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مقـــاوم�ت

عهد التمیمی دختر مبارز فلسطینی آزاد شد

گروه فرادید

برگ زرین دیگر در کارنامه مقاومت

از ش��مار اس��تقبالکنندگان وی بکاهند .عهد در
تمام��ی دادگاههای برگزار ش��ده تا ص��دور حکم
نهای��ی از روحی��ه باالیی برخ��وردار ب��ود .برخی
رس��انههای فلس��طینی ،این دخت��ر را که قهرمان
کوچک اما بزرگ خود میدانند و «احالم التمیمی
دوم» خط��اب کردهاند .اح�لام التمیمی اولین زن
فلسطینی بود که به گردانهای «عزالدین القسام»
شاخه نظامی حماس ملحق شد.
الزم به ذکر است پهپادهای رژیم صهیونیستی
به بهانه تداوم پرواز بادبادکهای آتشزا ،اهدافی را در
نوار غزه هدف قرار دادند .خبرگزاری «صفا» گزارش
داد که هواپیمای بدون سرنشین رژیم صهیونیستی
بامداد یکشنبه به گروهی از فلسطینیان در نزدیکی
مرز غزه حمله کرد .رژیم صهیونیستی ادعا میکند
ای��ن افراد در حال ارس��ال بادبادکه��ا و بالنهای
آتشزا از ش��رق جبالیا در شمال نوار غزه به سمت
ش��هرکهای صهیونیستنش��ین بودند .سخنگوی
ارتش رژیم صهیونیس��تی نیز س��اعتی پیش از آن
گفته بود که در حمله جداگانه ،یک پست دیدبانی
در شمال نوار غزه را هدف قرار دادهاند.
وی مدعی است گروهی از اهالی غزه به سمت
نظامیان صهیونیس��ت مس��تقر در مرز این منطقه
تیراندازی کردهاند و پهپاد اسرائیلی نیز در واکنش
به آن ،یک پست دیدبانی متعلق به مقاومت غزه را

Amnesty.org

«عه��د التمیم��ی» دخت��ر
نوجوان فلس��طینی که به مبارزه با نظامیان رژیم
صهیونیس��تی در کرانه باختری مشهور شده ،پس
از تحمل هش��ت ماه زندان آزاد ش��د تا دس��تاورد
دیگری برای مقاومت رقم زده شود.
رژیم صهیونیستی دیروز دختر فلسطینی «عهد
التمیم��ی» را پس از هش��ت ماه حب��س آزاد کرد.
نظامی��ان رژیم صهیونیس��تی در تاریخ  ۲۷آذرماه
سال گذشته ( )۱۳۹۶عهد التمیمی (متولد )۲۰۰۱
را به اتهام ضرب و ش��تم نظامیان صهیونیس��ت در
مقابل منزلش واقع در روس��تای «النبی صالح» در
ش��مال غرب راماهلل دس��تگیر کردند .در تاریخ یاد
ش��ده ویدئویی منتشر ش��د که نشان میدهد عهد
التمیمی تالش میکند نظامیان صهیونیستی را که
وارد حیاط منزلش شدهاند ،بیرون کند.
مهمتری��ن اتهامهای مطرح ش��ده علیه عهد،
«ضرب و ش��تم نظامی��ان صهیونیس��ت ،اختالل
در رون��د کار این نظامی��ان ،اقدامات تحریکآمیز،
تهدی��د کردن ،اهان��ت به نظامیان ،مش��ارکت در
آش��وب و پرتاب س��نگ» بود .دادگاه نظامی رژیم
صهیونیس��تی در زندان «عوف��ر» (نزدیک راماهلل)
وی را به دلیل اتهامات مطرح ش��ده به هشت ماه
زندان محکوم کرده بود.
خبرگزاری فلس��طینی «صفا» گ��زارش داده
«ناریم��ان» مادر عه��د نیز به هم��راه او از زندان
آزاد شده اس��ت .اهالی روستای محل زندگی این
دختر فلس��طینی ،آماده استقبال باش��کوه از او و
مادرش شده بودند .اما مقامات رژیم صهیونیستی
با تغییر مح��ل تحوی��ل و آزادی او ،تالش کردند

هدف قرار داده است.
م��رز غزه و مناطق نزدیک به آن طی روزهای
اخیر ب��ه خاط��ر پدی��ده بادبادکه��ا و بالنهای
آتشزا ،بس��یار ملتهب و ش��اهد تبادل آتش بین
گروههای مقاومت فلس��طینی و جنگندههای رژیم
صهیونیس��تی بوده اس��ت .این در حالی است که
جنبش مقاومت «جهاد اس�لامی» بامداد یکشنبه
اع�لام کرد که با میانجیگری مصر ،بین گروههای
مقاومت فلسطینی در نوار غزه و رژیم صهیونیستی

برگی دیگر از جنایت کاله آبیها
نش��ریه «س��اندی تایم��ز» و کانال ۴
حق�وق بش�ر
تلویزیون انگلیس در گزارش��ی درباره
رس��وایی جنس��ی صلحبانان در آفریقا ،از س��ازمان ملل به
دلی��ل عدم پایبندی به وعده کمک به قربانیان تجاوز انتقاد
کردهاند.
«شاید  ۲۰نفر ،ش��اید هم  ۲۵نفر .نشمردمشان» ،این
پاس��خی اس��ت که «دیدیه بورگه» در پاس��خ به این سوال
میدهد که وقتی سال  ۲۰۰۴به عنوان کارمند سازمان ملل
متحد در جمهوری دموکراتیک کنگو کار میکرده ،به چند
کودک تجاوز کرده است.
نشریه «س��اندی تایمز» ،در گزارشی با مقدمه فوق ،به
بررس��ی رسوایی تجاوز جنسی کارکنان سازمان ملل متحد
به زنان و کودکان در آفریقا پرداخته و نوشته است« :زمانی
که پلیس کنگو بورگه را بازداشت کرد و مقامهای فرانسوی
در س��ال  ۲۰۰۸او را برای  ۹س��ال زندانی کردند ،سازمان
ملل متحد وعده داد که به قربانیان او کمک کند .این وعده،

هیچ وقت عملی نشد».
بورگه زمان حضورش در ش��هر «گوما» کنگو به عنوان
مس��ئول پش��تیبانی نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد
فعالیت میک��رده و بابت این کار ماهانه  ۷۰۰۰دالر حقوق
دریافت میکرده است.
او هرچن��د میگوید رابطه جنس��ی او ب��ا کودکان «با
رضای��ت بوده» ،اما اذعان میکند که ش��اید این کودکان از
اینکه به او نه بگویند ،میترسیدهاند« :مطمئن نیستم ،فکر
نمیکنم اینطور باش��د ،اما مطمئن نیس��تم .ش��اید اینطور
بوده ».پس از افشای رسوایی بورگه و وعده ملل متحد برای
کمک به قربانیان او ،س��ازمان ملل مدعی شد که نتوانسته
قربانی��ان این پرونده را بیابد .با ای��ن حال ،خبرنگار «کانال
 »۴انگلیس که حاال  ۱۴س��ال پ��س از آن حوادث به کنگو
رفته ،میگوید تیم او تنها در یک بعد از ظهر توانسته  ۴نفر
از زنانی را که هنگام کودکی مورد تجاوز جنسی بورگه قرار
گرفته بودند ،بیابد.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻮﺍﺩ ﻣﺸــﻜﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﻰ
ﻧﻘﻴﺐ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﺍﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  6ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺳــﺒﺰﻭﺍﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  6/97/384ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﺯ ﺳــﻪ ﺷــﻨﺒﻪ ﻣــﻮﺭﺥ  97/6/13ﺳــﺎﻋﺖ  17:30ﻭﻗﺖ
ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻕ-ﺁ-ﺩ-ﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺷــﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷــﻌﺒﻪ  6ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ،
ﻏﻴﺎﺑﺎ ً ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻌﺒﻪ  6ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ )ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﻫﻨﻰ( ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9600054
ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﺴــﻜﻮﻧﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  113/52ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ 7/03
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑــﻊ ﺁﻥ ﺑﺎﻟﻜــﻦ ﺍﺳــﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﻭﻡ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﭘــﻼﻙ  6764ﻓﺮﻋﻰ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻯ ﺷــﺪﻩ ﺍﺯ ﭘــﻼﻙ  6751ﻓﺮﻋﻰ
ﺍﺯ ﺳــﻨﮓ  71ﺍﺻﻠــﻰ ﻭﺍﻗــﻊ ﺩﺭ ﻗﺮﻳﻪ ﺟﻴﻼﺭﺩ ﺣــﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﺷــﻤﺎﻻ ً ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻳﺴــﺖ ﺑﻪ
ﻓﻀﺎﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷــﺮﻗﺎ ً ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻗﺴــﻤﺖ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻭﻡ ﺷــﻤﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺏ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺩﻭﻡ
ﺩﻳﻮﺍﺭﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ  3390ﺟﻨﻮﺑﺎ ً ﺍﻭﻝ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻳﺴﺖ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ ﺷﺮﻗﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻟﻜﻦ
ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻯ ﺣﻴﺎﻁ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﻏﺮﺑﺎ ً ﺩﻳﻮﺍﺭﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ  3388ﺳــﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 4/45ﻣﺘﺮﻣﺮﺑــﻊ ﻛــﻪ ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  82308ﺩﻓﺘﺮ ﺟﻠﺪ  476ﺻﻔﺤﻪ  441ﻭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘــﻰ  489873ﺑﻨﺎﻡ
ﺣﻤﻴﺪ ﻃﻮﻗﺎﻧﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳــﻨﺪ ﻗﻄﻌﻰ  144907ﻣــﻮﺭﺥ  1388/11/16ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  442ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺣﻨﺎﻧﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ  128238ﻣﻮﺭﺥ  1391/12/19ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  72ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ
ﺑﺎﻧﻚ ﺷــﻬﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺍﻳﻔﺎﻯ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺗﺤﺖ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  9600054ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1397/3/10ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺗﺠﻤﺎﻟﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﻠﻚ
ﻓﻮﻕ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﮔﻴﻼﻭﻧﺪ ﺷــﻬﺮﻙ ﻣﺤﻚ – ﺗﭙﻪ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭘﻮﻳﺶ  5ﭘﻼﻙ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ  8ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺳﻜﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻓﻠﺰﻯ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﻧﻤﺎﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺩﻭ ﺩﺭﺏ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﻓﻴﻞ ﻓﻠﺰﻯ ﺍﺳﺖ ﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ
ﺳــﻨﮓ ﻓﺮﺵ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻭ ﺳﻘﻒ ﺁﻥ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﺎﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭﺏ ﻭﺭﻭﺩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﭼﻮﺑﻰ ﺍﺳﺖ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ
ﺩﻭ ﺍﻃﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺳــﺮﻭﻳﺲ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻭ ﺣﻤﺎﻡ ﺍﺳــﺖ ﺁﺷــﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﺷﻰ ﻭ ﺳــﺮﺍﻣﻴﻚ ﻭ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﺁﻥ ﭼﻮﺑﻰ
ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﻮﺷــﺶ ﻛﻒ ﺳــﺎﻟﻦ ﺳــﺮﺍﻣﻴﻚ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﺳــﺖ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺳــﻔﻴﺪ ﻛﺎﺭﻯ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ
ﮔﭽﻰ ﺩﺭ ﺳــﻘﻒ ﻫﺎ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺷــﻮﻣﻴﻨﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﮔﺮﻣﺎﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﺷــﻮﻓﺎژ ﻭ ﺳﺮﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﻛﻮﻟﺮ ﺁﺑﻰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻨﺎ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ
ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺑﺮﻕ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ ﺁﺏ ﻭ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﻗﺪﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺣﺪﻭﺩ  14ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ
ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻣﺴــﺘﺎﺟﺮ ﺩﺭ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺳــﻜﻮﻧﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  1950000000ﺭﻳﺎﻝ )ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﻧﻬﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ( ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻛﻼﺳــﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺩﻭ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻮﺭﺥ  1397/5/29ﺍﺯ ﺳــﺎﻋﺖ  9ﺍﻟﻰ  12ﻇﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍء ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸــﺘﻰ ﺟﻨﺐ ﺳــﻴﻨﻤﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ
ﻣﺰﺍﻳــﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺒﻠــﻎ  1950000000ﺭﻳﺎﻝ )ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﻧﻬﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ( ﺷــﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ
ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻼ ﻧﻘﺪﻯ ﺍﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺭﻭﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺭﺳــﻤﻰ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ
ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭼﻚ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺑﻪ
ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ
ﻭ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﻪ ﺭﻗﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻌﻠﻮﻡ
ﻧﺸــﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳــﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻣﻔﺼﺎ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻯ ﺩﺍﺭﺍﺋﻰ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ
 ...ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺑﺴــﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  139705001090000254ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻰ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5343/
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﺳــﻤﻴﻪ ﺩژﭘﺴــﻨﺪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  511ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  970164ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﺩژﭘﺴﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 434ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  1397/3/7ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤــﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴــﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1 :ﺳــﻤﻴﻪ ﺩژﭘﺴــﻨﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴــﻴﻦ ﺕ ﺕ  1360ﺵ ﺵ  511ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -2ﻋﻠــﻰ ﺩژﭘﺴــﻨﺪ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺨﺎﻟــﻖ ﺕ ﺕ  1379ﺵ ﺵ  6880006205ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -3ﻣﺤﻤﺪ ﺩژﭘﺴــﻨﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﺕ ﺕ  1395ﺵ ﺵ  6880149464ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -4ﺍﺷــﻜﺎﻥ ﺩژﭘﺴــﻨﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺨﺎﻟــﻖ ﺕ ﺕ  1380ﺵ ﺵ  422078046ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -5ﺭﺿﺎ ﺩژﭘﺴــﻨﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﺕ ﺕ  1387ﺵ ﺵ  1190437090ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷــﻬﺮﺿﺎ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ،ﺍﻳﻨﻚ
ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳــﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴــﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ
ﻭﺻﻴــﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷــﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ97/59/
ﻣﺘﺼﺪﻯ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﻓﺘﺮﻯ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﻰ ﺳﺨﺖ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻌﻴﺪ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ /70ﻡ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  970177ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 60
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  1397/4/11ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ
ﺑﻪ -1 :ﺳــﻠﻄﻨﺖ ﺑﺨﺸــﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺕ ﺕ  1324ﺵ ﺵ  47ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ ﻫﻤﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻣﺴﻌﻮﺩ
ﻋﺒﺎﺳــﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺕ ﺕ  1350ﺵ ﺵ  134ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﺳــﻌﻴﺪ ﻋﺒﺎﺳــﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺕ ﺕ  1356ﺵ ﺵ /70ﻡ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﺷــﻬﺮﺍﻡ ﻋﺒﺎﺳــﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺕ ﺕ
 1364ﺵ ﺵ  5ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﺯﻳﻨﺐ ﻋﺒﺎﺳــﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺕ ﺕ  1352ﺵ ﺵ 2283
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -6ﺷــﻬﻼ ﻋﺒﺎﺳــﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺕ ﺕ  1358ﺵ ﺵ 145ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ
ﺩﺧﺘــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -7ﺗﻬﻤﻴﻨﻪ ﻋﺒﺎﺳــﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺕ ﺕ  1360ﺵ ﺵ /253ﻡ ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ97/60/
ﻣﺘﺼﺪﻯ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﻓﺘﺮﻯ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﻰ ﺳﺨﺖ

آتشبس برقرار شده است.
بادبادکهای آتشزای فلس��طینیها در طول
برگ��زاری راهپیماییهای بازگش��ت در ماه آوریل،
م��ی و ژوئن  ،۲۰۱۸مش��کالت ج��دی برای رژیم
صهیونیستی ایجاد کرده زیرا مقابله با آن بر خالف
سادگیاش ،آسان نیست .تلآویو در ادامه تالشها
ب��رای متوقف کردن پ��رواز بادبادکها و بالنهای
آتشزا از نوار غزه به سمت اراضی شهرکنشینان،
دس��ت به دامن س��امانههای پهپادی خودکار شد.

وزارت جنگ رژیم صهیونیستی تخمین زده است
که طی دو ماه اخیر ،تاکنون حدود  ۱۲۰۰بادبادک
و بالن آتشزا از نوار غزه به پرواز درآمده اس��ت که
حدود  ۵۰۰عدد آن را ارتش صهیونیس��تی ،ساقط
کرده است.
همچنی��ن وزارت جن��گ این رژی��م میگوید
ک��ه حداقل  ۷۰۰عدد ای��ن بادبادکها با فرود در
مزارع صهیونیستها ،حداقل به طور مجموع بیش
از بیس��ت کیلومتر مربع را به آتش کش��یده است.
مقام��ات رژیم صهیونیس��تی تخمی��ن زدهاند که
آتشس��وزیِ اراضی و مزارع شهرکنشینان مجاور
نوار غزه ناشی از بادبادکهای آتشزا ،بیش از سه
میلیون دالر به آنها خسارت وارد کرده است .خبر
دیگر آنکه یک��ی از نمایندگان عرب پارلمان رژیم
صهیونیس��تی ،اعت��راض به تصویب قانون کش��ور
یه��ودی را با اس��تعفای خ��ود نش��ان داد« .زهیر
بهلول» از نمایندگان لیس��ت مش��ترک عربی در
کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) درپی تصویب
قانون «کشور یهودی» استعفا داد .بهلول وابسته به
حزب معارض «اردوگاه صهیونیس��م» ضمن تأیید
اس��تعفای خود از کنس��ت گفت با تصویب قانون
مذکور ،دیگر نمیتواند در این نهاد باقی بماند.
وی در ادامه تصریح کرد :قانون کشور یهودی،
رس��ما و قانونا عربها (فلس��طینیها) را از مسیر
برابری با اس��رائیل دور میکند آیا باید خوش��حال
باشم؟ آیا باید به این پارلمان افراط گرا ،نژادپرست
و ویرانگ��ر «مش��روعیت» بدهم .خب��ر دیگر آنکه
ش��ماری از س��اکنان تلآویو در اعتراض به قانون
ن آمده و علیه سیاستهای
«کشور یهود» به خیابا 
کابینه رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند.

ارتش انگلیس وارد برگزیت شد
ی��ک رس��انه انگلیس��ی خب��ر داد در
چـــــا لش
صورت��ی ک��ه توافق��ی می��ان لندن و
بروکس��ل ب��رای جدایی دو طرف بعد از ضرباالجل س��ال
 2019حاص��ل نش��ود ،ارتش این کش��ور ب��ه کمک دولت
خواهد آمد.
در صورت��ی که مذاکرات خروج انگلس��تان از اتحادیه
اروپ��ا بدون حصول هیچ توافقی به پایان برس��د ،ارتش این
کشور مسئولیت جابهجایی مواد غذایی و دارویی و سوخت
را برعهده میگیرد.روزنامه انگلیس��ی تایمز نوش��ته اس��ت،
وزرای دول��ت انگلی��س برنامههایی را در نظ��ر دارند تا در
ص��ورت عدم حصول توافق برگزیت و در صورتی که کمبود
م��واد غذایی و دارویی و یا س��وخت بع��د از خروج لندن از
اتحادیه اروپا بوجود آید ،ارتش وارد عمل شود.
طرح کل��ی نیروهای نظام��ی برای کمک ب��ه مقامات
غیرنظامی معموال در ش��رایط اورژانس��ی اجرایی میشود و
اکنون برای ش��رایط بدون توافق بعد از ضرباالجل خروج

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﺩﻳﻮﺑﻨﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺣﻴﻢ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  74ﻣﺘﻮﻟﺪ  1365ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﺵ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ
ﺷــﻬﺎﺩﺗﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻓﻮﺕ ﻭ ﻓﺘﻮﻛﭙﻰ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﻭﺭﺍﺙ  ،ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ  1097-175ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻮﺭﺥ
 97/5/7ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﺯﻩ ﻳﻚ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺧﺎﺵ ﻧﻤﻮﺩﻩ  ،ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺭﺣﻴﻢ
ﺩﻳﻮﺑﻨــﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺰﺍﺭ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  877ﻣﺘﻮﻟــﺪ  1331/4/10ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻧﺸــﻬﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 97/4/20
ﺩﺭﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﻭﻯ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﺭﮔﺬﺷــﺖ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ -1:ﺷــﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﺳــﻬﺮﺍﺏ ﺯﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻦ ﺵ ﺵ 247
ﻣﺘﻮﻟﺪ  1340ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﺵ ﺯﻭﺟﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﺩﻳﻮﺑﻨﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺣﻴﻢ ﺵ ﺵ  74ﻣﺘﻮﻟﺪ  1365ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺧــﺎﺵ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻗﺎﺩﺭ ﺩﻳﻮﺑﻨﺪ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﺭﺣﻴﻢ ﺵ ﺵ  3710006181ﻣﺘﻮﻟــﺪ  1368ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﺵ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﻧﻴﺎﺯ ﺩﻳﻮﺑﻨﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺣﻴﻢ ﺵ ﺵ  3712480485ﻣﺘﻮﻟﺪ  1374ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﺵ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -5ﺯﻳﺒــﺎ ﺩﻳﻮﺑﻨﺪ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﺭﺣﻴﻢ ﺵ ﺵ  3710194210ﻣﺘﻮﻟﺪ  1372ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺧــﺎﺵ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -6ﺧﺎﺗﻮﻥ
ﻣﻠــﻚ ﺩﻳﻮﺑﻨــﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺣﻴﻢ ﺵ ﺵ  13582ﻣﺘﻮﻟﺪ  1362ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﺵ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -7ﺯﻳﻨﺐ ﺩﻳﻮﺑﻨﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺭﺣﻴــﻢ ﺵ ﺵ  3710413672ﻣﺘﻮﻟــﺪ  1378ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺧــﺎﺵ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓــﻰ  -8ﺯﻳﻮﺭ ﺩﻳﻮﺑﻨــﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺣﻴﻢ
ﺵ ﺵ  3710115301ﻣﺘﻮﻟــﺪ  1370ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺧــﺎﺵ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -9ﺯﻫﺮﺍ ﺩﻳﻮﺑﻨــﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺣﻴﻢ ﺵ ﺵ
 3710750431ﻣﺘﻮﻟــﺪ  1385ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺧــﺎﺵ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓــﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷــﺨﺺ ﻳﺎ ﺍﺷﺨﺎﺻﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻳﺎ
ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺳــﺮﻯ ﻳﺎ ﻋﺎﺩﻯ ﻳﺎ ﺭﺳــﻤﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ
ﺑﻪ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﺯﻩ ﻳﻚ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺧﺎﺵ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ )ﺭﻩ( ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ
ﻣﺮﺍﺟﻌــﻪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫــﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻡ ﺍﻟﻒ310/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﺧﺎﺵ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ
ﺑــﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  970220ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟــﺐ ﻧﻴﺎﺑﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺍﺣﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺨﺶ ﭼﻤﺴــﺘﺎﻥ،ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺑﺎﺑﻪ ﻣﻮﺳــﻮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  784,234,000ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﻖ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻣﺠﻴﺪ ﭘﻠﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ  39,217,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻴﻢ ﻋﺸــﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻦ ﺍﺯﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻠﻚ ﺗﻮﺳــﻂ ﺷــﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻬﺪﻯ ﺷــﻌﺒﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻣﻠﻚ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺁﻥ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:ﻯ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪﻭﺩ 1000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻯ ﺧﺸﺖ ﺳــﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻂ ﮔﺎﺯ ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺭﺑﻌﻪ ﺷﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﻳﺎ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺣﻤﺪ ﺷﻌﺒﺎﻧﻰ ﻭ ﻭﺭﺍﻯ ﺁﻥ ﺯﻣﻴﻦ
ﺍﺣﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺟﻨﻮﺑﺎ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻈﻔﺮ ﺷﻌﺒﺎﻧﻰ ﺷﺮﻗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﺩﻩ ﺑﻴﻦ ﻣﺰﺍﺭﻍ ﻭﻭﺭﺍﻯ ﺁﻥ ﻣﺮﻏﺪﺍﺭﻯ ﻭ ﻏﺮﺑﺎ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻌﺒﺎﻧﻰ
ﻭ ﻭﺭﺍﻯ ﺁﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﺣﺴــﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺯﻳﺮ ﻛﺸــﺖ ﺷــﺎﻟﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ ﺧﻂ ﮔﺎﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺭﻓﺎﻫﻰ ﺑﺮﻕ
ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﻞ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ
 360,000,000ﺭﻳﺎﻝ)ﺳــﻰ ﻭ ﺷــﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ(ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ،ﻟﺬﺍ ﻧﻈﺮ ﺑــﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﻮﻗﻴﻔﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/5/29ﺳﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ ﺩﺭ
ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻭﻉ ﻭ ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ
ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪ ﺑﺮﻧــﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷــﺪ  .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠــﻎ ﺁﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣــﺎﺩﻩ  129ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺍﺣــﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧــﻰ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﺁﻥ ﻇــﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺧﺬ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﻭ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﮔــﺰﺍﺭﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ
ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻯ  ،ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ  .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻬﺎﻯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﻧﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ،ﺳــﭙﺮﺩﻩ ﺍﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴــﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﻨﺸﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ-ﺍﺳﺪﻯ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺵ پ  13/96/46:ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ:ﺷــﺮﻛﺖ ﭘﺨﺶ ﭘﺎﺭﺱ ﺧﺰﺭ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺷﻌﺒﺎﻧﻴﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ:ﺻﺎﺩﻕ
ﻗﻤﻰ –ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  96/6/26-317ﺷــﻌﺒﻪ  13ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﻛﻪ
ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  32,400,000ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ -1332/90619/19
 94/9/12ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ  475,000ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﺍﺩﺍﻯ ﺩﻳﻦ ﻭ
ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ.ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  29ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻯ 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
ﺑــﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻳﺎ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﺭﺃﻯ ﺑﺪﻫﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩ ﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  13ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ  -1ﻣﺤﺴﻦ ﺍﻟﻬﻰ ﻭ  -2ﻛﺎﻇﻢ ﺑﺎﻗﺮﻯ
ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  (101/970325) 9609988132300295ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ  -1ﻣﺤﺴــﻦ ﺍﻟﻬﻰ ﻭ
 -2ﻛﺎﻇﻢ ﺑﺎﻗﺮﻯ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﺍﺯ ﺑﺎﺏ ﻟﻮﺙ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/06/17ﺳﺎﻋﺖ
 9/30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ
ﺟﻬــﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴــﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﻭﻗــﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ357/
)ﻣﺘﺼﺪﻯ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﻓﺘﺮﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺷﻌﺒﻪ  101ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺎﺭ ) 101ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪ ﺍﻧﺼﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻦ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻳﻮﺳــﻒ ﺳﻴﺪﺁﺑﺎﺩﻯ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴــﻴﻦ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ  1/500/000ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺗﺎﺧﻴــﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺷــﻤﺎ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ  4ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳــﺒﺰﻭﺍﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ
 4/96/568ﺛﺒــﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  46-46ﺑﺨﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻓــﻮﻕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﻳﺪ .ﻣﺮﺍﺗــﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ .ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ
ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﭘﺲ ﺍﺯ20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ  4ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ

بریتانیا از اتحادیه اروپ��ا که تقریبا تمامی ارتباطات تجاری
دو طرف قطع میش��ود ،در نظر گرفته شده است .بالگردها
و کامیونه��ای ارتش انگلیس ب��ه محل ذخیره مواد غذایی
و دارویی رفتند.
همچنین افش��ا ش��ده ،س��وپرمارکتها در انگلیس به
تامینکنندگان کاالهایشان هشدار دادند مواد غذایی چون
چای و قهوه ذخیره داش��ته باشند .در همین حین خدمات
درمان عمومی انگلستان نیز دارو از خارج اتحادیه اروپا وارد
و ذخی��ره خواهد کرد تا در صورت عدم حصول توافق میان
لندن و بروکسل از آن استفاده شود.
هفت��ه گذش��ته نیز «مَ��ت هَن��کاک» وزیر بهداش��ت
انگلس��تان با رؤس��ای صنایع دارویی دیدار داشت تا درباره
آمادگ��ی برای عدم حصول توافق برگزیت با آنها گفتوگو
کند .وی گفته اس��ت از حصول توافق برگزیت میان لندن و
بروکسل اطمینان دارد اما خودش مسئولیت این را هم دارد
که برای هر نتیجهای آماده باشد.

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎژﻩ ﻟﻴﻤﺎﻙ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 458742ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  14004318633ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,03,07ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ
 - :ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ :ﺁﻗﺎﻯ ﺧﺴﺮﻭ ﻣﺤﺴﻨﻰ
ﺍﺳﻜﺪﻫﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  2592681061ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ
ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺳﻨﮓ ﺑﺠﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  2669486274ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺤﻤﺪﻧﺒﻰ ﺣﻴﺪﺭﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 4529911675ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ 2ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ
ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ  -ﺳﻔﺘﻪ  -ﺑﺮﻭﺍﺕ  -ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎﻯ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ
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اخبار
انفجار در جاللآباد

حمل��ه مهاجمان مس��لح به یک مرکز آموزش��ی
مامایی در ش��هر جالل آباد افغانس��تان  3کش��ته و 8
زخمی بر جا گذاشت.
عطااهلل خوگیانی سخنگوی اس��تانداری ننگرهار،
اعالم ک��رد در این حمله که پ��س از وقوع یک حمله
ک رانن��ده مرکز
انتح��اری آغاز ش��د 2 ،نگهب��ان و ی 
آموزشی مامایی کشته و  8نفر از جمله  3نظامی افغان،
 3کارمن��د غی��ر نظامی این مرک��ز و  2رهگذر زخمی
شدند .مهاجمان مس��لح که تعداد آنها  2نفر بود پس
از حدود  8س��اعت درگیری به هالکت رسیدند .استان
ننگرهار پایگاه داعش به شمار می رود.

روابط سومالی با اریتره

محم��د عبداهلل فرجامو رئیسجمهور س��ومالی در
اقدامی که میتواند پایانی برای قطع رابطه  ۱۵ساله این
کشور با اریتره باشد ،به اسمره پایتخت اریتره سفر کرد.
این س��فر فرماجو بنا به دعوت «أسیاس أفورقی»
رئیسجمهور اریتره صورت گرفته و ش��ماری از وزرا و
مقامات ارشد س��ومالی از جمله وزرای خارجه و راه و
ترابری ،فرماجو را در این سفر همراهی میکنند.

اروپا ُحسن نیت ندارد

وزی��ر کش��ور ایتالی��ا در گفتوگو با یک رس��انه
انگلیس��ی هش��دار داد که اتحادیه اروپ��ا در مذاکرات
خروج لندن هیچ حُ س��ن نیتی ندارد و تاکید کرد که
انگلیس نباید از خواستههای خود عقبنشینی کند.
«ماتئو س��الوینی» ضمن انتق��اد از اتحادیه اروپا
گفت بروکسل قصد کالهبرداری از لندن در مذاکرات
برگزیت (خ��روج بریتانی��ا از اتحادیه اروپ��ا) را دارد.
سالوینی در مصاحبه با روزنامه انگلیسی ساندیتایمز
گفته اس��ت هیچ بیطرفی یا حُ س��ن نیت��ی از جانب
اتحادیه اروپا در مذاکرات برگزیت وجود ندارد.

شکست حزب حاکم استرالیا

دولت کنونی اس��ترالیا در انتخابات میان دورهای
پارلم��ان این کش��ور در پنج حوزه انتخابی شکس��ت
خورد و رقابت را به حزب رقیب واگذار کرد.
حزب حاکم استرالیا در هیچیک از پنج حوزه انتخابی
در انتخابات میان دورهای این کشور نتوانست پیروز شود.
در حال حاضر حزب کارگر اس��ترالیا رقیب اصلی دولت
کنونی است و پیشتازی این حزب در انتخابات میاندوره
تردیدها برای پی��روزی حزب حاکم کنونی در انتخابات
سراسری ماه می سال  ۲۰۱۹را به دنبال دارد.

محدود شدن دوره صدارت اعظمی

رئی��س ح��زب آزادی آلمان با انتق��اد از عملکرد
مرکل خواستار اتخاذ تصمیمی برای اعمال محدودیت
دوره صدارت اعظمی در این کشور شد.
«کریس��تین لیندن��ر» در گفتوگو ب��ا مجله بیلد
امزونت��اگ اظهار داش��ت« :آنگال م��رکل» صدراعظم
کنونی آلمان از س��ال  ۲۰۰۵در مسند قدرت است ،در
صورت��ی که طوالنی بودن ق��درت اجرایی وی بازخورد
قابل توجهی به دنبال نداشته است.

کاهش محبوبیت ماکرون

براساس نتایج نظرسنجی که روز یکشنبه منتشر شد
محبوبیت امانوئل ماکرون رئیسجمهور فرانسه بعد از یک
رسوایی که دامنگیر محافظ ارشد وی شد ،کاهش یافت.
در این نظرسنجی که موسسه سنجش افکار عمومی
فرانس��ه موس��وم به ( )Ifopبرگزار کرد ح��دود ۲۰۰۰
نفر ش��رکت کردند .این نظرسنجی نشان داد محبوبیت
ماکرون نسبت به ماه ژوئن یک درصد دیگر کاهش یافته
و به رقم بی سابقه  ۳۹درصد در ماه ژوئیه رسیده است.

ﺑﺎﺷﺪ 2
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(213179
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﺁﺭﺍﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  695ﻭ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10100090672ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ
 1395,11,19ﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  180425ﻣﻮﺭﺥ  96,11,1ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺁﻗﺎﻯ ﮔﻴﻮﺭﻙ ﻭﺍﺭﻃﺎﻥ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0039465497ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ،ﺧﺎﻧﻢ ژﺍﻧﺖ ﮔﺮﺍﮔﻮﺳﻴﺎﻥ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  1288635141ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ،ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻴﺪﺍ ﻭﺍﺭﺗﺎﻧﻴﺎﻥ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0040818292ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﺑﻴﺮ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ
ﺭﺍﻓﻴﻚ ﺑﺎﻏﻮﻣﻴﺎﻥ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0040292738ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  37ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ
ﺩﺑﻴﺮ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ،
ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ،ﺩﺑﻴﺮ ﻭ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ2 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(213180
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭﺑﺎﺭﻛﺎﺱ ﻣﻌﻤﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  217914ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10102592527ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397,03,01ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺷﺪ  :ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ:
ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺳﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺎﺿﻠﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  1261779835ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ) ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎء ( ﻭﻣﺤﻤﻮﺩ ﻧﺼﻴﺮﻯ ﺍﻧﺼﺎﺭﻯ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 0030600332ﺑﺴﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ )ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎ( ﻭ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ
ﻛﻤﺎﻟﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  2002799091ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﺌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻛﻮﺭﺵ ﻛﻤﺎﻟﻰ
ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0056508697ﺑﺴﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺩﺍﻭﺩ ﺷﺎﺩﻯ
ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  1261700538ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ) ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎء ( ﻭ
ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0045212031ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
) ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎء ( ﻭ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺒﻴﻦ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0940705257ﺑﺴﻤﺖ
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ) ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎء ( ﻭ ﻣﺠﻴﺪ ﺍﻳﻠﺨﺎﻧﻰ ﺧﺴﺮﻭ ﺷﺎﻫﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 1708888535ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ) ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎء ( ﻭ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻗﺒﺎﺩﻯ
ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  1466054697ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ) ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎء ( ﻭ
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻣﻘﺒﻞ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0052058905ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ )
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎء ( ﻭ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0069084300ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀﻮ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ) ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎء ( ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ
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گزارش
نشست 4جانبه درباره تحوالت سوریه

رئیسجمه��ور ترکی��ه از نشس��تی چهارجانب��ه
در آین��ده نزدیک ب��ه میزبانی کش��ورش و به منظور
پرداختن به تحوالت سوریه خبر داد.
«رجب طیب اردوغان» دیروز گفت که سران چهار
کشور آلمان ،فرانسه ،روسیه و ترکیه در زمینه تحوالت
س��وریه دیدار خواهند کرد .قرار اس��ت شهر استانبول
ترکیه روز هفتم س��پتامبر ( ۱۶ش��هریور) میزبان این
نشست باش��د .اردوغان در پاس��خ به خبرنگار روزنامه
وطن درباره تحوالت سوریه گفت« :روز هفتم سپتامبر
ما میزبان نشستی در استانبول با شرکت مقامات ترکیه،
روسیه ،آلمان و فرانسه خواهیم بود.ما درباره اینکه چه
کاری میتوانی��م بکنیم ،صحبت خواهیم کرد و در این
نشست چهار جانبه به مسایل منطقه می پردازیم».
همچنین دس��تورکار نشست س��هجانبه با حضور
ایران ،روس��یه و ترکیه در مورد سوریه از دیگر مواردی
است که در برنامه این نشست قرار دارد .پیشتر «آنگال
مرکل» صدراعظم آلمان گفته بود که بحران در سوریه
تشدید شده است و بدون حضور نقش آفرینان منطقهای
یعن��ی ایران ،ترکیه ،روس��یه ،اروپا و دیگر کش��ورهای
منطقه حل نخواهد شد .فروردین گذشته نشست سران
ایران ،ترکیه و روس��یه درباره سوریه با حضور «حسن
روحانی»« ،والدیمیر پوتین» و اردوغان در آنکارا برگزار
و در پایان این نشست بیانیهای صادر شد.
روسای جمهور  ۳کشور ضامن روند آستانه ضمن
اعالم رضایت از نتایج نخس��تین س��ال نشس��تهای
آستانه که از ژانویۀ  ۲۰۱۷برگزار شد تأکید کردند که
روند آس��تانه تنها ابتکار بینالمللی مؤثری بوده است
که به کاهش خش��ونت در سراسر سوریه کمک کرده
و در برقراری صلح و ثبات در س��وریه نقش داش��ته و
ب��ه منظور یافتن راهحل سیاس��ی پای��دار برای بحران
سوریه به فرآیند ژنو شتاب داده است .خبر دیگر آنکه
«شورای س��وریه دموکراتیک» از توافق با دمشق برای
ادامه گفتوگو و مذاکره با هدف حل اختالفات طرفین
و پایان دادن به وضعیت جنگی ،خبر داد.

