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سران آمریکا و کره شمالی بعد
از نشست مشترک در سنگاپور ،یک سند مشترک
جامع را امضا کردند که براساس آن آمریکا متعهد به
تضمین امنیت کره شمالی و پیونگ یانگ متعهد به
خلع سالح اتمی شدند هر چند که ابهامات موجود
در پایبندی آمریکا به تعهداتش موجب شده تا این
توافق یک توافق نیمبند و شکننده باشد.
دونال��د ترامپ رئیسجمه��ور آمریکا گفت :ما
یک س��ند جام��ع و خیلی مهم را با کره ش��مالی
امض��ا کردیم .ترامپ همچنین گفت از آنچه امروز
اتفاق افتاد احس��اس غ��رور میکند .رئیسجمهور
آمری��کا افزود «ما هر دویمان میخواهیم کاری در
اینباره انجام دهیم .م��ا روابط خوبی با هم برقرار
کردی��م» .ترامپ در ادامه خط��اب به کیم جونگ
اون گفت «و این افتخار بزرگی اس��ت که با ش��ما
باش��م» .رئیسجمهور آمری��کا همچنین گفت که
رابطه ویژهای با کیم شکل داده است.
وی اف��زود :فرآیند خلع س�لاح اتمی در کره
شمالی سرانجام و به سرعت ،آغاز میشود .ترامپ
همچنین گفت که «ما دوباره مالقات خواهیم کرد.
ما بارها مالقات خواهیم کرد» .وی همچنین ،کیم
را یک مرد بس��یار با اس��تعداد نامید که کشورش
را بس��یار دوس��ت دارد .کیم جونگ اون رهبر کره
ش��مالی این جلس��ه تاریخی با ترامپ را س��تود و
گفت گذش��ته را پشت س��ر میگذارد .وی افزود،
جهان شاهد تغییرات مهمی خواهد بود.
«آن��ا فیفیلد» رئیس دفتر واشنگتنپس��ت در
توکی��و به نقل از گزارش کاخ س��فید نوش��ت که
ترامپ و کیم س��ه سند جامع به امضا رساندند که
به زودی در کنفرانس خبری ارائه میشوند سندی
که ترام��پ و کیم امضا کردند ب��رای ایجاد روابط
جدی��د میان آمریکا و کره ش��مالی تنظیم ش��ده

است .همچنین براس��اس این سند ،آمریکا متعهد
ب��ه تضمی��ن امنیت کره ش��مالی ش��د .همچنین
براساس این سند ،کیم متعهد به خلع سالح اتمی
کامل در شبهجزیره کره شده است.
بنابر گزارش این رسانه ،سران آمریکا و کره شمالی
همچنین در این سند تعهدشان را درباره خلع سالح
اتمی ش��بهجزیره کره اعالم کردند .بنابر گزارشهای
منابع خبری ،قرار است به صورت رسمی سند یا اسناد
امضا شده بین ترامپ و کیم تا کمتر از دو ساعت دیگر
در اختیار رسانهها و عموم قرار گیرد.
برخی منابع رس��انهای هم خب��ر دادهاند کاخ
س��فید پس از کنفرانس خب��ری امروز ترامپ قرار
اس��ت سند یا اس��ناد امضا ش��ده بین او و کیم را
منتش��ر میکند .رسانهها و منابع خبری همچنین
گزارش دادند ،س��ندی که دو ط��رف امضا کردند،
شامل این محتویات است -1 :آمریکا و کره شمالی
متعهد به ایجاد یک رابطه تازه مطابق با خواس��ته
مردم دو کش��ور در جهت صلح و رفاه هستند-2 .
آمریکا و کره ش��مالی برای ایجاد یک رژیم پایدار
صلح در شبهجزیره کره تالش خواهند کرد -3 .با
تایید بیانیه  ۲۷آوریل  ۲۰۱۸پام مون جون (امضا
شده بین کره شمالی و جنوبی) ،کره شمالی به کار
در جهت خلع س�لاح اتمی کامل شبهجزیره کره
تعهد میکند -4 .آمریکا و کره ش��مالی تعهدشان
را ب��ه احیای روند زندانیان به ج��ا مانده از جنگ
که ش��امل بازگرداندن فوری آنهایی که شناسایی
شدهاند ،اعالم میکنند».
رئیسجمهور آمریکا ،در ابتدای کنفرانس خبری
خود ،نشس��ت خود با رهبر کره شمالی را «نشستی
تاریخی» خواند .او سپس از تالشها و میزبانی سنگاپور
از نشست او با کیم جونگ اون قدردانی کرد.
ترامپ همچنین از رئیسجمهور کره جنوبی،
نخستوزیر ژاپن و همچنین رئیسجمهور چین به

آمریکا و کره شمالی سند مشترک جامع امضا کردند

توافقات متزلزل اون و ترامپ

دلیل تالشهایش��ان برای برگزاری این نشست در
سنگاپور تش��کر کرد .رئیسجمهور آمریکا به طور
خاص از «اقدام جس��ورانه» کیم جونگ اون برای
برگزاری نشس��ت سنگاپور و آغاز یک رابطه جدید
با آمریکا تشکر کرد.
ترام��پ همچنین ب��ا ی��ادآوری چندین دهه
درگیری و جنگ بین آمریکا و کره ش��مالی تاکید
کرد که «به زودی» این درگیری و جنگ به اتمام
خواهد رسید .او به رهبر کره شمالی یادآوری کرد
که او «یک فرصتی عالی» برای مردم کره شمالی
پی��ش روی خ��ود دارد .وی از توافق آمریکا و کره
شمالی برای آغاز روند خلع سالح اتمی شبهجزیره

 80درصد مردم غزه نیازمند کمکهای انسانی
«آنروا» آژانس امدادرسانی و کاریابی
حق�وق بش�ر
برای آوارگان فلس��طینی که وابسته به
س��ازمان ملل اس��ت ،اعالم کرد  ۸۰درصد م��ردم نوار غزه
نیازمند و وابسته به کمکهای انسانی هستند.
نوار غزه با  ۳۶۰کیلومترمربع و  ۲میلیون جمعیت وارد
دوازدهمین س��ال محاصره خود از سوی رژیم صهیونیستی
شده و وضعیت اجتماعی و انس��انی آن بحرانی است .دفتر
هماهنگی امور انساندوس��تانه س��ازمان ملل متحد «اوچا»
اخیرا با انتشار گزارشی اعالم کرد فلسطینیهای ساکن نوار
غزه با قطعی برق  ۲۰س��اعت در شبانهروز روبهرو هستند و
میانگی��ن دریافت آب روزانه  ۷۲لیتر اس��ت و این در حالی
است که کمترین حد مشخص شده توسط سازمان بهداشت
جهانی  ۱۰۰لیتر آب برای هر نفر در شبانهروز است.

بحرین ،بدترین کشور در زمینه آزادیهای دینی

در ادام��ه این گ��زارش آمده اس��ت در یکچهارم اول
 ۲۰۱۸فقط با درخواس��ت  ۵۸درصد بیماران برای خروج از
غزه محاصره شده با هدف معالجه موافقت شده و همچنین
در مدت یاد شده سطح بیکاری عمومی در نوار غزه به ۴۰.۱
درصد رس��یده اس��ت .این گزارش در حالی منتشر میشود
ک��ه صبر مردم غزه از محاصره به س��ر آمده و از  ۳۰مارس
تا کنون راهپیماییهای بازگش��ت در راستای تأکید بر حق
بازگش��ت و اعتراض به ادامه محاصره برگزار میش��ود .این
راهپیماییها تا کنون  ۱۲۷ش��هید و حدود  ۱۵هزار زخمی
داش��ته اس��ت .در این میان وزیر جنگ رژیم صهیونیستی
به صراحت گف��ت نظامیان این رژیم ط��ی راهپیماییهای
بازگش��ت  160فلس��طینی را در مرز نوار غزه به ش��هادت
رساندهاند.
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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.
ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ  42ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/22791
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻋﻈﻢ ﺯﻣﺎﻧﻰ –ﺍﻓﺸﻴﻦ ﺭﻭﺷﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻯ –
ﻋﺬﺭﺍ – ﺯﻫﺮﺍ ﻫﻤﮕﻰ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﻧﻴﺎ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻋﻈﻢ ﺯﻣﺎﻧﻰ – ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻓﺸﻴﻦ
ﺭﻭﺷﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9609982160500808ﺷﻌﺒﻪ  40ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  97/5/16ﺳﺎﻋﺖ  10/30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ 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.
ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ  40ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/22787
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509982164600751ﺷﻌﺒﻪ  221ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9509972164601336ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺩﻛﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺴﻜﺮﻯ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻳﻨﺐ
ﺻﻔﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ  :ﻧﻴﺮ ﻛﺮﻣﻰ ﺭﺍﺩﻣﺮﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﺎﺭﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ  -1 :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ  -2ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ  -3ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ  :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺘﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎﻛﻨﻨﺪﻩ
ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ
ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺩﻛﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺴﮕﺮﻯ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻴﺮ ﻛﺮﻣﻰ ﺭﺍﺩ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ  92/10/15-1008/502056ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﻌﺒﻪ
ﻓﺮﺣﺰﺍﺩﻯ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  40/620/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺧﺴﺎﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺻﻞ
ﭼﻚ ﻭ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻥ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﻯ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ
ﺫﻣﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﻋﻮﺕ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺭﺍ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ
ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺩﻳﻦ ﻣﺪﻳﻮﻥ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻮﺍﺩ  198ﻭ  519ﻭ  522ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ  2ﻣﺎﺩﻩ 515
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  310ﻭ  314ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮﻩ
ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻮﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻣﺼﻮﺏ  75/2/12ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﻳﻪ
ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻮﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻣﺼﻮﺏ  76/3/10ﻣﺠﻤﻊ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  40/620/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ
ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ  2/045/500ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺑﻠﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﻋﻮﻯ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺴﺖ
ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  197ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺑﻄﻼﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺍﻳﻨﺨﺼﻮﺹ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ
ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  221ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/22786

جمعی��ت الوف��اق بحری��ن با انتش��ار
غ�رب آس�يا
بیانیهای از سیاستهای ظالمانه رژیم
آلخلیفه علیه شیعیان در این کشور انتقاد کرد.
همزم��ان با جلوگیری رژی��م آلخلیفه از برگزاری نماز
جمعه برای یکصدمین هفته متوالی ،جمعیت الوفاق بحرین
با انتش��ار بیانی��های با انتقاد از سیاس��تهای ظالمانه رژیم
آلخلیفه علیه ش��یعیان در این کش��ور اعالم کرد :بحرین
ب��ه بدترین کش��ور در زمینه آزادیهای دینی و برجس��ته
ترین رژیم در زمینه ظلم و س��تمهای دینی تبدیل ش��ده
است .جمیعت «الوفاق» بحرین تاکید کرد :رژیم این کشور
از طری��ق مجموعهای از اقدامات س��رکوبگرانه و محاصره
منطق��ه ال��دراز و همچنین ب��ا جلوگی��ری از ورود امامان
جماعت به این منطقه ،بازداش��ت و تهدید آن ها در صورت

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﻼﺳﻪ 9601812
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  258/59ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ
 307ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  3993ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﺑﺨﺶ 3ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺷﻤﺎﻻ ﺍﻭﻝ ﺑﻄﻮﻝ  8/13ﻣﺘﺮ ﺑﻪ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﻭﻡ ﺑﻄﻮﻝ 6/10ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺷﺮﻗﺎ ﺑﻄﻮﻝ 16ﻣﺘﺮ
ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﺎ ﺑﻄﻮﻝ 11/88ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ 455ﺟﺰء ﺷﻤﺎﺭﻩ261
ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  3993ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻏﺮﺑﺎ ﺑﻄﻮﻝ 21/70ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ441
ﺷﻤﺎﺭﻩ  3993/284ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ  29059ﺻﻔﺤﻪ 487ﺩﻓﺘﺮ 220ﺑﻪ
ﻧﺎﻡ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻃﻬﺮﺍﻧﭽﻲ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1393/8/18 -10045ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  120ﻛﺮﺝ
ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻧﺼﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ-17013
 96/10/30ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻠﻚ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻓﺎﻃﻤﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﮔﻠﻬﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻧﻮﻳﺪ ﭘﻼﻙ 32ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭼﻬﺎﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻫﻤﻜﻒ ﺍﻭﻝ ﻭﺩﻭﻡ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ 3ﺍﺗﺎﻕ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ  3ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﻛﻒ ﻭﺍﺣﺪ
ﻣﻮﺯﺍﺋﻴﻚ ﺍﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﻓﻠﺰﻱ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ
ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﺎﻣﻞ  3ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻲ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﺎ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﻓﻠﺰﻱ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﻛﻒ ﭘﺎﺭﻛﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ
ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ  3ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﻓﻠﺰﻱ
ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﻛﻒ ﭘﺎﺭﻛﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻠﻚ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰﻱ ﻭ ﻃﺎﻕ ﺿﺮﺑﻲ ﻭ ﻧﻤﺎﻱ ﺳﻨﮕﻲ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ
ﻫﺎﻱ ﻓﻠﺰﻱ ﺗﻚ ﺟﺪﺍﺭﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺑﺮﻕ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺁﺏ ﻭ
ﮔﺎﺯ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﻴﺎﻧﻲ ﺣﺪﻭﺩ  670ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮﺩﻩ
ﻭ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺣﺴﺐ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 33/200/000/000ﺭﻳﺎﻝ )ﺳﻲ ﻭ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﺩﻭﻳﺴﺖ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ( ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ
ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  97/4/16ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ
 9ﺍﻟﻲ  12ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﻭﻧﻚ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻩ ﺟﻬﺎﻥ ﻛﻮﺩﻙ ﭘﻼﻙ 34ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺛﺒﺖ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﻀﻮﺭﻱ
ﺑﻔﺮﻭﺵ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ 33/200/000/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻼ
ﻧﻘﺪﻱ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭼﻚ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺭﻭﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﻴﻞ
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ
ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ
ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺟﻬﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﻭ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻛﻪ ﺭﻗﻢ
ﻗﻄﻌﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻌﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻭ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ . .ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻭﺍﺭﺩﻩ
ﺷﻤﺎﺭﻩ 97/1/18 -188ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ97/3/23 :
/12163ﻡ ﺍﻟﻒ

کره در اسرع وقت خبر داد.
خبرنگاری از ترامپ سوال کرد« :چرا شما رهبر
کره شمالی را آدم با استعدادی خواندید در حالی که
برخیها میگویند او اوتو وارمبیر (زندانی آمریکایی
در ک��ره ش��مالی که پ��س از آزادی و برگش��ت به
آمریکا به دلیل وضعیت ناگوار جسمی جان داد) ،را
کشت؟» ترامپ با تکرار اینکه کیم جونگ اون آدم با
استعدادی است ،گفت« :من فکر میکنم بدون اوتو
(وارمبیر) چیزی که االن اتفاق افتاده ،حادث نمیشد
و فکر نمیکنم مرگ او بدون هدف بود».
در بخ��ش دیگری از این نشس��ت ،خبرنگاری
از او درب��اره احتم��ال خ��روج نظامی��ان آمریکا از

شبهجزیره کره سوال کرد.
ترامپ گفت« :باید صادق باش��م ،من دوس��ت
دارم نیروهایم��ان را از آنج��ا خ��ارج کنیم ،ما االن
 ۳۲۰۰۰نی��رو آنجا داریم ،دوس��ت دارم آن ها به
خان��ه بازگردند .اما این موضوع فع�لا جزء معادله
نیس��ت .رزمایش نظامی در آنج��ا هزینه هنگفتی
ب��رای ما دارد و خ��وب مقداری ه��م تحریکآمیز
اس��ت» .رئیسجمهور آمری��کا در بخش دیگری از
این کنفرانس ،با تاکید بر اینکه هدف ما خلع سالح
اتمی کامل شبهجزیره کره است ،گفت که در روند
راستیآزمایی خلع سالح ،از ترکیبی از کارشناسان
آمریکایی و بینالمللی استفاده خواهد شد.
ترام��پ با تاکید ب��ر اینکه« ،ما (در نشس��ت
سنگاپور) یک سند بسیار بسیار جامع امضا کردیم
و من فکر میکنم که او (کیم) خواهان انجام دادن
آن اس��ت» .رئیسجمهور آمریکا درباره برداشتن
تحریمهای علیه کره ش��مالی گفت که «تحریمها
باقی میماند تا زمانی که دیگر موضوع س�لاحهای
اتمی کره شمالی مطرح نباشد».
رئیسجمهور آمریکا به سوالی درباره تنشها بین
این کش��ور با کانادا و اتحادیه اروپا و جنگ تعرفهای
اظهارنظر کرد .او گف��ت که برای مدتهای طوالنی،
متحدان آمریکا به دلیل بیتوجهی مقامهای ارش��د
دولتهای پیشین از آمریکا سوءاستفاده کردند و منافع
کارگران و مشاغل آمریکاییها را نادیده گرفتند.
رئیسجمهور آمریکا گفت :دیدار بسیار خوبی
با گروه  ۷داش��تیم و بس��یار دوس��تانه بود .اما به
مح��ض اینکه س��وار هواپیما ش��دم ،در تلویزیون
دیدم جاستین(ترودو) در نشست خبری میگوید
در برابر فش��ار آمریکا عقبنشینی نمیکنیم .شاید
جاس��تین نمیدانس��ت هواپیم��ای رئیسجمهور
آمری��کا  ۲۰تلویزیون دارد .آمریکا و کره ش��مالی
سند مشترک جامع امضا کردند.

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ -ﺍﺣﻤﺪﻳﺎﻥ

برگ��زاری نماز جمعه ،مان��ع برگزاری نم��از جمعه در این
منطقه می شود.
این جمعیت با انتش��ار بیانیهای اعالم کرد« :سیاس��ت
جلوگی��ری از برپایی بزرگترین نماز جمعه ،در ژوئن 2016
آغاز گردید ،این همان تاریخی اس��ت ک��ه مقامات بحرین
در آن از آیتاهلل ش��یخ عیس��ی قاسم س��لب تابعیت و او را
محاکمه کردند».
در این بیانیه آمده اس��ت« :جلوگی��ری از برپایی نماز
جمع��ه ،محک��وم کردن برپای��ی یک فریضه دینی ،س��لب
تابعیت از یک مرجع دینی و بازداش��ت و تحت پیگرد قرار
دادن روحانیون در چارچوب طرح نظام و ظلم و س��تمهای
طائفی گری ،دش��منی ب��ا پیروان مذه��ب جعفری و خفه
کردن آخرین نفس آزادیهای دینی است.

ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﺳــﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭﺍﻧــﺖ ﭘﻴﻜﺎﻥ ﻣــﺪﻝ  88ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﭘــﻼﻙ ﺍﻳــﺮﺍﻥ 957 -32ﺝ  88ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 11488050372ﻭﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  081588ﺑﻨﺎﻡ ﺍﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﻗﻨﺒﺮﺁﺑﺎﺩﻯ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ) .ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ(
ﻛﺎﺭﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍﻫﺪﺍﺭﻯ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻌﺎﺭﻓﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻛﺎﺭﺕ  2972288ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺭﻯ
ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ) ﺑــﺮگ ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺿﻌﻴــﺖ( ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﭘﮋﻭ  206ﻣــﺪﻝ  1393ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 163B0018019ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  NAAP41FD8EJ651777ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ 571 -88
ﻁ  56ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﺍﺳﺖ .ﺗﺒﺮﻳﺰ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺴﺮﻭ ﺑﻠﻮﭼﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻳﺰﻩ ﺑﺠﺎﺭﺯﻫﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺧﺴﺮﻭ ﺑﻠﻮﭼﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9709985457100103
ﺷﻌﺒﻪ  1ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/4/30ﺳﺎﻋﺖ 17/00
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ 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 ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻡ ﺍﻟﻒ60/
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ  1ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺴﺮﻭ ﺑﻠﻮﭼﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﺋﺰﻩ ﺑﻴﺠﺎﺭﺯﺋﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺧﺴــﺮﻭ ﺑﻠﻮﭼﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻃﻼﻕ
ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  9709985452200222ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﺣﻘﻮﻗﻰ( ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/6/6ﺳﺎﻋﺖ 11/00
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ 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 ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻡ ﺍﻟﻒ61/
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﺣﻘﻮﻗﻰ( ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ
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اخبار
مذاکرات اوکراین

وزیر خارج��ه آلمان در حاش��یه مذاکرات س��ران
نورماندی به منظور تحقق آرامش در شرق اوکراین گفت
که از ماموریت سازمان ملل در این راستا حمایت کرد.
پس از  16ماه وقفه در زمینه مذاکرات نورماندی،
«هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان از همتایان فرانسوی،
اوکراینی و روس��ی خود دعوت کرد تا درباره تحوالت
اوکراین رایزنی کنند.آخرین بار فوریه گذش��ته این 4
مقام در مونیخ با هم دیدار کردند .ماموریت س��ازمان
مل��ل برای بر قراری آرامش در منطقه و رعایت توافق
مینس��ک ،از جمله مواردی بود که در نشست مذکور
به آن پرداخته شد.

اتریش نماینده اسالم هراسی

«عم��ر چلیک» وزیر امور اروپایی ترکیه ش��امگاه
دوش��نبه گفت دول��ت اتریش به خاط��ر مواضع ضد
اس�لامی ک��ه دارد خط��ری جدی ب��رای ق��اره اروپا
محسوب میشود.
چلیک در مصاحبه تلویزیونی با شبکه «هابرتورک»
ضمن نژادپرست خواندن مقامات دولتی اتریش ،گفت
که این کش��ور به نماینده اسالمهراسی در اروپا تبدیل
ش��ده اس��ت .وی با بیان اینکه «سباس��تین کورتس»
صدراعظم اتریش نماینده اسالمهراس��ی و نژادپرستی
است ،گفت که زمانی به عادیسازی روابط با این کشور
امید داشتند اما اکنون آن کورسو نیز ازبین رفته است.

رزمایش رژیم صهیونیستی و یونان

نیروی هوایی رژیم صهیونیس��تی به همراه یونان
رزمایش نظامی بزرگی را برای آمادگی جهت عملیات
در مناطق دوردست و جهت نابود کردن اهداف خاص
برگزار کرد.
 40جنگنده از رژیم صهیونیستی در این رزمایش
که در یونان برگزار شد شرکت کرده و حمالت هوایی
در مناطق ناش��ناس ،حمالت چندجانب��ه و پروازهای
طوالنی در روز و شب را تمرین کردند .در این رزمایش
در مجموع صدها جنگنده ،بالگرد نظامی ،ناو هواپیمابر
و خدمه این دو نیروی هوایی ش��رکت داشتند و ضمن
تمرین سوخترسانی هوایی ،اطالعات و دانش خود را
به اشتراک گذاشتند.

ادعای ترزا می

ترزا می نخس��توزیر انگلیس در گزارش خود به
نمایندگان پارلمان این کشور گفته است که مذاکرات
رهبران گروه  7که اخیرا در کانادا برگزار شد و حواشی
زیادی به همراه داشت بسیار سخت و دشوار بود.
دونال��د ترام��پ رئیسجمه��ور آمری��کا در پایان
نشس��ت به رهبران نزدیکترین متحدان خود حمالت
لفظی تندی کرد و طی یک توئیت نخستوزیر کانادا
را به باد تمسخر گرفت.

ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﺎﻃﻌﭙﻮﺭ ﺧﺰﻳﻨﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﻣﻴﺾ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ  -1ﺭﺑﺎﺏ  -2ﺭﺣﻴﻢ
 -3ﻛﺎﻇﻤﻴــﻪ  -4ﺭﺳــﻤﻴﻪ  -5ﺯﻳﻨﺐ  -6ﻣﺮﻳﻢ  -7ﻋﻠﻰ  -8ﻋﺎﻃﻔﻪ  -9ﺍﺣﻼﻡ ﺷــﻬﺮﺕ ﻫﻤﮕــﻰ ﺑﺎﻟﺪﻯ ﻣﻬﺮ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﻣﻠﻚ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9609986310600924ﺷــﻌﺒﻪ  6ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/5/17ﺳﺎﻋﺖ  11/00ﺗﻌﻴﻴﻦ 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 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.
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺵ پ/697/96:ﺵ/ﺡ 1ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ /697/97ﺵ ﺡ ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻋﻠﻴــﻪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻑ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  96/11/4-792ﻣﺤﻜﻮﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﺃﻯ)ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ( ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ 200,000,000
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ  2600000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ،ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ  95/9/20-793568ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻜﻢ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ 10,000,000
ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻴﻢ ﻋﺸــﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣــﻮﺍﺩ 9ﻭ118ﻭ 119ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻭ  10ﺭﻭﺯ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻢ ﻛﺘﺒﺎ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺴــﻤﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﻃﻼﻉ
ﺩﻫﺪ.ﻡ/ﺍﻑ
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺑﺎﺩ-ﺯﻳﻨﺐ ﺍﺣﻤﺪﻋﺒﺎﺳﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﻛﺒﺮﻯ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻑ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴــﻦ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  3/275/97ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺛﺒﺖ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺩﻟﺨﻮﺵ ﻧﻬﺰﻣﻰ
ﻑ ﺭﻣﻀﺎﻧﻌﻠﻰ ﺵ ﺵ  765ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻓﻮﻣﻦ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/1/22ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺭﺍﻣﺴــﺮ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ،
ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  :ﻛﺒﺮﻯ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺵ ﺵ -2 813ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺵ ﺵ 812
-3ﻣﺮﻳــﻢ ﻣﺤﻤــﺪﻯ ﻣﻴﺮﻣﺤﻠﻪ ﺫﻭﺍﻟﭙﻴﺮﺍﻧﻰ -4ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤــﺪﻯ ﺵ ﺵ -5 236ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺵ ﺵ 788
-6ﺍﺳــﻤﻌﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺵ ﺵ – 37ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﻻﻏﻴﺮ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺷــﻮﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺭﺍﻣﺴﺮ-ﺳﻴﻨﺎ ﺩﺭﻭﻳﺶ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﭘﻮﻻﺩﻯ ﻑ ﻋﺰﻳﺰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﺣﻴﺪ ﺍﻣﺎﻧﻰ ﻣﺘﻰ ﻛﻼﺋﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻬﻤﻦ ﭘﻮﻻﺩﻯ ﻑ ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻭﺟﻪ ﻭ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9709981110300008ﺷﻌﺒﻪ
 3ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ  97/5/30ﺳــﺎﻋﺖ  9:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺴــﺐ
ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ،ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ 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 ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ،ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮﮔﺮﺩﺩ )).ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ-ﺑﺎﺑﻞ-ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﻭﻻﻳﺖ-ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﺎﺑﻞ-ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ .(( 4713658739ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺎﺑﻞ

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺎﺭﻑ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  6459884854ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 42/97
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﺩﻫﻘﺎﻥ
ﺣﺴــﻦ ﺑﺸﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  6459700370ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/1/10ﺩﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ
ﮔﻔﺘــﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1 :ﻋﺎﺭﻑ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﺣﺴــﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﺵ ﻣﻠﻰ
 6459884854ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻣﺤﻤﺪ ﺭﻓﻴﻖ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﺣﺴــﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﺵ ﻣﻠﻰ 6459615993
ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﺟﻼﻝ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﺵ ﻣﻠﻰ  6459669716ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﺣﺴﻦ ﺩﻫﻘﺎﻥ
ﺣﺴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﺵ ﻣﻠﻰ  3580160273ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﮔﻞ ﺑﻰ ﺑﻰ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﺵ
ﻣﻠﻰ  6459615985ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -6ﺧﻴﺮﺑﻰ ﺑﻰ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﺵ ﻣﻠﻰ 6459616000
ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -7ﺯﻳﻨﺐ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﺣﺴــﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﺵ ﻣﻠﻰ  7010084416ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -8ﺣﻤﻴﺪﻩ
ﺩﻫﻘﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﺵ ﻣﻠﻰ  6459616027ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -9ﻻﻟﻴﻦ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻼﻝ ﻓﺎﻗﺪ
ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -10ﺳﻴﺪ ﺑﻰ ﺑﻰ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﺵ ﻣﻠﻰ  6459618054ﺩﺧﺘﺮ
ﻣﺘﻮﻓــﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ
ﺍﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2ﻧﮕﻮﺭ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﻧﻈــﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺳــﺎﺭﻩ ﻧﺼﻴﺮﻯ ﺯﻳﺪﻯ ﺷــﻜﺎﻳﺘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺷــﺒﻨﻢ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻣﻮﺣــﺪ ﻑ ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  962234ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/9/20ﺳﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺣﻀﺎﺭﻳﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﺤﻞ
ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳــﻴﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻕ ﺁ ﺩ ﻙ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻓﻮﻕ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺟﻬﺖ
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺧﻮﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺩﻯ-ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  101ﻛﻴﻔﺮﻯ  2ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺭﻭﺩ

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ
ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  950334ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘــﻼﺏ ﻣﻴﺎﻧﺪﺭﻭﺩ ﻃﺒﻖ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ  94/2/26-9409971984301468ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷــﻌﺒﻪ  101ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﻴﺎﻧﺪﺭﻭﺩ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺳــﻴﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﻑ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﻫﻔﺘﺎﺩﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺍﻭﻟﻴﺎﻯ ﺩﻡ ﺑﺎ
ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻮﻯ ﺑﺎﺑﺖ ﺩﻳﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻦ
ﺧﻮﻳﺶ ﺍﻗﺎﻣﻰ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﺎﻝ ﻭ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺁﻥ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺄﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﻠﻚ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺩﺭﻳﺎ ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻰ ﮔﻬﺮﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺳﻮﺗﻪ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺗﺎﺯﻩ
ﺁﺑﺎﺩ ﺳــﭙﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺭﺑﻌﻪ ﺁﻥ ﺷﻤﺎﻻ ﻭﺻﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ
ﺩﺭﻳﺎ ﻭ ﻓﻀﺎﻯ ﺳــﺒﺰ ﭘﺎﺭﻙ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺳﻮﺭﻙ ﺷﺮﻗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﺩﻩ ﻃﺮﺡ ﺩﺭﻳﺎ ﺟﻨﻮﺑﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﺻﻠﻰ ﺁﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﻏﺮﺑﺎ
ﻭﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﺼﺮﻓﻰ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﻭ ﺫﺑﻴﺢ ﺯﺍﺩﻩ ﺳــﻄﺢ ﻣﻠﻚ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷــﺪﻩ ﻣﺴــﻄﺢ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻣﺎﺳﻪ ﺍﻯ ﻭ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ
ﻛﻞ ﻋﺮﺻــﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳــﻖ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﻠﻮﻛــﻰ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺳــﻄﺢ ﻣﻠﻚ ﭼﻨﺪ
ﺩﺭﺧﺖ ﺟﻨﮕﻠﻰ ﺳﺮﭘﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺣﺪﻭﺩ  293ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺭﺻﻪ ﻣﺸﺎﻉ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻠﻚ ﻫﺮﻣﺘﺮﻯ  4,640,000ﻣﻌﺎﺩﻝ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺷﺸﺼﺪﻭﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ
ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﺩﻝ  1,362,450,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 97/4/10ﺭﻭﻯ ﻳﻜﺸــﻨﺒﻪ ﺍﺯ ﺳــﺎﻋﺖ  10ﺍﻟﻰ  11ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ  .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻨﺞ
ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻣﻴﺎﻧﺪﺭﻭﺩ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﻓﻮﻕ ﺷــﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺁﻥ ﻛﺴﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ
ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻬﺎﻯ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻯ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺑﻘﻴﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻳﻚ
ﻣﺎﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ  .ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻘﻴــﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺗﻮﺩﻳﻌﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﻴﺎﻧﺪﺭﻭﺩ-ﻣﺠﺘﺒﻰ ﻣﻬﺪﻯ ﺯﺍﺩﻩ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺎﺭﻳــﺦ -97/1/22:ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ -393/96 :ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ،3 :ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ :ﺣﻮﺯﻩ  114ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺒﻮﺩﺭﺁﻫﻨﮓ  ،ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺎﺟﻌﻠﻰ ﺳﺎﻛﻦ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺰﻧﻘﻴﻨﻪ ﺟﻨﺐ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻌﺜﺖ
ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺩﺭﺏ ﻃﻮﺳﻰ  ،ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺯﺍﺭﻋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻟﻄﻒ ﺍﻟﻪ ﺳﺎﻛﻦ ﺭﺑﺎﻁ ﻛﺮﻳﻢ ﺥ ﺣﻤﻴﺪ ﺯﺍﺩﻩ ﻛﻮﭼﻪ ﻣﻴﻼﺩ
ﭘﻼﻙ  -10ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ  ،ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ  /ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ
ﺷــﻮﺭﺍ ﺑﺘﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺸﺮﺡ
ﺫﻳــﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ )ﺭﺍﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷــﻮﺭﺍ( ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳــﻢ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺎﺟﻌﻠﻰ
ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻬﺮﺍﺏ ﺯﺍﺭﻋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻟﻄﻒ ﺍﻟﻪ ﺑﺨﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﺘﻌﺪﺍﺩ  14ﻋﺪﺩ ﺳــﻜﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﻯ
ﻃﺮﺡ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﻘﻮﻡ ﺑﻪ 168ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻠﻘﻪ ﺯﻭﺟﻴﺖ
ﺩﺍﺋﻢ ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﻣﺘﺪﺍﻋﻴﻴﻦ ﻭ ﻭﻗﻮﻉ ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎﺡ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺧﻪ  93/5/13ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺘﻌﺪﺍﺩ  14ﻋﺪﺩ ﺳﻜﻪ
ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻃﺮﺡ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺪﻻﻟﺖ ﻓﺘﻮﻛﭙﻰ ﻣﺼﺪﻕ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻧﻜﺎﺣﻴﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﺮﺗﻴﺐ 6027
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﺳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ  46ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻛﺒﻮﺩﺭﺁﻫﻨﮓ ﻣﺤﺮﺯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺁﻥ ﺗﻌﺮﺿﻰ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺑﻌﻤﻞ
ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻟﺬﺍ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺭﺍ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺗﻠﻘﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ 1107ﻭ1295ﻭ1082
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺍﺩ 198ﻭ519ﻭ 207ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
 14ﻋﺪﺩ ﺳــﻜﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻬــﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻃﺮﺡ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻــﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  5ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺧﺬ
ﻭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ
ﻭﺍﺧﻮﺍﻫــﻰ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻛﺒﻮﺩﺭﺁﻫﻨﮓ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ54/
ﻗﺎﺿﻰ ﺣﻮﺯﻩ  114ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺒﻮﺩﺭﺁﻫﻨﮓ

