دیپلمات

درحاشیه

ادعاهای بیاساس عربستان علیه ایران

نماینده دائم عربس��تان سعودی در س��ازمان ملل ایران را به ایجاد بیثباتی
در منطقه متهم کرد.
عبداهلل المعلمی گفت :برای نجات یمنیها باید انصاراهلل یمن که مورد حمایت
تهران هس��تند ،کنار گذاشته شوند .وی در رابطه با رژیم صهیونیستی نیز گفت که
اقدامات خصمانه این رژیم نشاندهنده عدم پایبندی آنها به قوانین بینالمللی است.
نماینده دائم عربستان در سازمانملل پیش از این نیز در اظهاراتی مدعی شد که
عربستان خواستار مجازات کسانی است که با گلوله قناصه در غزه با بشکههای انفجاری
و با حمایت نظام ایران در س��وریه به کشت و کش��تار میپردازند .وی با طرح ادعاهایی
علیه جمهوری اس�لامی ایران افزود که ما همچنین خواس��تار مجازات کس��انی هستیم
که به وسیله ش��بهنظامیان در لبنان ،سوریه و دیگر مکانها به کشتار فعلی میپردازند.
ایسنا
شبهنظامیان ایران به کشتار منظم در بیش از یک کشور میپردازند.

انتقاد رئیس پیشین سیا از سیاست ترامپ

رئیس پیشین سازمان اطالعات مرکزی آمریکا (سیا) با انتقاد از سیاستهای
رئیسجمه��ور کش��ورش درقبال ایران و چی��ن گفت :ما باید هوش��مندانهتر و
آزمودهتر رفتار کنیم.
ج��ان برنان با انتش��ار پیامی در صفحه توئیتر خود به سیاس��تهای دونالد
ترامپ در قبال ایران و چین واکنش نشان داد و از این رویکرد او انتقاد کرد .وی
نوشت :استفاده از تعرفهها به عنوان ابزاری علیه متحدان و شرکا ،نه تنها کوته بینانه
است بلکه به نفع روسیه و چین است .این مسئله درخصوص لفاظیهای پی درپی علیه
ایران نیز صدق میکند .ما باید هوشمندانهتر ،آزمودهتر و راهبردیتر رفتار کنیم.
رئیس پیش��ین سازمان اطالعات مرکزی آمریکا (س��یا) به توئیتهای اخیر ترامپ
اشاره دارد که تعرفههای جدیدش را بهترین (ابزار) توصیف کرده بود.
باشگاه خبرنگاران
گفتنی است آمریکا همچنان علیه ایران رفتار میکند.

سخنگو

توصیه قاسمی به مقامات آمریکا

س��خنگوی وزارت خارجه به مقامات دولت ترامپ توصیه کرد تصور مذاکره
یکس��ویه و از س��ر زیادهخواهی و در س��ایه تهدید با ایران را برای همیش��ه به
فراموشی سپرده و درپی تکرار تجارب شکست خورده و دیرین خود نباشند.
بهرام قاس��می اظهار داشت :ملت شجاع ،متمدن و تاریخساز ایران همواره و
در طول تاریخ پر افتخار خود با بهرهمندی از فرهنگ غنی ،هوش و خرد ،به هنگام
و در جای خود ،تهدید را با تهدید و تکریم را با تکریم پاس��خ داده اس��ت و هیچگاه
در برابر زیادهخواهی ،س��لطهجویی و فش��ار ،لحظهای در دفاع و حفاظت از حقوق مردم،
تمامیت ارضی و استقالل ایران تعلل نکرده و نخواهد کرد.
قاسمی بار دیگر به مقامات دولت ترامپ توصیه کرد که تصور مذاکره یکسویه و از
س��ر زیادهجویی و در س��ایه تهدید با ایران سرفراز را برای همیشه به فراموشی سپرده و
تسنیم
درپی تکرار تجارب شکست خورده و دیرین خود نباشند.

دیپلمـاسی
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کارشناس مسائل بینالملل در گفتوگو با سیاست روز:

ادامه از صفحه اول

نکته دوم شخصیت ترامپ است .او در یکسال
و نیمی که به قدرت رس��یده است همه رسانههای
مهم آمریکا گفتند که بیش از ۱۳۵۴بار دروغ گفته
لا در این زمینه رکورددار اس��ت.
اس��ت یعنی اص� ً
سیانان گفته اس��ت ترامپ حتی پینوکیو را هم
شرمنده کرده است .سیاس��تمدار ممکن است دو
پهلو صحبت کند اما در مورد رئیسجمهور امریکا
بح��ث دو پهلو صحبت کردن نیس��ت ،حرفهایی
است که همه میدانند دروغ است.
ی ک��ه در ترامپ
نکته س��وم اینکه تنها ویژگ 
تغیی��ر نمیکند این اس��ت که به صورت مس��تمر
حرفهای��ش را تغیی��ر میده��د ،در ت��ازه ترین
موضوع ،جلوی پوتین یک حرفی زده اس��ت وقتی
به آمریکا برگش��ته آن را تکذیب کرده است و روز
ال تکذیب کرده بود ،دوباره
بعد همان حرفی که قب ً
تکذیب کرده است.
در مورد کره ش��مالی ابتدا توئیت زد ،ما ممکن
است با آتش آنجا را نابود کنیم بعد بالفاصله عقبگرد
کرد و سپس منجر به مذاکره شد ،بنابراین کسی روی
حرفهای ترامپ به ویژه در حوزه نظامی حساب باز
لا آمریکا در
نمیکن��د ،دلیلش هم این اس��ت اص� ً
جایگاهی نیست که بتواند اقدام نظامی علیه کشوری
انج��ام دهد مگ��ر اینکه از طری��ق گروههای نیابتی
همچون داعش اقداماتی انجام دهد.
نکت��ه چه��ارم ،اولی��ن نکت��های ک��ه هنگام
س��خنرانی یک مقام امریکایی به ذهن مردم ایران
متبادر میش��ود این اس��ت در کودتای  ۲۸مرداد
 ۱۳۳۲دخیل بوده ،قانون کاپیتوالس��یون را وضع
کرده اس��ت که حت��ی در یک مقطع��ی میگفت
آمریکاییه��ا از اینک��ه در ای��ران زندگی میکنند
بای��د حق توحش بگیرن��د ،هنگام به خاک و خون
کش��یدن صدها ه��زار نفر از مردم ای��ران از صدام
حمایت کرده اس��ت ،فردی دارد این صحبتها را
میکن��د که مؤس��س داعش اس��ت و حامی رژیم

راههای مختلفی پیشروی ما
برای مقابله با اروپا و آمریکاست
هیچ زمانی؛ وفای به عهد از کشورهای اروپایی ندیدیم

کودک کش رژیم صهیونیستی است.
نکته بع��دی به نظرم این اس��ت که اینها به
اتکای چه کس��انی ای��ن حرفه��ا را میزنند؟! به
اتکای دوگروه :اول سلطنتطلبها که نماد ضدیت
با مردمساالری هستند و دوم گروهک منافقین که
س��مبل تروریس��م در دنیا هس��تند و به شدت در
ذهن ملت ایران منفورند .بگونهای ظاهرا مس��تمع
صاحب سخن را بر سر ذوق آورد .حال آنکه پمپئو
خودش در این زمینه نه فقط ضد ایرانی است بلکه
ضد اسالم هم اس��ت .او بارها بگونهای گفته است
که تروریسم جنگ اسالم با مسیحیت است.
رئیسجمهورآمریکا با این مش��خصات میآید
علیه رئیسجمهوری اسالمی ایران که در چارچوب
یک فرآیند مردمس��االرانه ک��ه در آن بیش از۴۰
میلیون نفر رأی دادند ،س��خن میگوید ،این نشان
میدهد او با مردمس��االری بس��یار بیگانه است ،از
عربس��تان که اصال رنگ انتخابات را ندیده حمایت
میکند اما ،به یک ساختار مردمساالرانه میتازد از
این رو ،به نظر میرس��د خیلی ایرانیان تحت تاثیر
عملیات روانی امریکا قرار نمیگیرند.
نکته آخر هم اینکه آمریکاییها این حرفهایی
را که میزنند ،مردم طی  4-5س��ال گذشته وقتی
سابقه این حرفها را به عینه دیدهاند ،آمدند تا در
عراق دموکراسی بیاورند اما ،جز جنگ ،خونریزی،
کش��تار و ویرانی چیزی به بار نیامد .در افغانستان

))ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ ((
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳــﻘﺰ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﻜﻼﺳﻪ 970101
 ،ﻣﺎﺗﺮﻙ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺗﻘﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺷــﺎﻣﻞ ﺍﻣﻼﻙ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳــﺎﻧﺪ  .ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ ﺩﺭ
ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/6/3ﺳــﺎﻋﺖ  10ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺳﻘﺰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ
ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺷﺪﻩ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻛﺴﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ
ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺩﻩ ﺩﺭ ﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 2171294253007ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺳﻘﺰ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﺑﻬﺎﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺭﺍ ﺑﺪﻫﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺤﻮﻳﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ  .ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺭﺍ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ  ،ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ
ﺁﻥ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻭﺭﻧﺪ.
-1ﭼﻬــﺎﺭ ﺩﺍﻧــﮓ ﭘــﻼﻙ  1609ﻭﺍﻗــﻊ ﺩﺭ ﻣﻴــﺪﺍﻥ ﺷــﻬﺪﺍ ﺑــﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  957,17ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑــﻊ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺘــﺮ ﻣﺮﺑﻊ
 26/000/000ﺭﻳــﺎﻝ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ ﻣﻠﻚ ﺟﻤﻌﺎ  24،886،420،000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺵ  4ﺩﺍﻧﮓ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳــﺖ
ﺑﺎ  16،590،946،667ﺭﻳﺎﻝ
 73,25-2ﺷﻌﻴﺮ ﭘﻼﻙ  1531ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  22ﺑﻬﻤﻦ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ 137,40
ﻣﺘــﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑــﻊ  38,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ ﻣﻠﻚ ﺟﻤﻌﺎ  5,221,200,000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺵ
 73,25ﺷﻌﻴﺮ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ  3,983,884,375ﺭﻳﺎﻝ
 6-3ﺩﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ  453ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺳﻘﺰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ – ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺰﺷﻜﻰ
ﺷﻴﻨﺎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺭﺩﻳﻒ

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻭﺍﺣﺪ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻠﮏ )ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(

ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )ﺭﻳﺎﻝ(

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ) ﺭﻳﺎﻝ(

۱

ﻃﺒﻘﻪ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ -۱

۱۷۲,۶۷

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۴,۳۱۶,۷۵۰,۰۰۰

۲

ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻫﻤﮑﻒ

۱۷۲,۷۴

۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۵۴۶,۶۰۰,۰۰۰

۳

ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺩﺍﺭﻱ

۳۹,۱۳

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۹۵,۶۴۰,۰۰۰

۴

ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺩﺍﺭﻱ

۴۴,۵۱

۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۵۷,۲۶۰,۰۰۰

۵

ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺩﺍﺭﻱ

۴۸,۷۵

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۶

ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺩﺍﺭﻱ

۴۰,۱۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۰۳,۵۰۰,۰۰۰

۷

ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﺩﺍﺭﻱ

۴۷,۹۲

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰

۸

ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﺩﺍﺭﻱ

۶۲,۰۴

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۲,۰۴۷,۳۲۰,۰۰۰

۹

ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ

۳۶,۸۱

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۹۲۰,۲۵۰,۰۰۰

 6-4ﺩﺍﻧــﮓ ﭘﻼﻙ  3ﻓﺮﻋــﻰ ﺍﺯ  1164ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ 4ﻭ 11ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  1164ﺍﺻﻠﻰ
ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﺗﻘﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺭﺩﻳﻒ

ﻃﺒﻘﻪ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻳﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻠﮏ) ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﺭﻳﺎﻝ(

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ) ﺭﻳﺎﻝ(

۱

ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ۱

۱۰۰

۶۷،۲۰

۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰

۲،۲۷۳،۷۰۰،۰۰۰

۲

ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ۱

۱۰۴

۷۷،۱۲

۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰

۱،۹۱۵،۵۰۰،۰۰۰

۳

ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ۱

۱۱۳

۱۶،۱۲

۸۵،۰۰۰،۰۰۰

۱،۰۳۳،۶۰۰،۰۰۰

۴

ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ۱

۱۱۴

۶۳،۱۱

۸۲،۵۰۰،۰۰۰

۹۵۹،۴۷۵،۰۰۰

۵

ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ۱

۱۱۶

۹۷،۱۲

۸۲،۵۰۰،۰۰۰

۱،۰۷۰،۰۲۵،۰۰۰

۶

ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ۱

۱۱۷

۵۵،۱۳

۸۵،۰۰۰،۰۰۰

۱،۱۵۱،۷۵۰،۰۰۰

۷

ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ۱

۱۱۸

۷۷،۱۱

۹۵،۰۰۰،۰۰۰

۱،۱۱۸،۱۵۰،۰۰۰

۸

ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ۱

۱۱۹

۷،۱۱

۹۷،۵۰۰،۰۰۰

۱،۱۴۰،۷۵۰،۰۰۰

۹

ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ۱

۱۲۰

۵۱،۱۳

۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۱،۳۵۱،۰۰۰،۰۰۰

۱۰

ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ۱

۱۲۱

۰۷،۱۳

۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۱،۳۰۷،۰۰۰،۰۰۰

۱۱

ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ۱

۱۲۲

۰۸،۱۳

۱۱۵،۰۰۰،۰۰۰

۱،۵۰۴،۲۰۰،۰۰۰

۱۲

ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ۱

۱۲۳

۹۶،۱۳

۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰

۱،۸۱۴،۸۰۰،۰۰۰

۱۳

ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ۱

۱۲۴

۱۹،۱۴

۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰

۲،۱۲۸،۵۰۰،۰۰۰

۱۴

ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ۱

۱۲۵

۲۵،۱۴

۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰

۲،۷۰۷،۵۰۰،۰۰۰

۱۵

ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ

۱۵۶

۳۵،۵۶

۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰

۶،۱۹۸،۵۰۰،۰۰۰

۱۶

ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ

۱۵۷

۴۸،۱۳

۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۱،۳۴۸،۰۰۰،۰۰۰

۱۷

ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ

۱۵۸

۱۲/۶۱

۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۱،۲۶۱،۰۰۰،۰۰۰

۱۸

ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ

۱۵۹

۳،۱۲

۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۱،۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۹

ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ

۱۶۰

۱۷،۱۲

۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۱،۲۱۷،۰۰۰،۰۰۰

۲۰

ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ

۱۶۱

۰۷،۱۲

۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۱،۲۰۷،۰۰۰،۰۰۰

۲۱

ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ

۱۶۲

۹۳،۱۰

۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۱،۰۹۳،۰۰۰،۰۰۰

۲۲

ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ

۱۶۳

۳۱،۱۱

۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۱،۱۳۱،۰۰۰،۰۰۰

۲۳

ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ

۱۶۴

۳۶،۱۳

۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰

۱،۶۰۳،۲۰۰،۰۰۰

۲۴

ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ

۱۶۵

۲۸،۱۳

۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰

۱،۵۹۳،۶۰۰،۰۰۰

۲۵

ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ

۱۶۶

۵۶،۱۲

۹۰،۰۰۰،۰۰۰

۱،۱۳۰،۴۰۰،۰۰۰

۲۶

ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ

۱۶۷

۱۴،۱۲

۸۵،۰۰۰،۰۰۰

۱،۰۳۱،۹۰۰،۰۰۰

۲۷

ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ

۱۷۱

۹۵،۲

۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۲۹۵،۰۰۰،۰۰۰

۲۸

ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ

۱۸۳

۷۴،۲

۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰

۳۲۸،۸۰۰،۰۰۰

۲۹

ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ

۱۸۷

۰۳،۶۵

۲۰،۰۰۰،۰۰۰

۱،۳۰۰،۶۰۰،۰۰۰

۳۰

ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ

۱۸۸

۳۱

ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ

۱۸۹

۳۲

ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ

۱۹۲

ﻡ/ﺍﻟﻒ799 :

۷۹،۸۰
۵۸،۶۵
۶۵،۵۳

آن تعهدات��ی که با خروج آمریکا لغو میش��د ،به
حالت اول برگردد ،اتحادیه اروپا به صورت رسمی
تضمین دهد آن تحریمهایی که علیه ایران اعمال
میش��ود ،این تحریمها را جب��ران کند و بیاید آن
مق��دار نفت ای��ران را که از س��وی آمریکا تحریم
خواهد شد ،معادل آن را بخرد.
در چارچ��وب برج��ام جمه��وری اس�لامی
یکس��ری محدودیتهایی را پذیرفته است .از جمله
غنیس��ازی ۲۰درصد را متوقف کرده اس��ت ،اجازه
بازرس��یهای گس��ترده فرا پادمانی بر س��ایتهای
هستهای داده ،میزان مواد غنی شده سه و نیم درصد
را ب��ه  300کیلوگرم محدود کرده اس��ت ،بنابراین
انتظار میرود که آنها هم تحریمها را بردارند.
اگر بنا باشد ایران تحریمهایش برجا باشد و از آن
طرف محدودیتها را هم بپذیرد ،پایبندی به برجام
عقالنی نیس��ت .طبعا ایران راههای متعددی دارد و
یکی از آنها میتواند از سرگیری غنیسازی باشد.

۳۲،۰۰۰،۰۰۰
۳۳،۰۰۰،۰۰۰
۲۲،۰۰۰،۰۰۰

۲،۵۸۵،۲۸۰،۰۰۰
۲،۱۶۴،۱۴۰،۰۰۰
۱،۱۸۰،۳۰۰،۰۰۰

ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻌﺪﻯ  -ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻘﺰ

هم جز ناامنی و افزایش تولید موادمخدر دستاوردی
نداشتند ،در یمن و در سوریه نیز همینطور.
بنابراین وقتی که مردم ما این پارامترها را کنار
ه��م قرار میدهند به این درک میرس��ند که اینها
دروغ میگوین��د ،ع�لاوه بر اینکه االن گفته اس��ت
ک��ه ما افزای��ش تحریمها را برای حمای��ت از مردم
انجام میدهیم ،در صورتی که مگر میش��ود دارو را
تحریم کنند ،قطعات هواپیما را تحریم کنند و دیگر
موضوعات را تحریم کنند بعد مدعی شوند که ما این
را در چارچوب حمایت از مردم صورت میدهیم.
از اینرو به نظرمیرسد اینها موضوعاتی است
که ن��ه ترامپ و نه پمپئ��و نمیتوانند تأثیرگذاری
روی افکار عمومی مردم ایران داشته باشند.
ب�ا توجه به اینک�ه اخیرا ً آقای ظریف از بس�ته
پیش�نهادی غرب اب�راز نارضایتی ک�رده تا چه
اندازه میتوانیم روی اروپا برای گرفتن تضامین
برجامی حساب کنیم؟

جمه��وری اس�لامی یک تجربهای ب��ا اتحادیه
اروپ��ا در حوزه هس��تهای دارد که س��ال ۱۳۸۲تا
 ۱۳۸۴انجام داد و سه مذاکره اصلی داشت :مذاکره
سعدآباد ،مذاکره پاریس و مذاکره بروکسل و ماحصل
این سه دور این ش��د که در مردادماه  ۱۳۸۴آقای
روحانی که آن زمان دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی
بود و مس��ئول مذاکرات ،نامهای به محمد البرادعی
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی وقت نوشت و

ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺵ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ 97/5/2-438:ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻗﺎﺳــﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﺵ ﺵ  12035ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ
 5/430/97ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫــﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴــﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ
ﻗﺎﺳــﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﺵ ﺵ  17ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  97/3/12ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤــﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘــﻪ  ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ
ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ-1:ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺵ ﺵ  70419ﻣﺘﻮﻟﺪ -2 1342ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺵ ﺵ  12035ﻣﺘﻮﻟﺪ 1352
-3ﻓﺮﺷــﻴﺪ ﺵ ﺵ  7651ﻣﺘﻮﻟﺪ -4 1360ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺵ ﺵ  496ﻣﺘﻮﻟﺪ -5 1339ﻣﺮﻳﻢ ﺵ ﺵ  11997ﻣﺘﻮﻟﺪ
 1361ﻫﻤﮕﻰ ﻗﺎﺳﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﻭ ﻣﻨﻮﺭ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﺎﺑﻞ-ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ-6ﻣﻨﻮﺭ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﻑ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭ ﻗﻤﺮ ﺵ
ﺵ  581ﻣﺘﻮﻟﺪ  1323ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﺎﺑﻞ-ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ .ﺍﻳﻨﻚ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ 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 5ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺎﺑﻞ-ﺧﻴﺮﻯ ﺯﺍﺩﻩ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 9609981110300871:ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺳﻴﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺻﺤﺎﺑﻰ ﻑ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﻋﺎﺑﺪﻯ
ﻓﻴﺮﻭﺯﺟﺎﻳﻰ ﻑ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻗﺎﻳﻢ ﺷﻬﺮ-ﺥ ﺑﺎﺑﻞ-ﻛﻮﭼﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎﻥ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻃﺒﻘﻪ  3ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ-1:ﻋﺒﺎﺱ
ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﻓﺎﻃﻤﻰ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻓﺎﻃﻤﻰ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺳﺠﺎﺩ-2ﺣﺴــﻴﻦ ﺩﺍﺩﺟﻮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ
ﻓﺎﻃﻤﻰ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻓﺎﻃﻤﻰ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺳﺠﺎﺩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ-1:ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ-2ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﻴﻊ)ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ(ﻣﺎﻟﻰ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ-3ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴــﺎﺭﺕ))ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ((:ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺳﻴﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺻﺤﺎﺑﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺠﺘﺒﻰ
ﻋﺎﺑﺪﻯ ﻓﻴﺮﻭﺯﺟﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺣﺴــﻴﻦ ﺩﺍﺩﺟﻮ ﻭ ﻋﺒﺎﺱ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ
ﻣﺒﻠﻎ  430,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻣﺒﻴﻊ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴــﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﻭﻻ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻔﺎﺩ
ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﻮﺭﺥ  97/4/30ﺩﻋﻮﻯ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﻴﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﺷﺪ ﻭ
ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻒ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﻩ  107ﻕ ﺁ ﺩ ﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﻭﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻯ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ  90ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﻮﺩ
ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺷــﺪﻩ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩﻯ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻣﺪ ﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﻭ ﻣﺪﺭﻛﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺩﺍﻝ ﺑﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ
ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻰ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺩﻋﻮﻯ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﻗﺴــﻤﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  519-515-198ﻕ ﺁ ﺩ ﻡ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
 430,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  13,756,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ
ﻭﻛﻴــﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓــﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﻧﺪ.ﺭﺃﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴــﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﺑﺪﻭﺍ ﻇﺮﻑ
ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺳــﭙﺲ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺎﺑﻞ-ﻫﺎﺩﻯ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻛﺮﻳﻤﻰ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 9709981110300012:ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻑ ﺍﺳــﻤﻌﻴﻞ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﻴﺪ ﻧﻮﻳﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮﻯ ﻧﺠﻒ
ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻑ ﺳﻴﺪﺭﺳﻮﻝ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺑﺎﺑﻞ ﺥ ﻣﺪﺭﺱ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ ﻃﺒﻘﻪ  4ﻭﺍﺣﺪ  21ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ-1:ﺭﺣﻴﻢ
ﺍﺻﻐﺮﻯ ﮔﻨﺠﻰ ﻑ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻗﺎﺿﻰ ﻛﺘﻰ ﺑﻬﺎﺭﺍﻥ  29ﻣﻨﺰﻝ ﺷﺨﺼﻰ-3ﺳــﻴﺪ ﻋﻤﺎﺩ ﺳﺠﺎﺩﻯ ﻛﺒﻮﺩﻯ
ﻑ ﺳــﻴﺪﻛﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺑﺎﺑﻞ ﺷــﻬﺮﻙ ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ ﺟﻨﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻬﺪﺍ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺣﺴــﻴﻨﻰ ﻣﻨﺰﻝ ﺷﺨﺼﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ-1:
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ-2ﺍﻋﺴــﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ))ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ((:ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﻴﺪ ﻧﻮﻳﺪ
ﻣﺮﺗﻀﻮﻯ ﻃﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ)ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻭﭼﻬﺎﺭﺻﺪﻭﺷﺼﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴــﺎﺏ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺯ ﺳﻴﺪ ﻋﻤﺎﺩ ﺳﺠﺎﺩﻯ ﻭ ﺭﺣﻴﻢ ﺍﺻﻐﺮﻯ(ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﺩﻋﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﺷــﻬﺎﺩﺕ ﺷــﻬﻮﺩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺟﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺷﻬﻮﺩ ﻭﻯ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﻮﺭﺥ  97/3/31ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺪ ﻭ ﺷﻬﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ
ﺭﺍﺳــﺖ ﮔﻮﻳﻰ ﺻﺤﺖ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﻣﻌﻨﻮﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻣﺪ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺷﻬﻮﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ 504ﻭ  512ﻕ ﺁ ﺩ ﻡ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.ﺭﺃﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺎﺑﻞ-ﻫﺎﺩﻯ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻛﺮﻳﻤﻰ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺵ پ  1/783/96:ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ:ﺳــﻠﻴﻤﺎﻥ ﻃﻬﻤﺎﺳــﺐ ﭘﻮﺭ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﻮﺯﻳﺮﺝ ﺩﺭﻭﻳﺶ ﺥ
ﻣﺮﺯﻭﻥ ﺁﺑﺎﺩ ﺍﺭﺷﺎﺩ  15ﻣﻨﺰﻝ ﺷﺨﺼﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ-1:ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺘﻦ ﭘﻮﺵ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪﺭﺍﻧﺰﻟﻰ ﻭ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺯﺍﺩﻩ-
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  97/1/29-50ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺎﺑﻞ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ  80,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ
ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ  96/7/5ﺗﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  970,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ.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 ﺑﺎﺑﻞ-ﻣﻬﺪﻯ ﺯﺍﺩﻩ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  930037ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻳﺎﺳــﻮﺝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺭﻭﻣﻴﻨﺎ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺗﻮﻗﻴﻔﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻄﺎءﺍﻟﻪ ﻏﻼﻣﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺸﺮﺡ
ﺫﻳﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻣﺒﻠﻎ  454/100/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﻣﻌﻮﻕ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/4/7ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺴﻴﻦ ﺭﻭﻣﻴﻨﺎ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  200/750/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳــﺒﺐ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/5/24ﺍﺯ ﺳــﺎﻋﺖ  11ﺍﻟﻰ  11/30ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﺎﺳــﻮﺝ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺫﻳﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻗﻴﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷــﺮﻭﻉ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 868/500/000
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻛﺴﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺭﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻬﺎﻯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ  30ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﺑﻬﺎﻯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺳــﭙﺮﺩﻩ ﺗﻮﺩﻳﻌﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴــﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺳﻨﮓ ﺍﻧﺘﻴﻚ
ﻗﻴﭽﻰ ﻣﺘﺮﺍژ  950ﻭ ﻗﻴﻤﺖ  400/000ﺭﻳﺎﻝ ﺟﻤﻌﺎ ﻣﺒﻠﻎ  380/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ﭘﺮﻃﺎﻭﺳﻰ  800ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ
ﻗﺮﺍﺭ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ  330/000ﺭﻳﺎﻝ ﺟﻤﻌﺎ ﻣﺒﻠﻎ  264/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ﺳــﻔﻴﺪ  500ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﻫﺮ
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  350/000ﺭﻳﺎﻝ ﺟﻤﻌﺎ ﻣﺒﻠﻎ  175/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺳــﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ﺳــﻔﻴﺪ ﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ  110ﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﻫﺮ
ﻣﺘﺮ  450/000ﺭﻳﺎﻝ ﺟﻤﻌﺎ ﻣﺒﻠﻎ  49/500/000ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ ﺳﻨﮕﻬﺎﻯ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  868/500/000ﺭﻳﺎﻝ
)ﻫﺸــﺘﺼﺪ ﻭ ﺷــﺼﺖ ﻭ ﻫﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ( ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎﻯ ﻓﻮﻕ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ
ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻏﻼﻣﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  4230572891ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻄﺎءﺍﻟﻪ ﻏﻼﻣﻴﺎﻥ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ
ﻣﺒﻠﻎ  560/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺭﻭﻣﻴﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  930179ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻳﺎﺳﻮﺝ )ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺎﺑﻖ( ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﮔﻨﺠﻪ
ﺍﻯ ﺑﺰﺭگ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﺨﺸــﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﻨﮕﻬﺎﻯ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﻟﻚ
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻏﻼﻣﻴﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ  09176269198ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﺣﻘﻮﻗﻰ( ﻳﺎﺳﻮﺝ

به صراحت گفت علیرغم حسننیتی که جمهوری
اسالمی داشت و بسیاری از فعالیتها را تعلیق کرد
اما ،متأسفانه اروپاییها نه تنها به تعهدات خودشان
عمل نکردن��د بلکه خواس��تههای تمامیتخواهانه
خودشان را روز به روز افزایش دادند.
در برجام نیز با آنها یک تجربهای داشتیم ،دیدیم
که در مقطعی انگلیس��یها نقش پلیس بد را بر سر
خرید کیک زرد بازی کردند و مانع شدند ایران بتواند
کیک زرد خریداری کند و در یک مقطعی فرانس��ه
نقش پلیس بد را ایفا کرد .فرانسه در وین تالش کرد
تا مذاکرات را به شکس��ت بکشاند .بنابراین طی 15
سال گذش��ته که مذاکرات هس��تهای بوده وفای به
عهدی از اروپا ندیدیم که بخواهیم دلخوش کنیم.
جمهوری اس�لامی ای��ران در چارچوب روابط
بینالمل��ل با اروپا دعوا ندارد ،اما بحث این اس��ت
اگر قراراس��ت در برجام منه��ای آمریکا بماند باید

ب�ا توجه ب�ه اظهار نظ�ر اخیر مقام�ات اروپایی
مبنی بر این که بس�ته اقتص�ادی آنها به اولین
ف�از اجرایی تحریمهای آمریکا نخواهد رس�ید،
اگر این بس�ته انتظارات تهران را برآورده نکند
تکلیف چیست؟

توافقنامهای امضا ش��ده به نام برجام ،برجام دو
طرف دارد در یک طرف جمهوری اسالمی و در طرف
مقابل که  ۵+۱بوده اس��ت که یکی از این کش��ورها
خارج شده ،بنابراین آن  5کشور باقی مانده باید بقیه
ال مشکلی ندارند
تعهدات را بپذیرد ،چین و روسیه عم ً
چون خ��ود آنها هم در زمینه اقتصادی و سیاس��ت
بینالملل با کاخ سفید دچار چالش شدهاند.
میماند آن س��ه کش��ور اروپایی ،باید این سه
کش��ور بتوانند بس��تهای را به ایران ارائه کنند که
برای ماندن در برجام تشویق کننده باشد .اگر این
بسته به اندازه کافی برای جمهوری اسالمی مشوق
نباش��د ،راههای مختلفی پیشروی ایران است که
بتواند با اروپا و آمریکا مقابله به مثل کند.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺎﺳﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳﻴﺪ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺳﺎﺗﺮﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9609981984200245ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ)ﺣﻘﻮﻗﻰ(ﻣﻴﺎﻧﺪﺭﻭﺩ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ  97/6/14ﺳﺎﻋﺖ  12ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ،ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ 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.ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺟﻠﺴــﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺍﺳﺖ.ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎﺑﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﮔﻮﺍﻩ ﻳﺎ ﮔﻮﺍﻫﺎﻥ ﻳﺎ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ)ﺣﻘﻮﻗﻰ(ﻣﻴﺎﻧﺪﺭﻭﺩ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ
ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960299ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ-1ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺴﮕﺮ
ﻑ ﻏﻼﻡ ﻋﺒﺎﺱ -2ﻧﻮﺭﺍﻟﻪ ﻓﺮﺧﻰ-3ﻋﻴﻦ ﻧﺎﺩﺭﻯ-4ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻋﺎﺑﺪﻯ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺭﻭﺩ  -ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭﻯ
ﺳــﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻡ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ  600,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ  11950000ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ 30,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ.ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮﺩ ﻫﻴﭻ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻗﻄﻌﻪ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﻠﻚ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﻛﻮﭼﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻪ
ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ ﺁﻥ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺳﻜﻠﺖ ﺁﻥ ﻓﻠﺰﻯ ﻭ ﺳﻘﻒ ﺗﻴﺮﺁﻫﻦ ﻭ ﻃﺎﻕ ﺿﺮﺑﺘﻰ ﺩﺭﺩﻭ
ﻗﺴــﻤﺖ  ،ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  22ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺮ  3/50ﻣﺘﺮ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ  3/70ﻛﻒ ﺁﻥ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﺑﺪﻧﻪ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎ
ﺗﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ  1/70ﻣﺘﺮ ﻛﺎﺷﻰ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﺁﻥ ﺗﺎ ﺯﻳﺮ ﺳﻘﻒ ﺳﻔﻴﺪﻛﺎﺭﻯ ﺩﻭ ﮔﭽﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻰ ﺑﺎ ﺩﺭﺏ ﺳﻜﻮﺭﻳﺖ ﻭ ﺣﻔﺎﻅ ﻓﻠﺰﻯ ﻛﺮﻛﺮﻩ
ﺍﻯ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻏﺬﺍ ﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﻰ)ﺷﻤﺎﻟﻰ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  35ﻣﺘﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.ﻛﻒ
ﺁﻥ ﺳــﺮﺍﻣﻴﻚ ﻭ ﺑﺪﻧﻪ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺯﻳﺮ ﺳــﻘﻒ ﻛﺎﺷﻰ ﻛﺎﺭﻯ ﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ  12ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﻮﭼﻪ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺑﺎ ﺩﺭﺏ ﻓﻠﺰﻯ
ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻴﺎﻁ ﺧﻠﻮﺕ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  22/5ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﻭ
ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻠﻚ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺁﻥ  1,400,000,000ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/5/21ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  10ﺍﻟﻰ  11ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻣﻴﺎﻧﺪﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰ ﺭﺳــﺪ  .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﻴﺎﻧﺪﺭﻭﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻓﻮﻕ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺁﻥ ﻛﺴﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ
ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻬﺎﻯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺑﻘﻴﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ  .ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺗﻮﺩﻳﻌﻰ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﻛﺴــﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻣﻴﺎﻧﺪﺭﻭﺩ-ﻫﺎﺩﻯ ﺁﺯﺭﺩﻩ
ﺁﮔﻬﻰ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﮔﺎﻭﺯﻥ ﻭ ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﮔﺎﻭﺯﻥ ﻭ ﺭﺣﻴﻢ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﭘﻮﺭ ﺩﻻﻭﺭ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﻴﺪﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﻧﮋﺍﺩ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺑﺮﺍﺭﻯ ﺑﻨﺪﭘﻰ-ﺳﺒﺰﻋﻠﻰ ﭼﺎﻟﻰ ﻣﻠﺸﺎﻩ-ﺭﺿﺎ ﻭ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻰ ﻫﺪﺍﻳﺘﻰ-
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺳﻠﻤﺎﻧﻴﺎﻥ-ﻣﻘﺪﺍﺩ ﻣﻬﺪﻳﺎﻥ-ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻪ ﻗﻨﺒﺮﻯ-ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻃﺎﻟﺐ ﺯﺍﺩﻩ-ﺳﻴﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ-ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺣﻤﺪﭘﻮﺭ-
ﻋﺴﮕﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﮔﻞ ﻧﻴﺎ-ﺗﻘﻰ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﭼﺮﺍﺗﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻜـ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺸﺎﻋﻰ 184
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑــﻊ ﺯﻣﻴــﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  5334ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  4ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻔﺮﻭﺯﻯ ﺑﺨﺶ  12ﺛﺒﺘﻰ ﺑﺎﺑﻠﺴــﺮ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻰ)ﺣﻘﻮﻗﻰ( ﺑﺎﺑﻠﺴــﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  9709981291300360ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ 970367
ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ  97/6/17ﺳﺎﻋﺖ  9:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ
ﺭﺿﺎ ﻭ ﻋﺒﺎﺳــﻌﻠﻰ ﻫﺪﺍﻳﺘﻰ-ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺳﻠﻤﺎﻧﻴﺎﻥ-ﻣﻘﺪﺍﺩ ﻣﻬﺪﻳﺎﻥ-ﺳــﻴﻒ ﺍﻟﻪ ﻗﻨﺒﺮﻯ-ﻋﺴﮕﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﮔﻞ ﻧﻴﺎ-ﺗﻘﻰ ﺭﺿﺎﻳﻰ
ﭼﺮﺍﺗﻰ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ
ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ
ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ)ﺣﻘﻮﻗﻰ( ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ-ﻣﺎﺋﺪﻩ ﺻﻔﺮﺩﺧﺖ ﻣﺸﻬﺪﺳﺮﺍ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻬﺪﻯ ﻧﻮﺭﺍﻧﻰ ﺍﺭﺟﺎﻛﻰ ﻑ ﻣﻴﺮﻗﺮﺑﺎﻥ-ﻋﻴﺴﻰ ﺑﺎﻗﺮﻯ ﻛﺎﺳﮕﺮﻯ ﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴﻨﻪ ﻣﻬﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻬﺪﻯ ﻧﻮﺭﺍﻧﻰ ﺍﻭﺟﺎﻛﻰ ﻭ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﺎﻗﺮﻯ
ﻛﺎﺳــﮕﺮﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  9709982062500132ﺷﻌﺒﻪ 5
ﺷــﻮﺭﺍﻫﺎﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ  97/6/6ﺳﺎﻋﺖ  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 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 ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  5ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ-ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﻟﻄﻒ ﺑﺨﺶ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ
ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 970345 :ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 97/6/17:ﺍﺳﻌﺖ  11ﺻﺒﺢ ﺷﺎﻛﮓ:ﻗﻤﺮ ﺍﺭﻛﺎﺕ ﻣﺘﻬﻢ:ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺴﮕﺮﻯ
ﻑ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺣﺴﺐ ﮔﺰﺍﺭﺷﻰ ﻛﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻃﻰ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻮﺍﺩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ
ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ .
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪﺍ ً ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻻﺯﻡ ﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ  .ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺪﻭﻥ
ﺍﻋﻼﻡ ﻋﺬﺭ ﻣﻮﺟﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻯ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  102ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ-ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺣﻀﺎﺭﻳﻪ
ﻧﻈﺮﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺣﻀﺎﺭﻳﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰ
ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺣﻀﺎﺭﻳﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﻯ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﻤﻮﺩ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳــﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺳــﻬﺮﺍﺏ ﻓﺮﻫﺎﺩﻯ ﺧﻠﻜﻰ ﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻭﻯ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻗﺖ ﮔﻮﺷﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻼﺳﻪ 960606ﺏ 1ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ .ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ-ﺣﺎﺟﻰ ﭘﻮﺭ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ 960360:ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ 9709971942300147:ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﺴــﺘﻀﻌﻔﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳــﻼﻣﻰ-ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻣــﻮﺍﻝ ﻭﺍﻣﻼﻙ ﻏــﺮﺏ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺳــﻌﻴﺪ ﻛﺎﺑﻠﻰ ﻑ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﺧﺪﺍﺑﺨﺸــﻰ ﻑ ﻣﺤﻤﺪﺁﻗﺎ
ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ:ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﺷــﻜﺎﺭ :ﺷﻌﺒﻪ ﺳــﻮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺭﺍﻣﺴــﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﻕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻯ ﻣﻰ
ﻧﻤﺎﻳــﺪ)).ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ((:ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣــﻮﺍﻝ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻏﺮﺏ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺳــﻌﻴﺪ ﻛﺎﺑﻠﻰ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﺧﺪﺍﺑﺨﺸﻰ ﻑ ﻣﺤﻤﺪﺁﻗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺭﺃﻯ ﻫﻴﺎﺕ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  583/88ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺗﺤﺖ ﭘﻼﻙ  36ﺍﺻﻠﻰ ﻗﺮﻳﻪ ﺭﺿﻰ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺨﺶ  5ﺛﺒﺖ ﺭﺍﻣﺴﺮ ﻣﻘﻮﻡ ﺑﻪ
 200,000,010ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ -1ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ-2ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺛﺒﺘﻰ-3ﻋﻨﺪﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﻭ ﺍﺭﺟﺎﻉ
ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ-4ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﻛﻼﺳــﻪ.ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺛﺒﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺑﺮگ  29ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺣﺎﻛﻰ ﺍﺯ ﻣﺸﻤﻮﻝ
ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﺭﺿﻰ ﺷــﺪﻥ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺪﺍﻧﺴــﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﻣﺎﺩﻩ
 1257ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺑﻄﻼﻥ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺍﻳﻦ ﺭﺃﻯ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻧﻴﻜﻔﺮ-ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺭﺍﻣﺴﺮ
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گزارش
چرا حمله به ایران ناممکن است؟

یک سایت آمریکایی در تحلیلی به بررسی دالیل
جغرافیای��ی ناممک��ن بودن حمل��ه آمریکا ب��ه ایران
پرداخته است.
یکب��ار دیگر جغرافیا به نفع ای��ران کار میکند ،زیرا
تمامی ش��هرهای اصلی ایران در ش��مال این کشور واقع
ش��دهاند و دسترس��ی به آنها در بهترین شرایط چالشی
پرمش��قت خواهد بود .اینها جمالت آغازین مقالهای در
سایت خبری  -تحلیلی «نشنالاینترست» است که در آن
به بررسی دالیل ناتوانی آمریکاییها برای حمله به ایران،
علیرغم لفاظیهای مقامهای این کشور پرداخته است.
نشنالاینترس��ت نوشته اس��ت« :برای مبتدیها
نف��وذ به این زمین با نیروی تهاجمی زیاد چالشانگیز
خواهد بود .مهمتر از آن ،ایران کش��وری عظیم است.
همانطور که اندیشکده استراتفور خاطرنشان میکند
"ایران هفدهمین کشور بزرگ دنیا است و 1684000
کیلومتر مربع مس��احت دارد .این به معنای آن است
که ایران از مجموع سرزمینهای فرانسه ،آلمان ،هلند،
بلژیک ،اسپانیا و پرتغال بزرگتر است».
تهدیدها علیه ایران مختص دوران ترامپ نیست؛
«ب��اراک اوباما» ،رئیسجمهور س��ابق آمریکا از زمان
روی کار آمدن در سال  2009بارها گفت آماده است
با حمله هوایی به ایران از دستیابی ایران به سالحهای
هستهای جلوگیری کند.
اما این تحلیل خاطرنش��ان میکند حمالت هوایی
هماهنگ علیه تأسیسات هس��تهای ایران تنها توانایی
این کش��ور برای بازس��ازی «زرادخانه هستهای» خود
را تا چند س��ال به تأخی��ر میاندازد .ضمن آنکه چنین
حملهای به دلیل آنکه فروپاش��ی نظ��ام تحریمها را به
همراه خوهد داش��ت ،حرکت تهران به سمت بازسازی
برنامه هستهای خود را تسریع خواهد کرد .تسنیم

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺣﻀﺎﺭﻳﻪ
ﻧﻈﺮﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺣﻀﺎﺭﻳﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰ
ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺣﻀﺎﺭﻳﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﻯ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﻤﻮﺩ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺩژﻛﺎﻡ ﻑ ﺻﺪﻗﻌﻠﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﻭﻯ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  961052ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ ﻭ
ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  115ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ .ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻋــﺪﻡ ﺣﻀــﻮﺭ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ .ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﺠﺪﺩﺍ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺷﻔﻴﻖ -ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺩﭘﺴﻨﺪﻯ ﻭ ﺳﺒﺰﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺩﭘﺴﻨﺪﻯ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻣﺮﻧﺪﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺩﭘﺴﻨﺪﻯ ﻭ ﺳﺒﺰﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺩﭘﺴﻨﺪﻯ
ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  9609981953200578ﺷــﻌﺒﻪ  2ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺑﺎﺩ
ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ  97/6/17ﺳــﺎﻋﺖ  11ﺗﻌﻴﻴﻦ 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
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 ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ
ﮔﺮﺩﺩ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺑﺎﺩ-ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻳﻮﻧﺴﻰ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 9609981954400668:ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ 9609971953401250:ﺷﺎﻛﻰ:ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻭ ﺭﺍﻣﺴﺮ
ﻭ ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﺎﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻓﻀﻞ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻑ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺘﻬﻢ:ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺷﺎﻩ ﻣﻴﺮﻯ ﺍﺗﻬﺎﻡ:ﺣﻔﺮ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﻳﻚ
ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎﻩ ﺁﺏ ))ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ((:ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺷﺎﻩ ﻣﻴﺮﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺣﻔﺮ ﻭ
ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎﻩ ﺁﺏ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ-ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻭ ﺭﺍﻣﺴﺮ
ﻣﺘﻜﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﭼﺎﻩ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﻗﺮﺍﻳﻦ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ
ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  45ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺁﺏ ﻣﺼﻮﺏ  1361ﻭﻯ ﺭﺍ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﻭﺿﻊ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ
ﺑﻴﺴﺖ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺭﺃﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  101ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺑﺎﺩ-ﺳﻴﺪﺩﺍﻭﺩ ﻣﻮﺳﻮﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭﻣﺘﻬﻢ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻋﺒــﺎﺱ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  9710431618100326ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ  9509981954201155ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﻴﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﻑ ﻧﺼﺮﺕ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ
ﭼﻚ)ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺼﺎﺣﺐ( ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 97/6/7ﺳﺎﻋﺖ  8:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺑﺎﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ  344ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ
ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ  .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  102ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺑﺎﺩ) 102ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(-ﺳﻴﺪﻋﻠﻰ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺭﺳﻮﻝ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ
ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  90482ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳــﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻳﻢ ﺍﻟﻪ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﭘﻠﻨﮕﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 55,600,000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺟﻮﺭﺑﻨﺪﻯ ﺛﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺑﻮﺩﻩ  ،ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻕ ﺁ ﺩ ﻙ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ
ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ  .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺑﺎﺩ-ﺭﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮﺯﺍﺩﻩ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺍﻳﺰﺩﻳﺎﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﻔﺮﻋﻠﻰ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﻧﮋﺍﺩ ﻣﻠﻜﺸﺎﻩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺍﻳﺰﺩﻳﺎﺭ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  9709981953200141ﺷــﻌﺒﻪ  2ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺑﺎﺩ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ
 97/6/17ﺳﺎﻋﺖ  10ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ  .ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ 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 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 ﺩﻭﻡ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺑﺎﺩ-ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻳﻮﻧﺴﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻧﺒﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﻛﻴﺎﺳﺮﻯ ﺵ ﺵ  522ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  970486ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﺻﻐﺮ ﻧﺒﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﻛﻴﺎﺳﺮﻯ ﺵ ﺵ  1578ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/2/31ﺩﺭ
ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ  ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ-1:ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ -ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2
ﺍﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﺵ ﺵ -3 95ﻣﻴﻨــﺎ ﺵ ﺵ -4 6ﻣﺮﻳــﻢ ﺵ ﺵ -5 454ﻣﻬﻨــﺎﺯ ﺵ ﺵ  2091022675ﻫﻤﮕﻰ ﻧﺒﻰ
ﻧﮋﺍﺩ ﻛﻴﺎﺳﺮﻯ ﻑ ﺍﺻﻐﺮ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺳﺎﺭﻯ-ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ -6ﺳﻴﻤﺎ ﺧﻠﺨﺎﻝ ﺯﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺵ ﺵ  46ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺳﺎﺭﻯ-
ﻫﻤﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9709982073600018:ﺍﺩﻧﺎﻣﻪ 9709972073600135:ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﺎﺭﺳﺎﺯﺍﻥ
ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺣﺴــﻦ ﺭﺿﺎ ﻛﺎﻛﻮﻳــﻰ ﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ-1:ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﻋﻠــﻰ ﻧﮋﺍﺩ-2ﻋﻠﻰ ﺭﺍﻣﻴﻨﻰ ﻭﻧﺪﻯ-3ﻣﺤﻤﺪ
ﺫﺑﻴﺤﻰ ﺣﺎﺟﻴﻜﻼﻳﻰ-4ﺟﻮﺍﺩﺍﺣﻤﺪﻯ ﺍﺗﻮﻳﻰ ))ﺭﺃﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ((:ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﺎﺭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺁﻳﻨﺪﻩ
ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺣﺴﻦ ﺭﺿﺎ ﻛﺎﻛﻮﻳﻰ ﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ-1ﻣﺤﻤﺪ ﺫﺑﻴﺤﻰ ﺣﺎﺟﻴﻜﻼﻳﻰ-2ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺿﻰ ﻭﻧﺪﻯ-3ﻋﻠﻰ
ﺍﺻﻐﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﮋﺍﺩ-4ﺟﻮﺍﺩ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺍﺗﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ  30,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ
ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﻚ ﻓﻘــﺮﻩ ﭼﻚ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  94/7/21-892026/510251ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻳﺎﺩﻓﺎﻋﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﻯ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﺗﻌﺮﺽ ﻭ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﭼﻚ
ﺩﺭ ﻳﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺁﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﻯ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﺎﺑﻴﻨﻪ ﺍﻯ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻮﻩ
ﭼﻚ ﻭ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  522-519-198ﻕ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻣﺼﻮﺏ  1376ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ
ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  30,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  1,685,000ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﺧﻴﺮ ﺳﺮﺭﺳــﻴﺪ ﺗﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺭﺃﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ
ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺳــﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺳﺎﺭﻯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ

ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  6ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ-ﺭﺣﻤﺎﻧﻰ

