فارت آمری��کا از تلآوی��و به
بیتالمق��دس اعالم کردک��ه پاریس چنین اقدامی
را تایی��د نمیکن��د و آن را نق��ض قوانی��ن جهانی
میداند .دولت قطر اقدامات نظامیان صهیونیس��ت
در کش��تار جوان��ان فلس��طینی در م��رز غ��زه را
«تجاوزات وحشیانه» توصیف و آن را محکوم کرد.
پادش��اه مغرب درباره خطرات ه��ر گونه تعرض به
وضعی��ت حقوقی و تاریخی قدس اش��غالی و وقوع
درگیریهای مذهبی هش��دار داد .پادشاه اردن در
تماس تلفنی با رئيسجمهور فرانسه بر مخالفت با
تجاوزات آشکار و خشونت رژیم صهیونیستی علیه
ملت فلسطین در نوار غزه تأکید کرد.
وزارت خارجه الجزائر با صدور بیانیهای جنایت
صهیونیس��تها در به شهادت رساندن فلسطینیان
بیدفاع را محکوم کرد .معاون وزیر خارجه انگلیس

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 970069ﺷــﻌﺒﻪ  107ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺳــﻨﻨﺪﺝ ،ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺪﺍﺍﻟﻪ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ  ،ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ  344ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ  ،ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ  ،ﺗﺎ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ 1397/4/10ﺳﺎﻋﺖ  10ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ،ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ .ﻡ/ﺍﻟﻒ5216:
ﻋﻠﻰ ﺑﻴﮕﻰ -ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  107ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻨﻨﺪﺝ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ
ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  961007ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﺴــﺎﻥ ﻋﺒﺎﺳــﻰ ﭘﻴــﺮ ﺍﻟﻮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻧﺠﻒ ﺑﻪ ﺍﺗﻬــﺎﻡ ﺗﻮﻫﻴﻦ،
ﺗﻬﺪﻳﺪﻭﻗــﺬﻑ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳــﻄﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑــﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ،ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ،ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﻇﺮﻑ ﺳﻰ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺳﻨﻨﺪﺝ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ/ﺍﻟﻒ5215:
ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻣﺮﺍﻧﻰ ﺻﺎﻟﺢ -ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺳﻨﻨﺪﺝ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  9609988714700391ﺷــﻌﺒﻪ  104ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺳﻨﻨﺪﺝ )  104ﺟﺰﺍﻳﻰ
ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9709978711600171ﺷﻜﺎﺕ .1 :ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻨﻨﺪﺝ ﺑﻪ
ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ – ﺳــﻨﻨﺪﺝ -ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﺴﻴﺞ – ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻨﻨﺪﺝ – ﺗﻠﻔﻦ08733227200-9 :
– ﻛﺪﭘﺴــﺘﻰ .2 6616934911 :ﺁﻗﺎﻯ ﺧﺎﻟﺪ ﺯﺍﺭﻋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺷﻬﺮ ﺳــﻨﻨﺪﺝ – ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ
ﺩﺑﻴﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ  .3ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺩﺭﻳﺲ ﻋﺰﻳﺰﻧﮋﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻬﺎءﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻨﻨﺪﺝ – ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺟﺎﺩﻩ ﻧﺎﻳﺴﺮ
 2ﺭﺍﻫــﻰ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺭﻭﻏﻨﻰ ﺍﺩﺭﻳﺲ ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﻳﻜﻬﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﻫﻔﺖ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ
ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺟﻠﺴــﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﻜﺼﺪﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻨﻨﺪﺝ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻛﻴﺎﻧﻮﺵ ﻣﺤﻤﺪﻯ
ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺍﺳــﺖ .ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ﻓﻮﻕ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻭ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺷﺮﻑ ﻭ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺸﺎﻯ
ﺭﺃﻯ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  17ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ  6ﻓﻘﺮﻩ
ﭼﻚ ﺳﻔﻴﺪ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺧﺎﻟﺪ ﺯﺍﺭﻋﻰ ﻭ  11ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺩﺭﻳﺲ ﻋﺰﻳﺰﻧﮋﺍﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ  9610438712905034ﻣﻮﺭﺥ  96/10/4ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺳﻨﻨﺪﺝ  ،ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ،ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﻜﺎﺕ ،ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﻄﻠﻌﺎﻥ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ  ،ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻯ ﻣﺘﻬﻢ  ،ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﺑــﻪ ﻣﻮﺍﺩ  162-161-160-19-18-14-13-12-10-3-2ﻭ  211ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ) ﻣﺼﻮﺏ (1392
ﻭ ﻣــﺎﺩﻩ  674ﻫﻤــﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺎﻯ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ) ﻣﺼــﻮﺏ  (1375ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺼﻮﻑ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺩﻭ
ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻯ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺍﺳﺖ ﻭﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ
ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ
ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻡ/ﺍﻟﻒ5218:
ﻛﻴﺎﻧﻮﺵ ﻣﺤﻤﺪﻯ -ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ  104ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻨﻨﺪﺝ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ  9710462520900008:ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  9609982520900453:ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ
ﺣﺒﻴﺒﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺭﺿﺎ ﺭﺳــﺘﻤﻰ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ  :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺩﺭﺗﺎﺭﻳــﺦ  96/10/16ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﻮﻕ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  9ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  960453ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﺯ  97/3/28ﺳﺎﻋﺖ
 17ﻋﺼﺮ 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 ﻧﺸﺮ 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 ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.ﻗﻢ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ  20ﻣﺘﺮﻯ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ
ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ  9ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ)ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻰ ﻗﺪﻳﻢ ( ﺷﻌﺒﻪ  9ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﻢ
ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  9ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﻢ -ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺮﺍﺩﻯ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴــﻪ  9610422521500308ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ  9509982521500711ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ
ﺷــﻌﺒﻪ 950711 :ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻟــﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻴﻚ ﭘﺮﻭﺭ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻗﻢ ﻧﻴــﺮﻭﮔﺎﻩ ﺥ ﻃﻔﻼﻥ
ﻣﺴــﻠﻢ ﻛــﻮﻯ  14ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﻯ پ  13ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ  .1ﺭﺿﺎ ﻧﻴﻜﻮ ﺣﺮﻑ  .2ﺗﺎﺑــﺎﻥ ﻧﻴﻜﻮ ﺣﺮﻑ ﻣﻨﻴﺮ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9610092521500420ﻭﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 9609972521500647ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻋﻠﻴــﻪ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠــﻎ  40000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻌﻼﻭﻩ
 1830000ﺭﻳــﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠــﻎ  2970000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ
ﺍﺻــﻞ ﺩﻳــﻦ ﺑﻌﻼﻭﻩ  2275000ﺭﻳــﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸــﺮ ﺩﻭﻟﺘــﻰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺍﺣﻜﺎﻡ .
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  15ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ -ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺠﻒ ﭘﻮﺭ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴــﻪ  9710422523200001ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ  9609982523200198ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ
ﺷــﻌﺒﻪ 960202 :ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻧﺠﻤﻰ ﺗﺸــﻜﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﺁﺩﺭﺱ ﻗﻢ ﺥ  19ﺩﻯ ﺑﻴﻄﺮﻓﺎﻥ  5ﮔﻠﺴــﺘﺎﻥ
 5پ  35ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻋﻠﻴــﻪ ﻧﺎﺻــﺮ ﻓﺎﺗﺤــﻰ ﻛﺮﺟﻮ ﻣﺠﻬــﻮﻝ ﺍﻟﻤــﻜﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑــﻪ :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺣﻜــﻢ  9710092523200006ﻣﺮﺑﻮﻃــﻪ ﺑــﻪ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 9609982523200198ﻭ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
 9609972523201241ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻋﻠﻴــﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﻣﺒﻠﻎ  150000000ﺭﻳــﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺩﻳﻦ
ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﭼﻚ ) ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  (2522717ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ  96/1/15ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺣﻜــﻢ ﻭ ﻧﻴــﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  465000ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸــﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻃﻰ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9609972523201252ﺭﺍﻯ ﺑﺮ ﻗﺒﻮﻝ
ﺍﻋﺴــﺎﺭ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺒﻠﻎ  375000ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻘﻴﻪ ﻫﺰﻧﻴﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ  32ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ -ﻣﺤﺪﺛﻪ ﻗﺸﻘﺎﻳﻰ

در ام��ور خاورمیانه ضمن ابراز ناراحتی از کش��تار
روز گذش��ته در کران��ه باختری و غزه ،خواس��تار
خویش��تنداری بیشتر صهیونیس��تها شد .وزارت
خارجه سوریه در بیانیهای اقدامات صهیونیستها
علیه فلس��طینیان در نوارغزه را وحشیانه توصیف
کرد .درپی افتتاح سفارت آمریکا در قدس اشغالی
و کش��تار تظاهرکنندگان فلس��طینی در نوار غزه،
فلسطینیان در کانادا تظاهرات کردند.
مردم کش��ورهای جهان در اعتراض به کشتار
وحش��یانه مردم فلس��طین در جری��ان راهپیمایی
بازگشت و انتقال سفارت آمریکا به قدس تظاهرات
و راهپیماییهای گس��ترده برگزار کردند .در ترکیه
تظاهرکنندگان با شعار "قدس برای مسلمانان" است
همه اش��کال خشونت رژیم اش��غالگر صهیونیستی
علیه ملت فلس��طین را محکوم کردن��د .در ایتالیا
هم هزاران تن با باال بردن پرچمهای فلس��طین در
خیابانهای رم ،انتقال س��فارت آمریکا به قدس را
محکوم کرده و خواهان آزادی فلسطینیان شدند.
همچنین صدها تن در مکزیک علیه استفاده رژیم
صهیونیس��تی از گلوله جنگی علیه تظاهرکنندگان
صل��ح آمی��ز در روز راهپیمایی بازگش��ت تظاهرات
کردند .دهها ت��ن آمریکایی نیز در مقابل برج دونالد
ترام��پ ،رئیسجمهور آمریکا در واش��نگتن تجمع
کرده و اق��دام وی درباره قدس را محکوم کردند .در
موریتانی هم اعضای پارلمان این کشور با تجمع در
مقابل سفارت آمریکا در نواکشوت افتتاح سفارت این
کشور در قدس اشغالی را محکوم کرد.

ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴــﻪ  9710422520300021ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ  9609982520300368ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ
ﺷــﻌﺒﻪ 960368:ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ ﻃﺎﻟﺒﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺮﺷــﺎﺩ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻗﻢ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻙ  12پ  2ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ
ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻋﻠﻴــﻪ  .1ﺭﺍﺣــﻞ ﺩﺧﺖ ﺗﻘﻰ ﻧﺒﻰ ﺟﺎﻥ  .2ﺣﺴــﻴﻦ ﺧﻠﻔﻰ ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟــﻪ :ﻏﻼﻡ ﻋﺒﺎﺱ
ﻣﻠﻜﺸــﺎﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭﻟﻰ ﺍﻟﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻙ  12پ  2ﻁ ﺍﻭﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺳــﻤﺖ ﺭﺍﺳــﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 9609972520300851ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ
ﻣﺤﻜﻮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  52000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺩﻳﻦ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  258000ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ
ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/11/30ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺣﺴﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ .
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  3ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺧﺎﻧﻠﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺫﺑﻴﺢ ﺍﻟﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﺑﻼﻏﻨﺎﻣــﻪ 9710102522600485:ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧــﻰ  970015ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧــﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺩﻣﺮﭼﻴﻠﻰ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑــﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ  9709982522600015ﺷﻌﺒﻪ  26ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ
 97/4/13ﺳــﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻕ.ﺁ.ﺩ.ﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭﻳﻜﻰ 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 ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ .ﻗﻢ ﺷــﻬﺮﻙ ﭘﺮﺩﻳﺴﺎﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ
 7ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﭘﺮﺩﻳﺴﺎﻥ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ  26ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ – ﻣﺮﺿﻴﻪ ﭘﺮﻫﻴﺰ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻛﺮﻳﻤﻴﺎﻥ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﺑﻼﻏﻨﺎﻣﻪ 9710102522200754:ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ  970083ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ
ﺑــﻪ ﻃﺮﻓﻴــﺖ ﺧﻮﺍﻧــﺪﻩ ﻓــﻮﻕ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟــﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑــﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ
 9709982522200083ﺷــﻌﺒﻪ  22ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻗﻢ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ
 97/4/3ﺳــﺎﻋﺖ  10:30ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴــﺐ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣــﺎﺩﻩ  73ﻕ.ﺁ.ﺩ.ﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤــﻜﺎﻥ ﺑــﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗــﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬــﻰ 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 ﺩﺭﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ .ﻗﻢ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺟﻮﺍﺩﺍﻻﺋﻤﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﻛﻮﭼﻪ
 24ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻃﺒﻘﻪ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ 22
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  22ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ – ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺑﺎﺩﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺳﺒﺤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻰ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﺑﻼﻏﻨﺎﻣﻪ 9710102520200512:ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ  970063ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺎﺱ ﭼﺰﺍﻧﻰ ﺷﺮﺍﻫﻰ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑــﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻛﻼﺳــﻪ  9709982520200063ﺷــﻌﺒﻪ  2ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ
 97/3/30ﺳﺎﻋﺖ  17ﻋﺼﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻕ.ﺁ.ﺩ.ﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭﻳﻜﻰ 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 ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ .ﻗﻢ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺟﻮﺍﺩﺍﻻﺋﻤﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﻛﻮﭼﻪ  24ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ – ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﻣﻴﺮﻯ ﻓﺮﺩﻭﺋﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﻣﻮﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﺑﻼﻏﻨﺎﻣﻪ 9710102520500528:ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ  970077ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻯ ﻣﻨﻴﻊ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑــﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻛﻼﺳــﻪ  9709982520500077ﺷــﻌﺒﻪ  5ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ
 97/5/1ﺳــﺎﻋﺖ  16:30ﻋﺼﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴــﺐ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣــﺎﺩﻩ  73ﻕ.ﺁ.ﺩ.ﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤــﻜﺎﻥ ﺑــﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗــﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬــﻰ 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 ﺩﺭﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ .ﻗﻢ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺟﻮﺍﺩﺍﻻﺋﻤﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﻛﻮﭼﻪ
 24ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﻣﺘﺼﺪﻯ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﻓﺘﺮﻯ ﺷﻌﺒﻪ  5ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ – ﺯﻳﻨﺐ ﻓﺪﺍﻳﻰ ﻧﺴﺐ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻪ ﻧﻴﻜﻮﻯ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﺑﻼﻏﻨﺎﻣﻪ 9710102520100344:ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ  970043ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺫﻛﺮﻳﺎ ﺷﻮﺭﻳﺪﻩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ
ﺑــﻪ ﻃﺮﻓﻴــﺖ ﺧﻮﺍﻧــﺪﻩ ﻓــﻮﻕ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟــﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑــﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ
 9709982520100043ﺷــﻌﺒﻪ  1ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻗــﻢ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ
 97/4/2ﺳــﺎﻋﺖ  16:30ﻋﺼﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴــﺐ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒــﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣــﺎﺩﻩ  73ﻕ.ﺁ.ﺩ.ﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤــﻜﺎﻥ ﺑــﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗــﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬــﻰ 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 ﺩﺭﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ .ﻗﻢ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻟﻮﺍﺳﺎﻧﻰ )ﺳﺎﺣﻠﻰ( ﭘﺸﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻌﺒﻪ  1ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﻢ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ  1ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ – ﺍﻣﻴﺮ ﺳﺎﻻﺭ ﺩﺭﻳﺎﺋﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻬﻰ ﺷــﻤﺲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ
ﻋﻠﻰ ﺩﻣﺎﻥ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﺑﻼﻏﻨﺎﻣــﻪ 9710102521800548:ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧــﻰ  970091ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﺳــﻴﺪ ﻣﻬــﺪﻯ ﺣﺴــﻴﻨﻰ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑــﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ  9709982521800091ﺷﻌﺒﻪ  18ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ
 97/5/1ﺳــﺎﻋﺖ  10:30ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴــﺐ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒــﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣــﺎﺩﻩ  73ﻕ.ﺁ.ﺩ.ﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤــﻜﺎﻥ ﺑــﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗــﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋــﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ .ﻗﻢ ﻧﻴــﺮﻭﮔﺎﻩ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺟﻮﺍﺩﺍﻻﺋﻤﻪ
ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﻛﻮﭼﻪ  24ﺟﻨﺐ ﭘﻞ ﻫﻮﺍﻳﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  18ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ – ﺣﺴﻦ ﻛﺮﻡ ﮔﻨﺠﻪ

