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ایران میتوانست کل خاورمیانه را تحت کنترل بگیرد

رئیسجمهور آمریکا در یک تجمع انتخاباتی گفت :به پادش��اه ملک سلمان
گفتم ،باید پول بپردازید چون عربس��تان س��عودی ثروتمند اس��ت و ما داریم از
شما حفاظت میکنیم.
دونالد ترامپ گفت :به ایران نگاه کنید ،قبل از اینکه من به ریاست جمهوری
برسم ،ایران میتوانست ظرف  ۱۲دقیقه کل خاورمیانه را تحت کنترل بگیرد اما
حاال در تالش برای بقا هستند و در تک تک شهرهایشان شورش وجود دارد!
رئیسجمه��ور آمریکا در این نشس��ت ب��ار دیگر علیه چین اظه��ارات تندی مطرح
کرد و مدعی ش��د که در نتیجه س��الها روابط تجاری غیرمنصفانه بین دو کشور ،پکن
میلیاردها دالر از واش��نگتن به جیب زده اما با آغاز ریاس��ت جمهوری او این روند ،دیگر
تمام ش��ده است .ترامپ بار دیگر اظهارات اخیر خود درباره پادشاه عربستان سعودی را
فارس
تکرار کرد.

اسرائیل به حمایت اروپا در برابر ایران نیاز دارد

وزیر اقتصاد فرانس��ه گفت :رژیم صهیونیستی به حمایت کشورهای اروپایی
در برابر ایران نیاز دارد.
برون��و لومیر تاکید کرد :اس��رائیل به حمایت اروپاییه��ا در برابر ایران نیاز
دارد .ما هیچگاه بر سر امنیت اسرائیل مذاکره نمیکنیم و مایل به افزایش روابط
اقتصادی میان دو طرف هستیم .وی افزود :زمانیکه با نخست وزیر نتانیاهو دیدار
کردم ،توافق کردیم که سطح تجارت میان فرانسه و اسرائیل را باال ببریم و این روابط
بیش از آنچه اکنون است نزدیکتر خواهد شد .این وزیر فرانسوی تصریح کرد :این بدان
معنی اس��ت که فرانس��ه هرگز با بایکوت اقتصادی اسرائیل تحت هیچ شرایطی موافقت
نخواهد کرد .ما همیشه با چنین کاری مخالف خواهیم بود.
مقامات اروپایی در حاشیه نشست سازمان ملل در دیدار و نشست با مقامات ایرانی
ایسنا
وعده دور زدن تحریم برای ادامه همکاری با ایران را داده بودند.

دوردست

اگر ایران نبود داعش به بغداد رسیده بود

معاون حقوقی و امور بینالملل وزیر امور خارجه گفت ؛به دلیل این که ایران
تامین کننده منافع نامش��روع برخی از دولتها نیست آنان همواره امنیت کشور
ما را مورد تهدید قرار میدهند.
غالمحس��ین دهقانی اش��تری در دی��دار ب��ا س��فرا ،کارداران و نمایندگان
س��ازمانهای بینالمللی مس��تقر در ایران با اشاره به ش��رایط جمهوری اسالمی
ایران طی چهار دهه گذشته ،خاطر نشان کرد :کشور ما طی این مدت سیاستهایش
منطبق با دولتهای بزرگ و در راستای تامین منافع نامشروع برخی از این دولتها نبوده
است و به همین دلیل است که همواره امنیت کشور ما مورد هدف قرار گرفته است.
ن کرد :تمام این عوامل جزو اقدامات امنیت زداس��ت و تنها کش��وری اس��ت
وی بیا 
ک��ه میتواند در برابر این تهدیدات و اقدام��ات مقاومت کند .محدود کردن فعالیتهای
صداوسیما
بینالمللی یک کشور بحران زا است.
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اروپ��ا ت��وان مقابل��ه و حتی
پرونـــــده
مقاوم��ت در براب��ر آمریکا را
ن��دارد و ب��رای مص��ون مان��دن از تبع��ات منفی
ایس��تادگی در برابر واش��نگتن ،راه آس��ان تری را
انتخاب کرده و با پیش��نهاد " تا پایان دوره ترامپ
صبر کنید" به جمهوری اسالمی ایران توپ را در
زمین تهران انداخته است.
به تازگی روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به
نقل از دیپلماتهای اروپایی به تهران پیشنهاد داده
تا پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ صبر کند،
به امید اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور نش��ود،
البته این پیش��نهاد جدیدی از سوی دیپلماتهای
اروپای��ی ب��ه تهران نیس��ت چرا ک��ه روزهای اول
مهرماه نیز روزنامه آمریکایی والاستریتژورنال به
تهران توصیه کرده بود ایران تا  ۲۰۲۰مقابل فشار
آمریکا مقاومت کند؛ بناب��ر ادعای این روزنامه در
حال حاضر تفکر غالب در میان کشورهای اروپایی
این اس��ت چنانچه ایران بتواند تا س��ال  ۲۰۲۰در
برابر فشارهای آمریکا مقاومت کند ،رأیدهندگان
آمریکای��ی ممکن اس��ت رئیسجمه��ور جدیدی
انتخاب کنند که روال کار را تغییر خواهد داد.
حاال همین پیشنهاد بعد گذشت مدتی مجددا ً
از سوی روزنامه نیویورک تایمز تکرار میشود ،این
روزنامه آمریکایی با اشاره به وعدههای کشورهای
اروپای��ی برای ب��ه کارگیری تدابی��ری برای حفظ
توافق هس��تهای برجام نوشته؛ آنها در حال حاضر
ای��ران را با این توجیه که از دادن بهانههای جنگ
به اسرائیل و جلوگیری کند برای پایبندی به مفاد

توافق هستهای تحت فشار قرار دادهاند.
دیپلماتهای ارشد اروپایی به عالوه گفتهاند:
کش��ورهای اروپای��ی همچنین به ته��ران توصیه
میکنن��د که آرامش خ��ود را حفظ کرده و به این
امید که ترامپ مجددا ً انتخاب نش��ود ،تا پایان این
دوره ریاستجمهوری او صبر کنند.
اتحادی��ه اروپ��ا چن��دی پیش بس��ته قوانین
مسدودس��از برای حمایت از ایران و ش��رکتهای
اروپایی در قبال تحریمهای آمریکا را ارائه کرد اما،
بسیاری از کارشناسان معتقدند که این قوانین در
عم��ل نمیتواند مانع از خروج ش��رکتهای بزرگ
اروپایی از ایران شود.
نکته جالب اینکه این پیش��نهاد مش��ابه از دو
روزنام��ه آمریکای��ی دقیقا در فاصل��ه زمانی چند
روز مطرح میش��ود ،این یعنی که اروپا توپ را در
زمینه ایران انداخته است.
جالب اینجاس��ت که به ادع��ای برخی محافل
رس��انهای غرب��ی در چه��ار ماه��ه اول ط��رح دو
مرحلهای احیا تحریمها علی��ه ایران ،تقریباً نیمی
از  ۶۷شرکتی که طبق فهرست جهانی فورچون-
 ۵۰۰در ایران سرمایهگذاری کرده بودند بازار این
کشور را ترک کردهاند .بس��یاری از این شرکتها
اروپایی بودند.
برخی از شرکتهای دیگری که گفتهاند قصد
دارند از تحریمهای آمریکا س��رپیچی کنند ممکن
است قبل از احیای مرحله دوم تحریمها در تاریخ
 ۵نوامبر ( ۱۳آبانماه) نظرشان را تغییر دهند.
البته پیش��تر نیز ،برایان ه��وک ،نماینده ویژه
وزارت خارج��ه آمری��کا در امور ای��ران گفته بود؛
تبعیت از تحریمه��ا از لحاظ اقتصادی به نفع آنها
اس��ت .ما واقعاً نیاز به انجام کارهای اقناعی زیادی
روی این شرکتها و بانکها نداریم.
دولت آمریکا از نخستین روزهای اجرایی شدن
این توافق ،کارشکنیها در اجرای آن و تالش برای
کاس��تن از مزای��ای اقتصادی ای��ران از آن را آغاز
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وعده سر خرمن

ک��رد .ب��ا روی کار آمدن دونالد ترام��پ به عنوان
رئیسجمهور آمریکا این کارشکنیها شدت گرفت
و او بارها تهدید کرد کشورش را از توافق هستهای
خارج خواهد کرد .ترامپ سرانجام سهشنبه  ۸می
( ۱۸اردیبهش��تماه) به طور یکجانبه آمریکا را از
برجام خارج کرد.
ناظران سیاسی بر این باورند ،در حقیقت این
راه��کار بچهگانه ،غیرسیاس��ی و غیرحقوقی مانند
آبنبات چوبی است که سالیان گذشته ملت ایران،
آن را پس زد و با همت دانش��مندان جوان خویش
به غنیسازی مورد نیاز دست یافت.
حتی در گزارش��ی که در س��وم مهر ماه سال
جاری نوشته بودیم ،دکتر سیدرضا صدرالحسینی
معتق��د ب��ود؛ هم اکنون چش��م انداز غیر ش��فاف

نگرانی اتحادیه اروپا از عواقب سیاست آمریکا

نماینده ایران در س��ازمان مل��ل از مجمع عمومی
د يپلمـــا ت
دع��وت کرد ضم��ن حمای��ت از چندجانبه گرایی،
جلوی نقض حقوق بینالملل از سوی آمریکا را بگیرد.
غالمعلی خوش��رو با اش��اره به اینکه امروز چند جانبه گرایی تحت
هجوم واقع ش��ده است ،جلوه های یکجانبه گرایی را خروج از معاهدات
و پروتکلهای بینالمللی ،خروج از آژانسهای سازمان ملل ،آغاز جنگ
تجاری با کشورها و وضع تحریمهای فرامرزی بر کشورها معرفی کرد.
وی همچنین اقدام متخلفانه آمریکا در خروج از برجام را تهدیدی
جدی اصول منش��ور و نظم حقوقی ارزیابی کرد و گفت :برای نخستین
بار در تاریخ سازمان ملل متحد ،آمریکا به عنوان یک عضو دائم شورای
امنی��ت دارای ح��ق وتو ،در حال تنبیه س��ایر ملتها در سراس��ر جهان
اس��ت .نه به دلیل نقض قطعنامه ش��ورای امنیت بلکه به دلیل پیروی
از قطعنامه شورای امنیت.
وی افزود :این تهدید جدی منش��ور ملل متحد و روابط بینالملل
است که نیازمند پاسخ سریع و جدی جامعه بینالمللی است.
سفیر ایران در سازمان ملل خاطرنشان کرد :اقدام متخلفانه آمریکا
پدی��دهای جدید و در عین حال خطرناک اس��ت که پایههای اساس��ی
حاکمیت قانون را در سطح بینالمللی به چالش میکشد.
خوش��رو در ادام��ه این س��وال را مطرح ک��رد که چگون��ه ایران و
کش��ورهای دیگر میتوانند به آمریکا اعتماد کنند ،در حالی که آمریکا
کشورهایی را تهدید میکند که اقدام به اجرای قطعنامهای کردهاند که
خود آمریکا در شورای امنیت به آن رای مثبت داده است؟
خوش��رو از مجمع عمومی دعوت کرد ک��ه در حمایت از حاکمیت
قانون در س��طح بینالمللی و در حمایت از چند جانبه گرایی اقدام کند
و درمقابل کش��وری که س��ایر کش��ورها را تهدید به عدم رعایت حقوق
بین الملل میکند ،بایس��تند .گفتنی اس��ت که آمریکا بزرگترین ناقض
حقوق بین الملل در جهان است .مهر

مقامات اتحادیه اروپ��ا قصد دارند رایزنیهایی را با
راهبــــ�رد
ط��رف آمریکای��ی درب��اره عواقب حذف ای��ران از
سیس��تم س��وئیفت انجام دهند ،البته خود در مقابل انتخاب دش��وار-
ادامه پیروی از واشنگتن یا اجرای سیاستی مستقل قرار گرفتهاند.
روزنامه نیزاویس��یمایا گازیتا نوشت :ش��رکت کنندگان در نشست
س��االنه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول قصد دارند خطرات مهم
برای اقتصاد جهانی را مورد بررسی قرار دهند و قبل از هر چیز ،صحبت
بر س��ر عواقب سیاست خارجی ایاالت متحده در عرصه اقتصادی است.
مقام��ات بلندپایه اتحادی��ه اروپا تصمیم گرفتهان��د از این فرصت برای
بررس��ی مس��ئله تحریمهای احتمالی جدید آمریکا علیه ایران استفاده
کنند که حتی در داخل کاخ سفید هم مخالفانی دارد.
عواق��ب سیاس��ت دولت آمریکا ب��ر اقتصاد جهان��ی در مرکز توجه
نشس��ت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قرار دارد .صحبت تنها
بر سر این جنگ تعرفهای به راه انداخته از سوی دولت "دونالد ترامپ"
نیس��ت .بر اساس اطالعات برخی رس��انههای گروهی غربی ،کشورهای
اروپای��ی قصد دارند در بالی با "اس��تیون منوچین" وزی��ر خزانه داری
آمریکا درباره ادامه اقدامات کاخ س��فید علیه ایران که آمریکا قصد دارد
با آغاز دور جدید تحریمها از اوایل ماه نوامبر صادرات نفت آن را به صفر
برساند ،مذاکرات جدی را انجام دهند.
اگر مقامات فرانس��ه ،آلمان و انگلیس پیش از این نتوانس��تند کاخ
سفید را در این باره متقاعد کنند که در توافقات صورت گرفته با تهران
در چارچ��وب برنامه جامع اقدام مش��ترک (برجام) باق��ی بماند ،اکنون
س��عی دارند حداقل اقدامات محدودکننده آمریکا علیه ایران را تسهیل
کنند و جایگاه اول در این رابطه مربوط به مسئله حذف احتمالی ایران
از سیس��تم بانکی سوئیفت ( )SWIFTمیش��ود .مسئله این است که
دولت ترامپ هنوز پاسخ نهایی در این باره نداده که چه اقدامی در رابطه
تسنیم
با بانکهای ایرانی انجام خواهد داد.

رسانه آمریکایی:

سیاست ترامپ درباره ایران از "فشار حداکثری" به "فشار کافی" تقلیل یافت

ی��ک رس��انه وابس��ته ب��ه
ب�ازي رس�انه
نومحافظ��هکاران آمریکای��ی
گ��زارش داده دول��ت این کش��ور سیاس��ت "فش��ار
حداکث��ری" علی��ه ایران را کنار گذاش��ته و در حال
حاضر از "فشار کافی" سخن میگوید.
واش��نگتنفریبیکن ،از رس��انههای نزدی��ک به
جریان نومحافظهکار در آمریکا که از سیاس��ت فشار
حداکثری علیه ایران حمایت میکند در این گزارش
ب��ه قصد دول��ت ترامپ ب��رای ص��دور معافیتهای
تحریم��ی برای مش��تریهای نفتی ای��ران ،علیرغم
وعدههای اولیه برای رس��اندن صادرات نفت ایران به
صفر ،پرداخته است.
رس��انه آمریکایی ،از گس��ترش نزاعهای داخلی
در دول��ت ترامپ در خصوص میزان فش��ار بر ایران،
همزمان با آغاز دور جدید تحریمها در  4نوامبر (13
آبانماه) خبر داده و نوش��ته است« :با آنکه مقامهای
بلندپای��ه در دولت آمریکا از جمله خود ترامپ وعده
قطع مبادالت تج��اری ایران با دنیا را دادهاند ،برخی
از مقامه��ا بهدنب��ال کاس��تن از ش��دت تحریمها از
طریق تدابی��ری مانند صدور معافیتهای تحریمی و

امتیازهای دیگر هستند که میتواند به اقتصاد بیمار
ایران کمک کند».
مقامهای دولت ترامپ در ماه ژوئن گفتهاند قصد
اعطای معافیتهای نفتی به هیچ کش��وری را ندارند،
ام��ا در روزهای گذش��ته از این وعده عقبنش��ینی
کردهان��د .ی��ک مق��ام آمریکای��ی در گفتوگ��و ب��ا
واش��نگتنفریبیکن تأیید کرد دولت ترامپ در حال
بررسی اعطای معافیتهای تحریمی به برخی کشورها
است .خبرگزاری رویترز گزارش داد دولت آمریکا در
اقدامی نادر به شرکتهای بریتیشپترولیوم و سریکا
انرژی مجوز اداره یک میدان گازی در دریای شمال
را که بخش��ی از سهام آن متعلق به شرکت ملی نفت
جمهوری اسالمی است داده است.
در همی��ن ح��ال ،تحلیلگ��ران کومرتسبان��ک،
دومین بانک مس��تقر در آلمان گفتهاند دولت دونالد
ترامپ از مواضع تند اولیه برای رساندن صادرات نفت
ایران به صف��ر فاصله گرفته و بهدلی��ل واقعیتهای
میدانی ،قصد دارد از اجرای سفت و سخت تحریمها
خودداری کند.
واش��نگتنفریبیکن ه��م در گزارش��ی از برخی

اختالف��ات میان اعض��ای دولت ترامپ ب��رای قطع
دسترسی ایران به س��امانه موسوم به جامعه جهانی
ارتباطات مالی بینبانکی (س��وئیفت) پرده برداش��ته
و نوشته شخص اس��تیون منوشین ،وزیر خزانهداری
آمریکا در تالش برای حفظ دسترس��یهای ایران به
این سامانه است.
واشنگتنفریبیکن در گزارش جدید خود درباره
نرم شدن مواضع ترامپ در خصوص تحریمهای نفتی
بهنقل از یک مقام آمریکایی نوشت :ایاالت متحده در
حال بررس��ی صدور معافیتهای ویژه تحریمی برای
کشورها است .ما به رایزنی درباره ازسرگیری تحریمها
علیه ایران با همتایان خودمان ادامه میدهیم.
رسانه آمریکایی نوشته موضع فعلی دولت آمریکا
ب��ا مواضع اعالمش��ده آن در  4ماه گذش��ته متفاوت
است .دس��تیار یکی از نمایندههای کنگره آمریکا در
همین ارتباط گفت :در هفتههای گذش��ته مقامهای
آمریکای��ی صحبت کردن درباره فش��ار حداکثری را
که ترامپ بهدنبال آن بود کنار گذاش��تهاند ،بهعوض،
آنه��ا اکن��ون از "فش��ار مکف��ی" س��خن میگویند.
باشگاه خبرنگاران

مذاک��ره با اروپا اس��ت که امروز به ش��کلی جدید
در ای��ن نش��ریه منعکس ش��ده اس��ت ،بنابراین
براس��اس رهنمود مقام معظم رهبری گفتوگوها
با اروپاییان نباید قطع ش��ود ام��ا ،باید ضمن اتکا
به توانمندیهای داخلی و افزایش قدرت س��اخت
درونی و ع��دم اعتماد به طرف اروپایی ،دس��تگاه
وزارت امور خارجه هرچه سریعتر راههای دستیابی
به منافع جمهوری اس�لامی در چارچوب برجام را
احصاء نموده و برای دستیابی به آن اقدام نماید.
جالب اینجاس��ت که اخیرا رئیس کمیسیون
اروپا جمعه بر ضرورت پایبندی کشورهای اروپایی
به توافق هس��تهای با ایران ،بعد از خروج آمریکا از
آن تأکید کرد.
یونکر که در پارلمان اتریش صحبت میکرد با

اش��اره تلویحی به خروج آمریکا از توافق هستهای
برج��ام گفت :اروپاییه��ا باید به قولش��ان پایبند
بمانند و در برابر تغییرات دیدگاه دیگران تس��لیم
شوند.
رئیس کمیس��یون اروپا تصریح کرد :در چنین
ش��رایطی باید از خودمان بیشتر دفاع کنیم چون
شرکتهای اروپایی نباید به دلیل تحریمهایی که
ی��ک قدرت بزرگتر علیه ای��ران اعمال کرده دچار
مشکل شوند.
البته ب��ر فرض ته��ران توصی��ه اروپاییها را
مد نظر قرار دهد ،این س��وال مطرح میش��ود که
اروپ��ا با چه ضمانتی چنین پیش��نهادی به تهران
میدهن��د؟ اگر بنا بر خواس��ته اروپاییها تا پایان
دوره اول ریاس��ت جمهوری ترامپ ،تحمل کردیم
ام��ا ،ب��از وی رئیس جمهور ش��د آن وقت چه؟ یا
حتی اگر فرد دیگری رئیس جمهور ش��د بخواهد
همان سیاس��تهای ضد ایرانی و پافشاری بر ادامه
تحریمها را داشته باشد ،آن وقت تکلیف چیست؟
چ��را که س��بقه 40س��ال دش��منی آمریکا با
ملت ایران حکایت از آن دارد که بیش��تر روس��ای
جمهوری که در این کشور روی کار آمدند؛ همه بر
دشمنی ،کینه ورزی و تالش برای محدود کردن و
تداوم تحریمها علیه ملت ایران پافشاری کردند.
ج��دا از اینکه اروپاییها ت��وان مقابله و حتی
مقاوم��ت در براب��ر آمریکا را ندارند و از ترسش��ان
س��عی میکنند برای مصون ماندن از تبعات منفی
مقاومت در برابر واشنگتن ،راه آسانتری را انتخاب
کنند ،به اعتقاد ناظران اروپاییها با خرید زمان به
دنبال همراه��ی پنهانی با آمریکاییها و عالقهمند
هس��تند مرحله دوم تحریمهای آمریکا علیه ملت
ایران آغاز ش��ود تا بتوانند به ای��ن بهانه امتیازات
بیش��تری را دریاف��ت نموده و با بهان��ه قرار دادن
افزای��ش تحریمهای آمریکا حقوق کمتری از ملت
ایران را که قاعدتا باید درچارچوب توافقنامه برجام
به آن میرسیدند تسهیل نمایند.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺴﻜﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﺻﻒ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ -9204020022000237/1 :ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧــﻰ
ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ 9200241 :ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺑــﻪ ﻋﻠﻴﺮﺿــﺎ ﻋﺴــﻜﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﺁﺻــﻒ ﺑــﺎ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  242ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  9200241ﻛــﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭﺍﺭﺩﻩ
 95/06/17-139505831051001606ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﮕﺮﺩﻳــﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ
ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳــﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  3149ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 18
ﻳﺎﺳــﻮﺝ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻙ ﺏ ﻣﺒﻠﻎ  4/450/000/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴــﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻋــﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ
ﺑﺴــﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﻜﻼﺳــﻪ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍء ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻟﺬﺍ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18/19ﺁﺋﻴﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﺸﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﻛﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﺴــﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﭼﺎپ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺍﺭﺕ
ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﻳﺎﺳﻮﺝ -ﺣﺸﻤﺖ ﺍﷲ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺯﺍﺩﻩ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺧﺎﻧــﻪ ﭘﻼﻙ  3321/144ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮ ﺑﺮﺍﺯﺟﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺳــﻪ
ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﺁﻗﺎﻯ ﻳﺪﺍﻟﻪ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﻭ ﺑﺮگ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﻣﺤﻠﻰ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻔﻘﺮﻩ ﺳﻨﺪ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺍﻯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ
ﻳﻚ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻼﻙ  3321/144ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳــﻪ ﺑﻮﺷــﻬﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺍﺯﺟﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻼﻙ  32ﺻﻔﺤﻪ 250
ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ  6012ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 1362/9/6-53849ﺍﺯ ﻃــﺮﻑ ﻣﺎﻟــﻚ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻳﺪﺍﻟﻪ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳــﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ -53877
 1362/9/7ﺩﻓﺘــﺮ  9ﺑﺮﺍﺯﺟــﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻣﺒﻠﻎ  2000000ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷــﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻳﺪﺍﻟﻪ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﻣﻄﻠﻖ ﻃﻰ ﻣﺸﺮﻭﺣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1397/7/4-97/111/16225ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ
ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻟــﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻃﺒﻖ ﺍﺻﻼﺡ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﻣــﺎﺩﻩ  120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﻋﻼﻡ
ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻯ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺪﻋﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﻩ
ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺷﺘﺴﺘﺎﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺿﻤﻦ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺳــﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﻧﺮﺳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﺻﻞ ﺳــﻨﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺳــﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ -1397/7/19 :ﻡ ﺍﻟﻒ776/
ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺑﺮﺍﺯﺟﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﭼــﻮﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ ﭘﺮﻯ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻼ ﻣﺮﺍﺩﺍﺩ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ -2837/5
ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ ﻧﺒﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ  3ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 2/20778ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/6/26ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺳﻬﻤﻰ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻃﻼﻋﻰ ﺍﺯ ﺁﺩﺭﺱ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﭘﻼﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﻣﻰ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/7/23ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭ
ﻧﻘﺸــﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﻣﺎﻧﻊ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ :ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  -1397/7/19ﻡ ﺍﻟﻒ1629/
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺍﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺣﺎﻣﻰ ﺳــﺒﺰ ﺩﺷﺖ ﻫﮕﻤﺘﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  482ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ
10860048550
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397/3/23ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺠﻮﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  26/2182ﻣﻮﺭﺥ
 1397/6/18ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺒﻮﺩﺭﺁﻫﻨﮓ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ .ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/2/23ﻣﻨﺤﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ149/
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ -ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻛﺒﻮﺩﺭﺁﻫﻨﮓ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻪ ﻭ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻣﻮﻣﻨﻪ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻛﺮﻳﻢ ﺭﻭﺣﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳــﻴﻒ ﺍﻟﻪ ﻭ ﺍﺭﻣﺎﻥ
ﻣﻮﻣﻨﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴــﺎﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  9709988130200045ﺷــﻌﺒﻪ  2ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭ
ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/9/6ﺳــﺎﻋﺖ  10/30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 73
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ 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 ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ 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 .ﻡ ﺍﻟﻒ600/
ﻣﺘﺼﺪﻯ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﻓﺘﺮﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  9609988516400701ﺷــﻌﺒﻪ  114ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻼﻳﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ  9709978516400182ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﺁﻗــﺎﻯ ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴــﻴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ
ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻣﻼﻳﺮ ﺷــﻬﺮ ﻣﻼﻳﺮ ﺥ ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ ﺥ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻦ ﺑﺴــﺖ ﻳﺎﺱ ﭘﻼﻙ  7ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ  ،ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺁﻗﺎﻯ
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ  ،ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ -1 :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ  -2ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ  ،ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ:
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ )ﺭﺍﻯ ﺷﻮﺭﺍ( ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﻗﺴﻂ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻬﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺿﺎﻣﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺍﻡ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻬﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺷــﺪﻩ ﺍﻡ ﻛﻪ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻫﻴﭻ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻗﺴــﺎﻁ ﻭﺍﻡ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻰ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺿﺎﻣﻦ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﻣﻌﻮﻕ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺳﺘﻮﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﻯ
ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﺷــﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  6/311/1286ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻬﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﻣﻌﻮﻕ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺿﺎﻣﻦ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺎﺱ
ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻼﻋﺬﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺮﺽ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ
ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  198-502-503ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  1258ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ  80/740/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﺳﻴﺰﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻭ ﺳــﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻼﻳﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ587/
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  114ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻼﻳﺮ
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اخبار
انتقاد نماینده ایران از یک تصویب

س��فیر کش��ورمان در س��ازمان منع س�لاحهای
ش��یمیائی از تصوی��ب س��ازوکار کاربرد س�لاحهای
شیمیایی در چهارمین کنفرانس ویژه کشورهای عضو
کنوانسیون انتقاد کرد.
علیرضا جهانگیری سفیر و نماینده دائم جمهوری
اسالمی ایران در س��ازمان منع سالح های شیمیائی،
در روز نخس��ت اجالس طی س��خنانی ضمن انتقاد از
تصویب س��ازوکار انتساب کاربرد سالحهای شیمیایی
در چهارمی��ن کنفران��س وی��ژه کش��ورهای عض��و
کنوانس��یون که فراتر از وظایف س��ازمان منع س�لاح
های شیمیایی اس��ت ،تخصیص هرگونه بودجه برای
اج��رای این تصمیم غی��ر اجماعی و بح��ث برانگیز و
تغییر س��اختار سازمان منع س�لاح های شیمیایی از
جمله تاس��یس اداره جدیدی تح��ت عنوان اداره ویژه
انتساب را بدون توجیه دانست.
وی اضافه کرد :متاس��فانه برخ��ی دولتهای عضو
س��ازمان حتی در موضوع��ات حیات��ی از تصمیمات
اجماع��ی فاصل��ه گرفت��ه و بدنبال منحرف س��اختن
سازمان از ماهیت فنی آن هستند.
س��فیر و نماین��ده دائ��م کش��ورمان در خصوص
انهدام س�لاح های شیمیائی س��وریه ،ضمن استقبال
از پیش��رفتهای حاصل��ه در این زمین��ه و با عنایت به
همکاری دولت س��وریه با س��ازمان منع س�لاح های
ش��یمیائی ،بر اجتناب از سیاسی کاری در این پرونده
و پرهیز از س��یاه نمائی در خصوص همکاری سازنده
س��وریه با س��ازمان تاکید کرد .سفیر کش��ورمان در
خصوص دهمین دوره بینالمللی ابعاد پزشکی عنوان
کرد :این دوره به منزله فرصتی ارزشمند برای تقویت
دانش پزش��کان ب��رای معالج��ه قربانیان س�لاحهای
شیمیایی محسوب میشود .فارس

ﺁﮔﻬﻰ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷــﺖ ﺣﺼﺮ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﻋﺰﻳﺰﻯ ﺟﺪﻭﻝ ﻗﺪﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻴﺮ ﺗﻴﻤﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ
ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9709987430500629ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ
ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺰﻳﺰﻯ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﻘﺪﻡ ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/6/13ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ
ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1:ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺰﻳﺰﻯ ﺟﺪﻭﻝ ﻗﺪﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺗﻴﻤﻮﺭ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  226ﭘﺪﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -2ﺯﻫﺮﺍ ﺍﻛﺒﺮ ﻧﮋﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻤﺰﻩ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  3096ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻫﺎﺟﺮ ﻋﺰﻳﺰﻯ ﺟﺪﻭﻝ ﻗﺪﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﺵ ﺵ
 4231703108ﻫﻤﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻳﺎﺳﻮﺝ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  -9609984545200854ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ 1397/9/5 :ﺳــﺎﻋﺖ  – 10ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺷﺮﻛﺖ
ﻛﺸﺖ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺩﺍﻣﭙﺮﻭﺭﻯ ﭘﺎﺭﺱ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻠﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺭﺳﻼﻥ ﻛﺎﻇﻤﻰ  ،ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺻﺎﺣﺒﻌﻠﻰ ﻣﻮﻣﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻛﺒﺮ  ،ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ:
ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻳﺎﻡ ﺗﺼﺮﻑ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ  14ﺳﺎﻝ ﺯﺭﺍﻋﻰ )-82
 (95ﻣﻘﺪﺍﺭ  50ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ  83ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ  21ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﺸﻼﻕ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺑﻨﺪ  14ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﺻﻮﻝ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺖ  ،ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺑﺨﺶ ﺟﻌﻔﺮ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﻐﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺨﺶ ﺟﻌﻔﺮﺁﺑﺎﺩ ﻣﻐﺎﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻻﺷﺎﺭﻩ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﻌﻔﺮﺁﺑﺎﺩ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻴﺴــﻰ ﺑﻠﻮچ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺵ ﺵ  5259184221ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  52/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﻠﻮچ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ
 5259740653ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  1397/5/4ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤــﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴــﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1 :ﺟﺎﻥ ﺑﻰ ﺑﻰ ﺑﻠــﻮچ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  5259182545ﻣﺘﻮﻟــﺪ  1344/7/3ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﻗﺼﺮ ﻗﻨﺪ  -2ﻋﻴﺴــﻰ ﺑﻠــﻮچ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻪ ﺵ ﺵ  5259184221ﻣﺘﻮﻟــﺪ  1344/8/2ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺡ 3
ﻧﻴﻜﺸﻬﺮ  -3ﺭﺷﻴﺪﻩ ﺑﻠﻮچ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  5259856627ﻣﺘﻮﻟﺪ  1367/3/1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺡ  7ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ
 -4ﺳﻨﺎ ﺑﻠﻮچ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 1389/11/30-6690344660ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻧﻴﻜﺸﻬﺮ  -5ﻣﺤﻨﺎ ﺑﻠﻮچ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  6690307409ﻣﺘﻮﻟﺪ  1394/4/16ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻧﻴﻜﺸــﻬﺮ  -6ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻠﻮچ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
ﺑﻪ ﺵ ﺵ  6690344029ﻣﺘﻮﻟﺪ  1396/7/20ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻧﻴﻜﺸﻬﺮ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ133/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﺼﺮﻗﻨﺪ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ /ﺁﺧﺮﺩﺍﺩ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺳــﻔﻜﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺵ ﺵ  3590079843ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ 132/97
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﻬﻴﻢ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺳــﻔﻜﻪ ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  5979389318ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 1355/4/25ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ
ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1 :ﺁﺧﺮﺩﺍﺩ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺳــﻔﻜﻪ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ  -2 – 35900079843ﻗﺎﺩﺭ ﺩﺍﺩ ﻧﺎﺭﻭﺋﻰ ﺑﻪ ﺵ
ﻣﻠــﻰ  -3 – 5979090721ﻏﻤﻨﺎﺯ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺳــﻔﻜﻪ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠــﻰ  5979855874ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ132/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ  2ﻧﻴﻜﺸﻬﺮ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺑﺎﺑﻪ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﻓﺨﺮ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  1874ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  107/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﻓﻀﻠﻰ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  23ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  1393/4/10ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ-1 :
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﻓﺨﺮﺁﺑﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  1817ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻳﺰﺩ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ
ﻓﺨﺮﺁﺑﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  3ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻳﺰﺩ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﺭﺑﺎﺑﻪ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﻓﺨﺮﺁﺑﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﻪ
ﺵ ﺵ  1874ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻳﺰﺩ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﺳــﻬﻴﻼ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﻓﺨﺮﺁﺑﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴــﻴﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  1655ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﺳــﻜﻴﻨﻪ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﻓﺨﺮﺁﺑﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴــﻴﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  1743ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ
ﻣﺘﻮﻓــﻰ  -6ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﻓﺨﺮﺁﺑﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴــﻴﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  2872ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻳﻜﻤﺮﺗﺒﻪ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ
ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ
ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5627/2/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﺯﻩ  10ﺁﺑﺴﺮﺩ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺑﺎﺑﻪ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﻓﺨﺮ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1874ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  108/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﻓﺨﺮﺁﺑﺎﺩ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 88ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  91/4/23ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ
ﺑﻪ -1 :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴــﻴﻦ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﻓﺨﺮﺁﺑﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴــﻴﻦ ﺑــﻪ ﺵ ﺵ  3ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻳﺰﺩ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -2ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﻓﺨﺮﺁﺑﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  1817ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻳﺰﺩ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﻓﺨﺮﺁﺑﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  17ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻳﺰﺩ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﻓﺨﺮﺁﺑﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 2872
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﺳــﻜﻴﻨﻪ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﻓﺨﺮﺁﺑﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴــﻴﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  1743ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -6ﺳﻬﻴﻼ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﻓﺨﺮﺁﺑﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  1655ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -7ﺭﺑﺎﺑﻪ
ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﻓﺨﺮﺁﺑﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  1874ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻳﺰﺩ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -8ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﻓﻀﻠﻰ ﻣﺠﻮﻣﺮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  23ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻳﺰﺩ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﻳﻜﻤﺮﺗﺒﻪ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5627/1/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﺯﻩ  10ﺁﺑﺴﺮﺩ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﻴﺮ ﺳــﻠﻄﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709988609100204ﺷﻌﺒﻪ  11ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ
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