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رهبر مسلمانان نیجریه اسیر مثلث بحرانساز

او به م��ذاق برخی طرفهای منطقه خوش نیامده
است و در نتیجه درپی حذف آن برآمدند.
ش��یخ زکراکی بارها توس��ط مقامهای دولتی
نیجریه بازداش��ت و زندانی شده است اما خشونت
بارترین برخورد با او در  13دسامبر  2015میالدی
یعنی حدود سه سال پیش بود که از آن زمان وی
به صورت پیوس��ت در بازداش��ت به س��ر میبرد و
تالشه��ا برای آزادی او همچن��ان بینتیجه مانده
اس��ت .در روز  22آذر  13( 1394دسامبر )2015
بر اثر حمل��ه ارتش نیجریه به حس��ینیه بقیةاهلل،
بیش از 350نفر از ش��یعیان این کش��ور کش��ته و
صدها تن دیگر زخمی شدند و ارتش نیجریه ،شیخ
زکزاکی و همسرش را بازداشت کرد.
در این حمله ،شیخ زکزاکی مورد اصابت گلوله
قرار گرفت و زخمی ش��د که بر اثر آن یک چش��م
وی نابینا ش��د و مشکالت جسمی دیگری برای او
به وجود آمد .همچنین منزل مس��کونی او و چند
مرکز مذهبی نیجریه تخریب و چندین عضو ارشد
جنبش اس�لامی نیجریه از جمله ش��یخ «محمد
ت��وری»« ،مصطفی س��عید» (به ترتی��ب معاون و
پزشک شیخ زکزاکی) «ابراهیم عثمان» و «جمی
گلیما » شهید شدند .سازمان عفو بینالملل ارتش
نیجریه را به کشتار  350تن از شیعیان این کشور،
دفن آنها در گورهای جمعی و از بین بردن مدارک
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ش��یخ ابراهی��م زکزاکی یکی
از مشهورترین ش��خصیتهای اسالمی در نیجریه
اس��ت ک��ه از حدود س��ه س��ال پیش ب��ا توطئه
چندجانبه صهیونیستها ،سعودیها و قدرتهای
غربی در بازداشت به سر میبرد و با وجود بیماری
و همچنی��ن صدور حکم قضای��ی برای آزادیاش،
همچنان در بند است.
ش��یخ زکزاکی متولد س��ال  1953میالدی در
«زاری��ا» واقع در اس��تان «کادون��ا» نیجریه و رهبر
شیعیان این کشور اس��ت که منشأ خدمات بزرگی
برای این کش��ور بوده اس��ت .وی موسس��اتی برای
کمک به ایتام و زنان بیوه و نیازمندان و یک موسسه
خیریه تاس��یس کرده اس��ت که هدف آن کمک به
نیازمندان و تالش برای آزادی زندانیان است و اقدام
به کارهای عامالمنفعه مانند حفر چاه و لولهکشی آب
و ...میکند« .یوسف کبیر» یکی از فعاالن نیجریهای
درخصوص ش��یخ زکزاکی گفت :او از  20س��الگی،
تمام زندگی ،وقت و عم��ر خود را صرف خدمت به
دین اس�لام کرده و تاکنون هفت بار به زندان رفته
و  6فرزندش را هم در این راه از دس��ت داده اس��ت.
با راهنماییهای او ش��مار زی��ادی از آفریقاییها به
مذهب شیعه گرویدهاند و دلیل دشمنی وهابیها و
صهیونیستها با او همین است.
این ش��خصیت نیجریهای که در دهه  70قرن
گذشته به مقابله فکری با جریانهای مارکسیستی
و کمونیس��تی در کش��ورش میپرداخ��ت ،درپی
فراگیر ش��دن دین اس�لام به عن��وان دین صلح،
پیوس��ته درپی وحدت اس�لامی بوده و تالشهای
زیادی در این راه انجام داده است اما این اقدامات

وضعیت جسمی شیخ زکزاکی هر روز وخیمتر میشود

مربوط به این جنایت متهم کرد.
روزنامه «ونگارد» چاپ نیجریه روز  12آذر 1395
نوشت :دادگاه عالی فدرال نیجریه ،حکم آزادی شیخ
زکزاکی را صادر کرده و براساس این حکم حداکثر تا
 45روز پس از آن میبایست تحویل مقامات پلیس
نیجریه داده ش��ود و آنها نیز ظرف  24ساعت وی و
همسرش را آزاد کنند اما این اتفاق نیفتاد  .رسانههای
نیجریهای اوایل دی  1395نوشتند ،نهادهای امنیتی
نیجریه اخیرا ضمن مانعتراشی در مسیر اجرای حکم

تقال برای ماندن نظامیان سعودی در باتالق یمن
پادش��اه عربستان در چارچوب روحیه
غ�رب آس�يا
دادن به نظامیان برای ماندن در آنچه
بات�لاق یم��ن مینامن��د ،ب��ا انتش��ار فرمانی در راس��تای
امتیازدهی به نظامیان س��عودی ش��رکتکننده در ائتالف
متجاوز این کش��ور علیه یمن دستور عفو آنها از مجازاتهای
نظامی و غیرنظامی را صادر کرد.
«س��لمان بنعبدالعزیز» پادش��اه عربس��تان با صدور
دس��توری اع�لام کرد ک��ه نظامیان س��عودی مس��تقر در
یمن که در تجاوز ائتالف عربس��تان به این کش��ور شرکت
میکنند از مجازاتهای نظامی و غیرنظامی صادره علیه آنها
مستثنی میش��وند .براساس این دس��تور ،تمامی نظامیان
س��عودی ش��رکتکننده در تجاوز به یم��ن در صورتی که
مجازاته��ای نظامی و غیرنظامی در حق آنها صادر ش��ده
باشد عفو میش��وند .این اقدام پادشاه عربستان در راستای
تقویت روحیه نظامیان س��عودی شکس��ت خورده در یمن
و امتیازده��ی به آنها برای باقی مان��دن در جنگ علیه این

کشور صورت میگیرد .الزم به ذکر است ارتش و کمیتههای
مردمی یمن بار دیگر یکی از مقرهای ش��بهنظامیان ائتالف
س��عودی در جبهه س��احل غربی را هدف موشک بالستیک
قرار دادند .این موش��ک با دقت باال ب��ه هدف اصابت کرده
اس��ت و خس��ارات جانی زیادی به این ش��بهنظامیان وارد
آورد.
در همین حال جنایات س��عودی همچن��ان ادامه دارد
چنانکه سازمان بهداشت جهانی ضمن هشدار درباره اثرات
درگیریها در «الحدیده» از تش��دید وضعیت ناگوار انسانی
در این منطقه ،و گسترش بیماریهای از قبیل وبا ،دیفتری
و سرخک خبر داد.
در ادام��ه ناکامی س��عودی در ایجاد ش��کاف در میان
یمنیه��ا قبائل ارحب یمن در پاس��خ به درخواس��ت رهبر
انصاراهلل یمن و حمای��ت از ارتش و کمیتههای مردمی ،در
مقابل نیروهای س��عودی ،شمار زیادی نیروی مسلح و یک
کاروان کمک مالی و غذایی عازم ساحل غربی کردند.
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ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  80,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ  2,065,000ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ
ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﺮﺭﺳــﻴﺪ ﭼﻚ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.ﺿﻤﻨﺎ ﻧﻴﻢ ﻋﺸــﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  19ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻣﺎﺩﻩ  189ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ – ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
– ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ  ،ﻳﺎ
ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ  ،ﻳﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﺭﺃﻯ ﺑﺪﻫﺪ ﺩﺭﻏﻴﺮﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻳﺎ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺁﻣﻞ-ﺟﻌﻔﺮﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ
ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  961786ﺍﺭﺟﺎﻳﻰ ﻟﻪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻛﺒﻴﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻤﻴﺪ ﻭ ﺣﺎﻣﺪ ﻃﺎﻟﺒﻴﺎﻥ  ،ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺧﻂ ﻧﻮ ﺍﺟﺎﻛﺴﺮ –ﺳﺎﺩﺍﺕ ﻣﺤﻠﻪ ﺭﻭﺩﺑﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺣﻤﻴﺪﻩ ﻃﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  138ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  2ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ  11ﺛﺒﺖ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ
ﻣﺸــﺎﻉ ﺍﺯ ﺷــﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭﺍ ﻋﻴﺎﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 3000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺣﻤﻴﺪﻩ ﺻﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺭﺑﻌﻪ ﺷــﻤﺎﻻ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻗﺴــﻤﺖ ﺍﻭﻝ ﺧﻂ ﻓﺮﺿﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  62ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  139ﻓﺮﻋﻰ ﺩﻭﻡ ﺧﻂ ﻓﺮﺿﻰ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  8ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﺷﺮﻗﺎ ﺧﻂ ﻓﺮﺿﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  72ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  141ﻓﺮﻋﻰ ﺟﻨﻮﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ
ﺩﻭﻡ ﺁﻥ ﻏﺮﺑﻰ ﺍﺳــﺖ ﺍﻭﻝ ﺧﻂ ﻓﺮﺿﻰ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  37ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﻗﺮﻳﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  11ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﻗﺮﻳﻪ
ﻏﺮﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ ﺧﻂ ﻓﺮﺿﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  17ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  241ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺩﻭﻡ ﺧﻂ ﻓﺮﺿﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ 40ﻣﺘﺮ
ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ  137ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻣﻴﻦ ﺧﺸﻜﻪ ﺯﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺭﺍﻩ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺧﺎﻛﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  350ﺩ/ﺱ/ﻣﻮﺭﺥ  1396/12/17ﺻﺎﺩﺭ ﺍﺯ ﺩﻫﻴﺎﺭﻯ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﻣﺤﻠﻪ ﻛﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﺩﻯ ﻓﻌﻠﻰ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﺩﻯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ﺑﺎﻍ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ
ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  1,500,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/5/17ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺍﺯ
ﺳﺎﻋﺖ  10ﺍﻟﻰ  11ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ
 .ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ
ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﻧﻘﺪﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﺩ.ﺿﻤﻨﺎ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻘﻞ
ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ-ﻓﺮﺝ ﺍﻟﻪ ﭘﻮﺭ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 3/96/433:ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ 96/11/14-843:ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺑﺎﻧﻚ ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴﻨﻪ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺑﻮﻳﻰ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:ﺳــﻴﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﻯ ﻑ ﻣﻴﺮﺯﻣــﺎﻥ –ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤــﻜﺎﻥ ))ﺭﺃﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷــﻮﺭﺍ((:ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻗﺮﺽ
ﺍﻟﺤﺴﻨﻪ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺑﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﻯ ﻑ ﻣﻴﺮﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
ﺷﺼﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  94/12/13-740/820525ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻠﻮﺍﺭ
ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﺳﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴــﺎﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﺍﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺼﺪﻕ ﭼﻚ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﻯ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺩﻋﺎ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻳﺎ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﭼﻚ ﺩﺭ ﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﺼﺤﺎﺏ ﺑﻘﺎﻯ ﺩﻳﻦ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ
ﻭ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ 310ﻭ 313ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺻﺪﻭﺭ ﺟﻚ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ 198ﻭ519ﻭ 522ﻕ ﺁ ﺩ ﻡ ﻣﺼﻮﺏ  79ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺼﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ
ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺸﺘﺼﺪﻭﺑﻴﺴــﺖ ﻫﺰﺍﺭﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﻭﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻳﻜﺼﺪﻭﺷﺼﺖ ﻫﺰﺍﺭﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ
ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ  94/12/13ﺗﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷــﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ.ﺭﺃﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ
ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺳــﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺳﺎﺭﻯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭ-ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻣﺒﻴﻨﻰ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺵ پ 3/104/96:ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ:ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻬﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ-1:ﺍﺣﻤﺪﺭﺿﺎ ﻗﻠﻰ ﺯﺍﺩﻩ
ﺍﻃﺎﻗﺴﺮﺍﻳﻰ ﻑ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ-2ﺳﻴﺪﻩ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﻑ ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﻫﺮﺩﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺃﻯ 96/11/9-820
ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  60,490,888ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ  816,136ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ 2,177,671ﺭﻳﺎﻝ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ
ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ  94/4/4ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻜﻢ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ..ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﻣﺎﺩﻩ  19ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻣﺎﺩﻩ  189ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ – ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ – ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ
ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ  ،ﻳﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ
 ،ﻳﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﺭﺃﻯ ﺑﺪﻫﺪ ﺩﺭﻏﻴﺮﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻳﺎ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ
ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ-ﺳﻴﺪ ﻛﻤﺎﻝ ﺣﺴﻴﻨﻰ

قضایی دادگاه نیجریه ،رهیر شیعیان و همسر ایشان
را به مکانی نامعلوم انتقال دادهاند.
ش��یعیان نیجری��ه اواخ��ر آذرم��اه ،1395
ضمن تاکید بر اجرای س��ریع حکم آزادی ش��یخ
زکزاکی از س��وی دادگاه این کشور ،تاکید کردند:
کارش��کنیهای رژیم صهیونیستی برای لغو حکم
آزادی وی ،محکوم به شکست است .رهبر جنبش
اس�لامی نیجریه نیز پس از دستگیری خود گفت،
عربستان بنا به دستور آمریکا و انگلیس ،به ارتش

نیجریه کمک مالی کرد تا در سال  2015در زاریا
به کشتار شیعیان دست بزند.
تارنم��ای خبری «اس�لام تایمز» نوش��ت ،وی
در تماس تلفنی با پس��رش گفت ،عربستان هزینه
حمله به «زاری��ا» را تامین کرده بود .رهبر جنبش
اسالمی نیجریه گفت ،عربستان بنا به دستور آمریکا
و انگلیس ،ب��ه ارتش نیجریه کمک مالی کرد تا در
سال  2015در زاریا دست به کشتار شیعیان بزند.
س��ازمان دیدهبان حقوق بش��ر اواخ��ر آذرماه
 1394از نیجری��ه خواس��ت به س��رکوب جنبش
اسالمی ش��یعه در این کش��ور پایان دهد و رهبر
ش��یعیان این کش��ور را آزاد کند .پای��گاه خبری
«نیش��ن» نیجریه نیز پنجم بهمن  1395گزارش
داد ک��ه اتحادی��ه اروپا از دولت نیجریه خواس��ت
هرچه سریع تر شیخ زکزکی را آزاد کند .نمایندگی
اتحادی��ه اروپا در ابوجا از دولت نیجریه خواس��ت
طبق تاکید دادگاه فدرال این کش��ور هرچه سریع
تر او را آزاد کند .س��ازمان عف��و بینالملل نیز 27
دی  1395از مقامهای نیجریه خواس��ت که طبق
حکم دادگاه این کشور وی را از زندان آزاد کند.
«ابراهیم موسی» س��خنگوی جنبش اسالمی
نیجریه گفت ،ش��یخ زکزاکی نی��از به مراقبتهای
پزشکی فوری دارد زیرا بار دیگر دچار سکته مغزی
ش��ده اس��ت و به همین دلیل مقامات دولتی باید
دستور آزادی او را بدهند تا تحت نظر متخصصان
پزش��کی درمان ش��ود .وی افزود ،حتی مقامهای
دولت��ی هیچ دلیلی برای ادامه بازداش��ت ایش��ان
ندارند زیرا از قبل حکم آزادی او صادر شده است.
پزش��ک ش��یخ زکزاکی نیز گفته اس��ت وضعیت
جسمانی او در حال بدتر شدن است.

 ۲۹۸مرتبه ممنوعیت پخش اذان در حرم ابراهیمی
در ادام��ه افش��ای سیاس��تهای
مقـــاوم�ت
نژادپرستانه صهیونیستها ،وزیر اوقاف
و امور دینی فلس��طین اعالم کرد ،اسرائیل در نیمه نخست
س��ال  ۲۹۸ ،۲۰۱۸بار مانع پخ��ش اذان در حرم ابراهیمی
شده است.
یوس��ف ادعیس ،وزیر اوقاف و امور دینی فلس��طین در
بیانی��های مطبوعاتی اعالم کرد :اس��رائیل ط��ی این مدت
حضورش را در تمامی ورودیهای مسجد ابراهیمی تقویت
ک��رده و دو روز متوال��ی به بهانه اعیاد ورودیهای مس��جد
را بست.
وی افزود ،رژیم صهیونیستی در نیمه نخست سال ۲۰۱۸
می�لادی  ۲۹۸بار مانع پخش اذان در حرم ابراهیمی ش��ده
است .این مقام فلسطینی همچنین گفت :هتک حرمتهای
شهرکنش��ینان در قبال این مسجد تا حد برگزاری مراسم
موس��یقی در صحن مس��جد ابراهیمی بوده و تا نیمه شب
ادامه داش��ت ،همچنین شهرکنشینان چادرهای بزرگی را

ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺪﺛﻪ ﻭﻟﻰ ﭘﻮﺭ ﻑ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  970339ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﻑ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺵ ﺵ
72ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﺎﺑﻞ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  94/2/23ﺩﺭﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1:ﻣﺤﺪﺛﻪ ﻭﻟﻰ ﭘﻮﺭ ﻑ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺵ ﻡ  4989956125ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2ﺯﻫﺮﺍ ﻭﻟﻰ ﭘﻮﺭ ﻛﺮﺩﻯ ﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ
ﺵ ﺵ  3142ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ-3ﺳــﻬﺮﺍﺏ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺍﻭﺟﺎﻛﻰ ﻑ ﺳــﺎﻻﺭ ﺵ ﻡ  4989247515ﭘﺪﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ-4ﺯﻫﺮﺍ ﺍﻛﺒﺮﻯ
ﻑ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩﺵ ﻡ  2051381518ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﻻﻏﻴﺮ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺷﻮﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﻯ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ-ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺑﻬﻤﻦ ﻧﮋﺍﺩ ﺗﻬﻤﺘﻦ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﻗﺎﺳﻢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻬﻰ ﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻣﺴﻠﻢ ﺭﺟﺒﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  970142-15/97/143ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺳﺎﺭﻯ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ،ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷــﺪ ﻟﺬﺍ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻕ.ﺁ.ﺩ.ﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ 97/5/27
ﺳــﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  15ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺳــﺎﻧﻨﺪ ﻭﺍﻻ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  15ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﻗﺎﺳــﻢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻬﻰ ﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩﻯ ﻣﻨﺼﻮﺭﻳﺎﻥ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  970141-15/97/142ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺳﺎﺭﻯ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ،ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻕ.ﺁ.ﺩ.ﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ
 97/5/27ﺳﺎﻋﺖ  9:30ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  15ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﻭﺍﻻ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  15ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺵ پ 970105-15/97/116:ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻼﻧﻰ ﻑ ﺭﺿﺎ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﻛﺎﻇﻢ ﻃﺎﻫﺮﻳﺎﻥ ﻗﺎﺩﻯ ﻑ ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  970105ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺳﺎﺭﻯ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ،ﭼﻮﻥ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻕ.ﺁ.ﺩ.ﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻭ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ
ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  97/5/30ﺳﺎﻋﺖ 10:30ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  15ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﻭﺍﻻ ﺍﻳﻦ
ﺷﻮﺭﺍ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  15ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺵ پ  14/96/567:ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻟﻪ:ﺭﺿــﺎ ﺳــﻴﻔﻰ ﭘــﻮﺭ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﻌﺼﻮﻣــﻪ ﻓﺪﺍﻳﻰ ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ:ﻣﺮﻳﻢ ﺟﻌﻔﺮﻯ
ﺳﺮﺟﻜﻼﻳﻰ-ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  96/12/26-756ﺷﻌﺒﻪ  14ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  50,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ  695,000ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ
ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ)(96/8/25ﺗﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻜﻢ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ
ﺩﻭﻟﺘــﻰ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ).(2,500,000ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  29ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺼﻮﺏ 1394
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ:ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻳﻦ ﺑﺮگ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻳﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﺭﺃﻯ ﺑﺪﻫﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﻣﺪﻧﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  14ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺵ پ  14/96/568:ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ:ﺭﺿﺎ ﺳﻴﻔﻰ ﭘﻮﺭ ﻋﺴﻜﺮﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻓﺪﺍﻳﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ:ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ
ﭘﻬﻨﺎﺑﻰ ﺧﻠﺮﺩﻯ-ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  96/12/26-757ﺷــﻌﺒﻪ  14ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﻛﻪ
ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  19,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ  307,500ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳــﻴﺪ)((96/6/30-96/8/30ﺗﺎ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻜﻢ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ) 950,000ﺭﻳﺎﻝ(.ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  29ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺼﻮﺏ  1394ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ:ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻳﻦ ﺑﺮگ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﺍﺟــﺮﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻳــﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﺭﺃﻯ ﺑﺪﻫﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺟﻬﺖ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  14ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺿﺎ ﻧﺎﺩﺭﻯ ﻧﺴﺐ ﻑ ﻗﻨﺒﺮﻋﻠﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺭﺯﺍﻕ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺿﺎ ﻧﺎﺩﺭﻯ ﻧﺴــﺐ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ
ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  9709982074000224ﺷــﻌﺒﻪ  10ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﺛﺒﺖ
ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ  97/5/29ﺳــﺎﻋﺖ  10:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ  .ﺣﺴــﺐ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ،ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ 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 ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ،ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺘﺼﺪﻯ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﻓﺘﺮﻯ ﺷﻌﺒﻪ  10ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ-ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺍﺻﻐﺮﻯ ﺩﺍﺯﻣﻴﺮﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﻑ ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺭﺯﺍﻕ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺿﺎ ﻧﺎﺩﺭﻯ ﻧﺴــﺐ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ
ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  9709982074000224ﺷــﻌﺒﻪ  10ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﺛﺒﺖ
ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ  97/5/29ﺳــﺎﻋﺖ  10:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ  .ﺣﺴــﺐ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ،ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ 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 ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ،ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺘﺼﺪﻯ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﻓﺘﺮﻯ ﺷﻌﺒﻪ  10ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ-ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺍﺻﻐﺮﻯ ﺩﺍﺯﻣﻴﺮﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﻑ ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺭﺯﺍﻕ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺻﻐﺮ ﺭﺳــﺘﻤﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ
ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  9709982074000224ﺷــﻌﺒﻪ  10ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﺛﺒﺖ
ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ  97/5/29ﺳــﺎﻋﺖ  10:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ  .ﺣﺴــﺐ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ،ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ 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 ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ،ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺘﺼﺪﻯ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﻓﺘﺮﻯ ﺷﻌﺒﻪ  10ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ-ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺍﺻﻐﺮﻯ ﺩﺍﺯﻣﻴﺮﻯ

ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺪﻡ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﭘﻼﻙ  478ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  167ﺍﺻﻠﻰ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ -1397/4/7:ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ :ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻪ ﻛﺮﺝ  ،ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ
ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  1800ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  478ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  167ﺍﺻﻠﻰ ﻗﻄﻌﻪ
 39ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﻧﺎﺣﻴﻪ  3ﻛﺮﺝ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﻨﺎﻡ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ 155
ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  200ﺳﻬﻢ ﻭ ﻓﻮﻧﺪﺍ ﻧﻌﻤﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  14/67ﺳﻬﻢ ﻭ ﻭﺍﻟﻴﺎ ﻧﻌﻤﺎﻥ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  9/26ﺳﻬﻢ ﻭ ﺩﺍﻭﻳﺪ ﻧﻌﻤﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  11/07ﺳﻬﻢ ﻭ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﻧﻌﻤﺎﻥ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  10ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﻋﺮﺻﻪ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﺛﺒﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻴﻤﻪ
ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  242972ﺏ  95ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﺍﺭﺩﻩ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  3/11059445ﻣﻮﺭﺧﻪ  96/11/12ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺣﺼﻪ
ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻃﺒﻖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﻴﺪ .ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺫﻳﻞ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  3/166137ﻣﻮﺭﺧﻪ 97/1/15
ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳــﻪ ﻛﺮﺝ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 3/167377ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/1/20ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ
ﻛﺮﺝ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  67/3/20884ﻣﻮﺭﺧﻪ 1397/3/2
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﺮﺝ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕ

اخبار
بازگشایی مسیر بغداد  -الرمادی

یک منبع امنیتی در اس��تان االنب��ار ،اعالم کرد،
مس��یر بینالمللی بغداد  -الرمادی که از سال ۲۰۱۴
بس��ته شده بود با حضور قاس��م االعرجی ،وزیر کشور
عراق بازگشایی شد.
این منبع اعالم کرد :این مسیر بینالمللی به دلیل
کنت��رل داعش و عملیات نظام��ی که پس از آن برای
آزادس��ازی این مسیر از لوث وجود گروه تروریستی از
سال  ۲۰۱۴میالدی صورت گرفت ،بسته شده بود.

نشست بدون روهینگیاییها

س��ومین کنفرانس صلح و آشتی ملی در میانمار
با حض��ور نمایندگان اقلیتهای ن��ژادی ،فرماندهان و
افسران ارشد ارتش ،نمایندگان مجلس ،احزاب سیاسی،
نهادهای مدنی و اعضای دولت این کشور در حالی آغاز
به کار کرد ک��ه نمایندگان آوارگان روهینگیایی در آن
حضور نداشتند.
این کنفرانس در حالی در میانمار برگزار میشود
که این کش��ور در  70س��ال گذش��ته همواره ش��اهد
خشونتها و سرکوبهای نژادی بوده است.

یونان  2دیپلمات روس را اخراج کرد

دول��ت یونان ای��ن دو دیپلم��ات روس را به اتهام
دخالت در امور داخلی این کشور و اقدامات غیرقانونی
علیه امنیت ملی یونان اخراج کرده است.
آتن همچنی��ن دیپلماتهای روس��یه را به تالش
ناکام برای استخراج و جمعآوری اطالعات و رشوه دادن
به مأموران دولتی یونان متهم کرده اس��ت .این جریان
مربوط به افزایش تنشها میان آتن و مسکو طی دو سال
گذشته به دالیل مربوط به امنیت منطقهای بوده است.

واشنگتن آمادگی ندارد

در محوطه جنوبی مسجد در کنار استراحتگاه آن منتهی به
پارک بازی حرم ابراهیمی برپا کردند.
ادعیس اظه��ار داش��ت :نقضهای اش��غالگران به حد
مداخل��ه در امور مرمت مس��جد ،آبرس��انی ،باغها و حتی
درختان مس��جد و محوطه آن هم رس��یده و اش��غالگران،
فلس��طینیان را ب��رای ایجاد یک س��ایه ب��ان در صحن این
مسجد به شکل یک گنبد کنیسه (عبادتگاه یهودیان) تحت
فشار قرار میدهند.
الزم به ذکر است ش��یخ «محمد احمد حسین» مفتی
ق��دس فتوا داد ک��ه فروش و واگذاری اراضی فلس��طین به
دش��من صهیونیستی حرام اس��ت .در این فتوا آمده است:
فلسطین سرزمینی وقفی اس��ت ،تسهیل مالکیت و فروش
اراضیاش به دش��منان «شرعا» حرام اس��ت .این سرزمین
جزء منافع عمومی اس�لام است نه امالک شخصی؛ بنابراین
کسی که سرزمینش را به دشمنان بفروشد گناهکار است و
به خدا و پیغمبر و امانت اسالم خیانت کرده است.

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  9509982313100714ﺷــﻌﺒﻪ  103ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺳﻤﻨﺎﻥ ) 103ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  -9709972311300308ﺷﻜﺎﺕ-1 :
ﺁﻗﺎﻯ ﻫﻴﻮﺍ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺳــﻮﻝ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ
ﺳــﻤﻨﺎﻥ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﭘﻼﻙ  -2 -55ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻛﻴﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺳــﻤﻨﺎﻥ ﺑﺎﻍ ﻓﺮﺩﻭﺱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻋﺴﺠﺪﻯ ﭘﻼﻙ
 -3 -215ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﻫﻤﺘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ
ﺷﻬﺮ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍ ﻓﺮﻋﻰ  16ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻳﺎﺱ  3ﻭﺍﺣﺪ  -2ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺰﺍﺭﺯﻫﻰ
ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﻛﻮﺷﻤﻐﺎﻥ ﺣﻜﻴﻢ ﺍﻟﻬﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﻮﻓﻰ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺩﺭﺏ ﺳﻔﻴﺪ ﺭﻧﮓ
ﻣﻨــﺰﻝ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻣﺘﻬﻢ )ﻣﺎﻩ ﺳــﻠﻄﺎﻥ ﻣﺰﺍﺭﺯﻫﻰ  ،ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﺳــﺮﻗﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣــﺎﺩﻩ  -656ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 1397/4/16ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻌﺒﻪ  103ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ )103
ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳــﺎﺑﻖ( ﺑﺘﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ) .ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ( ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴــﻴﻦ ﻣﺰﺍﺭﺯﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻴﺨﺎﻥ  21 ،ﺳــﺎﻟﻪ  ،ﺍﻫﻞ ﮔﺎﻟﻴﻜﺶ ﻭ ﻣﻘﻴﻢ ﺳﻤﻨﺎﻥ  ،ﺑﻴﺴﻮﺍﺩ
 ،ﺑﻴﻜﺎﺭ  ،ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﻛﻴﻔﺮﻯ  ،ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺍﺯ
ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ  3ﻓﻘﺮﻩ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 656
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ  -1ﺳــﺮﻗﺖ  75ﻋﺪﺩ ﺟﻚ  ،ﻳﻚ ﺗﻦ ﻭﺭﻕ ،
 1500ﻋﺪﺩ ﻗﺎﻟﺐ )ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﺎﻛﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ( ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮﻗﺖ  1000ﭘﻴﻦ
ﻗﻮﻩ  15 ،ﻋﺪﺩ ﺟﻚ  500 ،ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻭﺭﻕ 500 ،ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻗﺎﻟﺐ  ،ﻗﻴﭽﻰ ﺩﺳﺘﻰ ﻛﻮﭼﻚ 500 ،
ﻣﺘﺮ ﺳــﻴﻢ ﺳــﻴﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ  20000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ
ﻫﻴﻮﺍ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺳﻮﻝ )ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺎﺭﻩ( ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ -2 -1395/03/14
ﺳﺮﻗﺖ ﻳﻚ ﻛﻴﺴﻪ ﺳﻴﺮ ﻭ  22ﻃﻮﻕ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ  15000000ﺭﻳﺎﻝ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ
ﺍﺯ ﺑﺎﻍ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﻫﻤﺘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  -3 – 1395/6/6ﺳﺮﻗﺖ
ﺗﺒــﺮ ،ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺩﻯ ﻭﻯ ﺩﻯ  ،ﺩﻟﻴﺮ ﺑﺮﻗﻰ  ،ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﻋﺪﺩ ﺁﭼﺎﺭ ﺑــﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ 10000000
ﺭﻳﺎﻝ ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻍ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻛﻴﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  1395/5/29ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ
ﻣﺸﺮﻭﺡ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻴﺎﻥ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﺰﻩ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺩﺭ ﻧﺤﻮﻩ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻜﺎﺕ ﻭ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺻﺤﻨﻪ
ﺳﺮﻗﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﺑﻪ ﻭﻯ ﻭ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺟﻠﺐ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺍﺻﺪﺍﺭﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﻣﻮﺻﻮﻑ
ﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮﺍﺩ  656ﻭ  667ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻰ  1375ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ
ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  134ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ  1392ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺘﻬﻢ
ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻪ ﻓﻘﺮﻩ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻭ ﺳﻪ ﻓﻘﺮﻩ  74ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻭ
ﺭﺩ ﻋﻴﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺴﺮﻭﻗﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺭﺩ ﻣﺜﻞ ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﻖ
ﺷﺎﻛﻴﺎﻥ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎﻯ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺻﺮﻓﺎ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ
ﺍﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﺑﺪ ﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﺩ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺷﺪ ﺑﻌﺪﻯ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ
ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺳﻤﻨﺎﻥ -ﻧﺎﺻﺮ ﺫﻛﺮﻳﺎﻳﻰ
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وزیر دفاع روسیه تأکید کرد ،مسکو بارها از وزارت
دفاع آمریکا (پنتاگون) درخواس��ت کرده تا مذاکراتی
درباره مسائل مربوط به امنیت بینالمللی و منطقهای
میان دو کش��ور برگزار ش��ود اما واش��نگتن آمادگی
برگزاری چنین گفتوگوهایی را ندارد.
س��رگئی ش��ویگو با اش��اره به افزایش تنشها در
روابط میان مس��کو و واش��نگتن گفته اس��ت که این
تنشها را برخ��ی از نخبگان آمریکا عمدا و به صورت
کامال ساختگی ایجاد کردهاند.

مهاجران پشت مرزهای آلمان

وزیر کش��ور آلمان بسته جامع مهاجرت را ارائه و
هدف آن را بازگرداندن مهاجران به پشت مرزهای این
کشور دانست.
هورس��ت زِهوفِر از «بس��ته جامع مهاجرت» که
بستهای سیاس��تی برای سامانبخش��ی ،مهاجرت به
کشور جمهوری فدرال آلمان است ،رونمایی کرد.

ﺑﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺷﻬﺮﺳــﺎﺯﻯ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﺭﺍ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ.
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎﻡ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  6769ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ:
ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ  ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻇﻔﺮﻳﻪ  ،ﻧﺒﺶ ﺁﺑﺎﻥ
ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ :ﺩﻭﺷﻴﺰﻩ ﻓﻮﻧﺪﺍ ﻭ ﻭﺍﻟﻴﺎ ﻭ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺩﺍﻭﻳﺪ ﻭ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺕ
ﻧﻌﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺰﻳﻨﻰ  ،ﺷﻤﺎﺭﻩ 120
ﺍﻣﻀــﺎء ﻧﻘﺸــﻪ
ﺍﻣﻀــﺎء ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﻩ
ﺍﻣﻀــﺎء ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ
ﺑﺮﺩﺍﺭ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ:
ﺑــﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺛﺒﺘــﻰ  167/478ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﻦ ﺍﻓــﺮﺍﺯ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ
ﺑــﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  67/3/20884ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/03/02ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺎﺯﻯ ﻭ
ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﺮﺝ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﺍﻻﺷﻌﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﻋﺪﻡ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻰ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺍﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻭ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ
ﺻــﻮﺭﺕ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﻭﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺸــﺎﻉ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺭﻭﻳــﺖ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤــﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ97/11017/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻧﺎﺣﻴﻪ  3ﻛﺮﺝ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻓﺨﺮﻯ ﺁﻫﻨﮕﺮ
ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﻧﻈﺎﻣﻌﻠﻰ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧــﺪﮔﺎﻥ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ-ﺣﻤﻴﺪﺭﺿــﺎ  -ﭘﻮﺭﺍﻥ-ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺟﻤﻠﮕﻰ
ﺭﺳﺘﻤﻴﺎﻥ ﺟﻼﻟﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﻦ ﻛﻨﺎﺭﺳﺮﻯ ﺗﻮﭼﺎﺋﻰ ﻭ ﺣﺴﻴﻦ ﺭﻧﺪﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺨﺮﻯ ﺁﻫﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻠﻊ ﻳﺪ –ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺟﺮﺕ
ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭ ﻗﻠﻊ ﻭ ﻗﻤﻊ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709981227100175ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ  1397/5/20ﺳﺎﻋﺖ  12ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒــﻖ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻕ ﺁ ﺩ ﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬــﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻓﺨﺮﻯ ﺁﻫﻨﮕﺮ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ  ،ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ
ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ).ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ-ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ-ﺥ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺟﻨﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﻯ-ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ
ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ(.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺘﺼﺪﻯ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﻓﺘﺮﻯ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ-ﺁﺻﻒ ﻳﻌﻘﻮﺑﻰ ﺟﻮﻳﺒﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ
ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  950334ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺭﻭﺩ ﻃﺒﻖ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 94/12/26-9409971984301468ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷــﻌﺒﻪ  101ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺭﻭﺩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺳــﻴﺪ
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﻑ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺍﻭﻟﻴﺎﻯ ﺩﻡ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻘﻮﻯ ﺑﺎﺑﺖ ﺩﻳﻪ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻦ ﺧﻮﺵ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﺎﻝ ﻭ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺁﻥ
ﻭ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺎﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﻠﻚ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺩﺭﻳﺎ ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻰ ﮔﻬﺮﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺳﻮﺗﻪ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺗﺎﺯﻩ ﺁﺑﺎﺩ ﺳﭙﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺭﺑﻌﻪ
ﺁﻥ ﺷــﻤﺎﻻ ﻭﺻﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺩﺭﻳﺎ ﻭ ﻓﻀﺎﻯ ﺳــﺒﺰ ﭘﺎﺭﻙ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺳﻮﺭﻙ ﺷــﺮﻗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﺩﻩ ﻃﺮﺡ ﺩﺭﻳﺎ ﺟﻨﻮﺑﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﺻﻠﻰ
ﺁﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﻏﺮﺑﺎ ﻭﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﺼﺮﻓﻰ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﻭ ﺫﺑﻴﺢ ﺯﺍﺩﻩ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻚ ﻣﻌﺮﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﺴﻄﺢ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻣﺎﺳﻪ ﺍﻯ ﻭ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻛﻞ
ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﻠﻮﻛﻰ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺳــﻄﺢ ﻣﻠﻚ ﭼﻨﺪ ﺩﺭﺧﺖ ﺟﻨﮕﻠﻰ ﺳــﺮﭘﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺣﺪﻭﺩ  293ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺸﺎﻉ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻠﻚ ﻫﺮﻣﺘﺮﻯ
 4650000ﻣﻌﺎﺩﻝ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭﺷﺸﺼﺪﻭﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮﺍﻭﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﺩﻝ  1362450000ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ) 97/5/9ﻧﻬﻢ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻧﻮﺩﻭﻫﻔﺖ( ﺭﻭﺯ ﺳــﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ 10
ﺍﻟﻰ  11ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ.ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺭﻭﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺷﺪﻩ ﻓﻮﻕ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻛﺴﻰ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻬﺎﻯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺑﻘﻴﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ
ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺗﻮﺩﻳﻌﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺗﺤﻮﻝ ﻣﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﺎﺑﻊ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺭﻭﺩ-ﻣﺠﺘﺒﻰ ﻣﻬﺪﻯ ﺯﺍﺩﻩ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑــﻪ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ :ﺁﻗــﺎﻯ ﻋﻠــﻰ ﺭﻳﺎﺣﻰ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻋﺒﺎﺳــﻘﻠﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻴــﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗــﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒــﻪ ﻣﻄــﺮﺡ ﻛﻪ ﺑــﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ
 9709983844400212ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  4ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ  1397/05/27ﺳﺎﻋﺖ  9/30ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻛﻪ ﺣﺴــﺐ ﺩﺳــﺘﻮﺭ 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
ﻣﺪﺕ 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.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ-
ﺭﺋﻴﺴﻰ

