درحاشیه

دیپلمات

پیام مضحک نتانیاهو به مردم ایران

نخس��توزیر رژیم صهیونیس��تی بار دیگر در یک پیام ویدئویی مضحک به
بهانه برخی مشکالت در کشورمان همچون کمآبی و آلودگی هوا ،باز هم مدعی
دوستی با مردم ایران شد و اغتشاش علیه جمهوری اسالمی را خواستار شد.
بنیامین نتانیاهو که چندی است پیامهایی ویدئویی را خطاب به مردم ایران
این بار با روایت داس��تان یک دختر خیالی به اس��م فاطم��ه در ایران تالش کرد
مشکالت مردم ایران را تشریح کند.
نتانیاهو که دش��منیاش با ایران و ایرانیان برای تمام جهان آش��کار و مبرهن است،
در این پیام ویدئویی به تکرار ادعاهای خود علیه کشورمان پرداخت و خواستار اغتشاش
علیه نظام جمهوری اسالمی برای به اصطالح کمک به مردم ایران شد .وی پیش از این
نیز ویدئوهایی مش��ابه منتشر و در آنها به بهانههای مختلف تالش کرد ایران را کشوری
باشگاه خبرنگاران
پر از مشکالت جلوه دهد که نیازمند تغییر نظام است.

ایران ،آماده توسعه همکاری با پاکستان است

س��فیر جمهوری اسالمی ایران در پاکستان با تبریک پیروزی «عمرانخان»
رهبر حزب تحریک انصاف در انتخابات سراس��ری این کشور ،آمادگی همهجانبه
تهران برای توسعه روابط با اسالم آباد را اعالم کرد.
در پی��ام تبری��ک "مهدی هنردوس��ت" به "عمرانخان" آمده اس��ت :مایلم
تبریک گرم و صمیمانه خود را بابت پیروزی جنابعالی و حزب تحریک انصاف در
انتخابات پارلمانی پاکستان ابراز کنم.
در این پیام تبریک آمده است :مردم مسلمان پاکستان با حضور و مشارکت گسترده
در انتخابات ،ضمن تقویت پایههای دموکراس��ی در کشورشان ،اراده خود را برای تحقق
حق تعیین سرنوشت و نیل به پیشرفت و توسعه پاکستان به نمایش گذاشتند .اینجانب،
آمادگی کامل جمهوری اس�لامی ایران را برای تحقق توس��عه و تقویت همکاریهای دو
ایرنا
کشور در تمامی زمینهها با دولت جدید پاکستان اعالم میکنم.

دیدگاه

بیانیه دادگاه الهه نتیجه اقدامات دیپلماسی ایران است

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیانیه دیوان الهه
در مورد رسیدگی به شکایات ایران علیه تحریمهای آمریکا و به دنبال آن هشدار
ب��ه آمریکا برای اجتناب از هرگونه اقدام جدید را مثبت ارزیابی و تاکید کرد که
دستگاه دیپلماسی باید با جدیت این موضوع را پیگیری کند.
محمدابراهی��م رضایی گفت :دادگاه الهه مرجع بینالمللی اس��ت که وظیفه
بررس��ی ش��کایات اعض��ا را دارد البت��ه که آمریکاییها به هیچ س��اختار و س��ازمان
بینالمللی پایبندی نداشته و کار خودشان را انجام میدهند.
وی افزود :در چنین شرایطی باز هم وظیفه دستگاه دیپلماسی پیگیری قاطعانه این
موضوع است که اگر بتوانیم رای قاطع از این دادگاه بگیریم یک هنر خوبی است.
وی بیانی��ه دادگاه الهه را ارزش��مند خواند و گفت :باید تا اع�لام نتیجه نهایی این
ایسنا
دادگاه یعنی در شهریورماه صبر کرد.

دیپلمـاسی

سهشنبه  9مرداد  1397شماره 4804

ادامه از صفحه اول

اینکه آقای قاسمی برای سوال مطروحه ،ارجاع
داده که پاس��خ را از رئیسجمهور آمریکا بپرسیم
یک طرف ماجرا ،مس��ئله دیگر آنکه "ترامپ" پس
از دیدار با رهبر کره ش��مالی به شبکه فاکس نیوز
گفته ب��ود؛ از وقتی من از توافق هس��تهای خارج
شدم ایران به یک کشور کامال متفاوت تبدیل شده
و دیگ��ر به مدیترانه و س��وریه و یمن مثل س��ابق
نگاه نمیکند.
پیش از این نیز یک روز پس از حمله توییتری شدید
به رئیسجمهور ایران در جمع کهنهسربازان آمریکایی
اظهار داشت :ایران دیگر آن کشور سابق نیست.
حال س��وال اینجاست چرا ترامپ این جمله را
تکرار میکند "ایران تغییر کرده است" و "ایران دیگر
آن کشور سابق نیست"؟ که پاسخ درستی را نیز از
سخنگوی دستگاه دیپلماسی دریافت نکردیم.
در ادامه نشس��ت ،قاس��می به س��والی درباره
تنشهای لفظ��ی ایران و آمری��کا و برخی ادعاها
مبن��ی بر مذاکره دو کش��ور اظهار داش��ت :بحث
برجام کامال روشن است ،موضوعاتی توسط آمریکا
و برخی کش��ورها درباره سیاس��تهای جمهوری
اس�لامی ایران مطرح شده اما این مسائل ارتباطی
با توافق هس��تهای ندارد .وی یادآور ش��د :ممکن
اس��ت بخشهایی در آمری��کا آرزوهایی را مطرح
کنند ول��ی با توجه به ش��رایط موج��ود از جمله
خ��روج این کش��ور از برجام ،اقدام��ات خصمانه و
تالش برای فش��ار اقتصادی بر ملت ایران و اعمال
تحریمها شرایطی برای مذاکره وجود ندارد.
سخنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی با بیان اینکه
فاصله طوالنی تا مراحلی که مطرح میش��ود ،وجود
دارد ،گفت :با این آمریکا و این سیاستها قطعا امکان
توگو و تعامل وجود نخواهد داشت و دولت این
گف 
کشور نشان داده که غیرقابل اعتماد است.
قاس��می همچنین در پاس��خ به سوالی درباره
س��فر یوس��ف بنعل��وی وزی��ر خارجه عم��ان به

پاسخ قاسمی به سیاست روز مبنی بر اینکه
چرا ترامپ میگوید ایران دیگر آن کشور سابق نیست:

از ترامپ بپرسید

واش��نگتن و امکان میانجیگ��ری وی بین ایران و
آمریکا اظهار داشت :از محتوای مذاکرات و اهداف
س��فر این مقام عمانی اطالعی ن��دارم .وی افزود:
روابط ایران با عمان روابط مستمر و خوبی است و
در تماس دائم هستیم؛ هفتههای گذشته هم وزیر
امور خارجه به این کشور سفر کرد اما نباید دنبال
پیوست دادن این سفرها به یکدیگر باشیم.
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه در پاس��خ به
سوالی مبنی بر اینکه کارشناسان معتقدند با توجه
به س��ابقه ش��کایت ایران از آمریکا ب��ه الهه ،این
دادگاه ضمانت اجرایی ندارد و ش��کایت بینتیجه
خواه��د ماند ،گفت :ایران برای احقاق حقوق خود
و نشان دادن تعهدات و ماندن در تعهدات با توجه
به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام از این س��از و
کار و دیگر روشها استفاده میکند.
قاس��می افزود :ش��کایت ایران در دادگاه الهه
اعالم وصول شده و در ش��هریورماه توسط دادگاه
جلسه اس��تماع برگزار میش��ود و باید دید مسیر
حقوق��ی را چگونه طی میکند .وی ادامه داد :باید
صبور بود و این اقدام بهتر از سکوت و عدم هرگونه
اقدامی است و امیدواریم به نتایج مطلوبی برسد.
وی در پاس��خ به این س��وال که س��یدعباس
عراقچی معاون سیاس��ی وزیر خارجه گفت :مهلت
اروپا برای پیش��نهادات ارائه شده  15مرداد است و
با توجه به اینکه یک هفته به این مهلت باقی مانده،
مذاکرات در چه وضعیتی اس��ت ،گفت :تماسهای
دائ��م بین ایران و طرفهای اروپای��ی ادامه دارد و
خوشبینیهایی نیز وجود دارد و در کلیات عالمت
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 1315/11/1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ  -4ﻋﺬﺭﺍ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 29
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1310/1/1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺩﺧﺘﺮ  -5ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  28ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1308/2/1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ  -6ﺁﻓﺎﻕ
ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  6ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1320/3/1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺩﺧﺘﺮ
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ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  2304ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ 24ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ

ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻬﻠﺖ ﺣﻀﻮﺭ  20 :ﺭﻭﺯ ﻧﻮﻉ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮﺭ :ﺭﺍﻯ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺭ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﻭ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ“ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

110/45165

ﺷﻌﺒﻪ  213ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 970054 :ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 97/7/2 :ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﻣﺠﻴﺪ ﻛﻴﺎﻧﻰ ﻓﻼﻭﺭﺟﺎﻧﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺳﺎﺭﺍ ﺳﺎﺩﺍﺕ
ﺩﺷﺖ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  2308ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪﺍ“ ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺑﻪ
ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻻﺯﻡ ﺷﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺁﻥ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

110/45164

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  2308ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎﻫﻨﺮ

ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻬﻠﺖ ﺣﻀﻮﺭ  20 :ﺭﻭﺯ ﻧﻮﻉ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮﺭ :ﺭﺍﻯ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﺑﻪ ﺳﻴﺪﺟﻮﺍﺩ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻧﻴﻚ
ﻭ ﺣﻴﺪﺭﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﻰ ﺑﻴﮕﻠﻮ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ“ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻨﺪﺭﺝ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

110/45162

ﺷﻌﺒﻪ  213ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻬﻠﺖ ﺣﻀﻮﺭ  20 :ﺭﻭﺯ ﻧﻮﻉ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮﺭ :ﺭﺍﻯ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪﺍﺭﺣﻤﻰ ،ﻋﻠﻰ
ﺧﺰﺍﻳﻰ ،ﺣﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ“ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻨﺪﺭﺝ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

110/45159

ﺷﻌﺒﻪ  213ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ

"ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ" ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ /13/1528/95ﺵ ﺝ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻨﻄﻘﻪ 12ﻭ  13ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ 619
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻨﻄﻘﻪ 12ﻭ  13ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻟﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻗﺪﻭﺳﻰ ﺑﻪ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ
ﺟﻌﻔﺮﻯ ﻛﻮﭘﺎﺋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺍﻳﺰﺩﻯ ﺟﻮﺭﻛﻮﻳﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  246/171/034ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  1/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ .ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ
ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ 288 -1 :ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻗﺎﺷﻖ
ﻭ ﭼﻨﮕﺎﻝ ﻧﻮﺯﺍﺩ  288 -2ﻋﺪﺩ ﺩﻧﺪﺍﻧﮕﻴﺮ ﻛﺪ  288 -3 ،1019ﻋﺪﺩ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺷﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﺮﺱ
ﻛﺪ  288 -4 ،1025ﻋﺪﺩ ﺷﻴﺮﺧﻮﺭﻯ ﻛﺪ  288 -5 ،1073ﻋﺪﺩ ﭘﺴﺘﺎﻧﻚ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻛﺪ ،1020
 288 -6ﻋﺪﺩ ﭘﺴﺘﺎﻧﻚ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻛﺪ  1017ﻟﺬﺍ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 97/5/28ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  9:30ﺍﻟﻰ  10:00ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
 13 – 12ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﻧﺎﻃﻘﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ  12ﻭ 13
ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺪ ﻭ ﺟﻤﻌﺎ" ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ
 125/000/000ﺭﻳﺎﻝ )ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ( ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  96/101/31ﻣﻮﺭﺥ  97/3/22ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ  10ﺩﺭﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﻧﻘﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﻭﻯ ﻭﺻﻮﻝ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﻭﺟﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻭﻯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ .ﺿﻤﻨﺎ“ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻠﻰ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻟﺰﺍﻣﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ
 5ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

110/45158

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ 12ﻭ  13ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺳﻠﺤﺸﻮﺭ

مثبتی دیده میشود.
س��خنگوی وزارت امور خارجه افزود :گامهای
رو به جلو برداش��ته ش��ده اس��ت و جزئیاتی باقی
مان��ده که دنبال میش��ود ،امیدواریم به ش��رایط
نس��بتا مطلوب در زمان مقتضی برس��یم و بتوانیم
در یک دور جدید از همکاریها و روابط با اتحادیه
اروپا گامهای بلندتری را برداریم.
قاس��می در پاس��خ به اینکه برخی نمایندگان
اظهار داشتند که با توجه به ایجاد معاونت اقتصادی
در وزارت ام��ور خارجه بای��د این معاونت در زمینه
قاچاق کاال در مناطق آزاد تجاری اقداماتی را انجام
ده��د ،گفت :این معاونت به منظ��ور ایجاد ارتباط،
هماهنگی و تسهیالت بین سازمانهای اقتصادی و
بنگاههای خصوصی دولتی داخل با خارج از کش��ور
اس��ت و قرار نیس��ت وظیفه تصدیگری را برعهده
بگی��رد .وی ادامه داد :این مس��ئله در حیطه دیگر
سازمانها است و ربطی به وزارت خارجه ندارد ولی
اگر بتوانیم به عنوان عنصری به این مس��ئله کمک
کنیم ،ورود و تسهیالت الزم را فراهم میکنیم.
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه در پاس��خ به
اینکه اخیرا نماینده ویژه رئیسجمهوری فرانس��ه
با جابریانصاری دستیار ارشد وزیر خارجه در امور
ویژه سیاس��ی مالقاتی کرد ،آیا فرانسه میتواند در
زمینه حل بحران س��وریه کمک کند ،گفت :سفیر
فرانس��ه در تهران ماموریتش پای��ان یافته و اخیرا
به عنوان نماینده ویژه رئیسجمهوری فرانس��ه در
موضوع سوریه انتخاب شده است.
قاس��می خاطرنش��ان کرد :وی در ح��ال انجام

ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻠﻴﺮﺍﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﻟﻬﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ
ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻧﻴﻚ ﻧﻔﺲ ﺩﻭﻟﻖ ﻭ ﺟﻮﺍﺩ ﻧﻴﻚ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻛﻪ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  190ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ
ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ
 97/6/27ﺳﺎﻋﺖ  9/30ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ.

110/46022

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  190ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺣﻤﻴﺪ ﺷﻜﻮﺭﻯ

ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻛﺎﻇﻢ ﻗﺎﻫﺮﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻮﺍﺩ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ
ﺑﻪ ﻓﻚ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  190ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ 73
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ
ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  97/7/4ﺳﺎﻋﺖ
 10/30ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ.

110/46021

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  190ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺣﻤﻴﺪ ﺷﻜﻮﺭﻯ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980242201118ﺷﻌﺒﻪ  125ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9709970242200463
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻌﻴﺪ ﺯﻣﺮﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺴﺮﻭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ -1 :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺑﻠﺨﺎﺭﻯ  -2ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻠﺨﺎﺭﻯ  -3ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻮﺭﺍﻥ
ﻣﺤﻤﺪﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺳﻌﻴﺪ ﺯﻣﺮﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺴﺮﻭﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ -1ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﻬﺪﻯ ﺑﻠﺨﺎﺭﻯ  -2ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻠﺨﺎﺭﻯ  -3ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻮﺭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ  1/400/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻭﺟﻪ  4ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻯ
-3
 08133280 -1ﻣﻮﺭﺥ  8133281 -2 ،93/10/20ﻣﻮﺭﺥ ،1394/7/20
 08133282ﻣﻮﺭﺥ  08133283 -4 ،94/3/20ﻣﻮﺭﺥ  94/5/20ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ
ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺁﻥ ﺧﺼﻮﺻﺎ" ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺼﺪﻕ
ﭼﻚ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺩﻋﻮﺍ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺪﺭﻛﻴﻪ ﺩﺭ ﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺟﻪ ﺁﻥ ﺩﺍﺩﺭ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺻﺤﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ
ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﻳﻦ ﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪﻯ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﻛﺴﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﺑﺮ ﺑﻘﺎﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ
ﻣﮕﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺧﻼﻑ ﺁﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺧﻼﻓﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮ ﺑﻘﺎﻯ
ﺩﻳﻦ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺗﻮﺟﻬﺎ" ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺮﺽ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ
ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ"
ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  310ﻭ  313ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﻳﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  515ﻭ 519
ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
 1/400/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺩﻳﻦ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  50/122/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﭼﻚ ﻫﺎ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻭﻓﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ ﺍﺻﺪﺍﺭﻯ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﺭﺍﻯ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

110/46020

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  125ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻣﺤﻤﻮﺩ ﭘﻮﺭﻣﺘﻘﻰ

ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﺳﻔﺮﻯ ﺷﺮﻓﺸﺎﺩﻩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﭘﻮﺭﻳﺎ ﭘﺎﻡ
ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  190ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ
ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ
ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ
ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﻧﺴﺨﻪ
ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ
 97/6/27ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ
ﻫﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ.
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دیدارهای خداحافظی با مقامات ایران است و تصور
میکنم این موضوع در مورد دیدار سفیر فعلی فرانسه
در ایران است که با توجه به نقش جابریانصاری در
موضوع سوریه این مالقات انجام شد.
استفاده از واژه ناتوی عربی
برای بهرهبرداریهای خاص در منطقه
سخنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی همچنین در
پاس��خ به س��والی درباره احیای طرح ناتوی عربی
از س��وی رئیسجمهوری آمریکا اظهار داشت :این
موضوع بحث جدیدی نیست و در گذشته هم برخی
اندیش��کدهها و نهادها آن را مطرح کردند اما امروز
این موضوع با صدای بلندتری مطرح میشود.
قاسمی خاطرنشان کرد :ناتو با توجه به وضعیت
زمانی و برخی ضرورتها و ظرفیتها تش��کیل شد
اما با مسائلی که در حوزه کشورهای عربی به عنوان
واقعیات روشن وجود دارد ،استفاده از چنین واژهای
اشتباه است و نمیتوان شباهتی بین این مجموعه با
کشورهای پیمان آتالنتیک شمالی برقرار کرد.

وی در پاس��خ به س��والی درباره ادعای یکی از
سناتورهای جمهوریخواه مبنی بر برنامهریزی برای
فروپاشی ایران همانند آنچه در شوروی سابق اتفاق
افتاد ،گفت :این حرفی بیربط و آرزویی خام اس��ت
که تعبیر نخواهد شد .جمهوری اسالمی ایران طی
چهاردهه نشان داده است که چگونه در کنار مردم
و با مقاومت مردم مقابل انواع توطئهها و فشارهای
خارجی بایس��تد و از مراحل دش��وار به خوبی عبور
کند و این مرحله را هم حتما طی خواهیم کرد.
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه در پاس��خ به
س��وال دیگ��ری درب��اره اظه��ارات رئیسجمهوری
مبنی بر اصالح روابط با عربستان ،امارات و بحرین،
اظهارداشت :رئیسجمهوری سیاست کلی جمهوری
اسالمی را مطرح کرده است ،هدف ما ارتقای روابط با
همه همسایگان و تالش برای ایجاد محیطی امن در
منطقه و تثبیت اوضاع و مبارزه با تروریسم است.
قاس��می یادآور ش��د :جمهوری اسالمی ایران
در س��طوح مختلف آمادگی خود را در اعالم کرده
اس��ت ام��ا س��خنان رئیسجمهوری در س��مینار
س��فرا بر اهمیت موضوع میافزاید .وی ادامه داد:
ام��ا اینکه چگونه میتوان با توجه به کجاندیش��ی
برخ��ی کش��ورها و نفوذ عناصر ثالث��ی که منطقه
را امن و با ثب��ات نمیخواهند ،چگونه میتوان به
وضعیت مطلوبتری رسید ،بحث پیچیدهای است.
س��خنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد :ما از هر
ابزاری برای امنیت و ثبات منطقه استفاده خواهیم
کرد و امیدواریم دیگران هم این ضرورت را با توجه
به منافع ملی خودشان مدنظر قرار دهند.
قاس��می در پاسخ به سوال دیگر درباره اخراج
دیپلماتهای ایرانی از هلند و این که چرا ایران از
اقدام متقابل خودداری کرده است ،گفت :دستگاه
دیپلماسی در پیگیری منافع و مصالح کشور سعی
م��ی کند بهترین گزینهه��ا را انتخاب کند ،بعد از
اقدام دولت هلند روز بعد سفیر این کشور احضار و
مراتب اعتراض ایران به وی ابالغ شد.

ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺮﮔﺲ ﺑﻼﻟﻰ ﺳﻮﺭﻛﻰ ﻑ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  970217ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺩﺍﻭﺩ ﺗﻘﻮﻯ ﺳﻮﺭﻛﻰ ﻑ ﻧﺎﺩﻋﻠﻰ ﺵ
ﺵ  45ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺳﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/2/8ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺭﻭﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ
ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1:ﻧﺮﮔﺲ ﺑﻼﻟﻰ ﺳﻮﺭﻛﻰ ﻑ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺵ ﺵ  37ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2ﻧﺎﺩﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻯ ﺳﻮﺭﻛﻰ
ﻑ ﻣﺤﻤﺪ ﺵ ﺵ  2291ﭘﺪﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ-3ﺳــﻴﺪﻩ ﺭﺑﺎﺑﻪ ﺣﺴــﻴﻨﻰ ﺳــﻮﺭﻛﻰ ﻑ ﺳــﻴﺪﻓﺘﺢ ﺍﻟﻪ ﺵ ﺵ  2253ﻣﺎﺩﺭ
ﻣﺘﻮﻓﻰ-4ﻣﺤﻤﺪﻃﺎﻫﺎ ﺗﻘﻮﻯ ﺳﻮﺭﻛﻰ ﻑ ﺩﺍﻭﺩ ﺵ ﻡ  7130068817ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ-5ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻯ ﺗﻘﻮﻯ ﺳﻮﺭﻛﻰ
ﻑ ﺩﺍﻭﺩ ﺵ ﻡ  7130052228ﻓﺮﺯﻧﺪ 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/ﺍﻟﻒ97/58
ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺣﻜﻤﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺭﻭﺩ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﺁﻫﻨﮕﺮﺍﻥ
ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﺣﺴــﻴﻦ ﺁﻫﻨﮕــﺮ ﺩﺍﺭﺍﺑــﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑــﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧــﺪﻩ ﻣﺤﺴــﻦ ﺁﻫﻨﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ 970122ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 9609981987300432
ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ)ﺣﻘﻮﻗﻰ(ﻣﻴﺎﻧﺪﺭﻭﺩ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ  97/8/12ﺳﺎﻋﺖ  11ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻛﻪ
ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ،ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ 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.ﻡ/ﺍﻟﻒ97/59
ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ)ﺣﻘﻮﻗﻰ(ﻣﻴﺎﻧﺪﺭﻭﺩ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﻣﻠﻜﺸﺎﻩ ﻑ ﻣﻮﺳﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﻳﻢ ﻃﺎﻟﺒﻰ ﺍﻣﻴﺮﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﻣﻠﻜﺸﺎﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻭﻗﻮﻉ
ﺑﻴﻊ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9409981110100221ﺷﻌﺒﻪ  1ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺎﺑﻞ
ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ  97/6/7ﺳﺎﻋﺖ  12ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ 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)).ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ –ﺑﺎﺑﻞ-ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﻻﻳﺖ-ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﺎﺑﻞ-ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ.((4713658739ﻡ/
ﺍﻟﻒ
ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ)ﺣﻘﻮﻗﻰ( ﺑﺎﺑﻞ-ﺳﺎﺭﺍ ﻗﻠﻤﻰ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻭﻧﺪﻯ ﻑ ﻣﺤﺴــﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺯﻳﻨﺐ ﺧﺎﺗــﻮﻥ ﻭﺍﺣﺪﻯ ﻑ ﻣﻬﺪﻯ ﺵ ﺵ 9
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺟﻮﻳﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/11/23ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﻤﺮﻍ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻣﻨﺤﺼــﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1:ﻣﺤﻤــﺪ ﺵ ﺵ -2 512ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻴﮕــﻢ ﺵ ﺵ -4 108ﻓﺮﻳــﺪﻩ ﺵ ﺵ 513ﻫﻤﮕﻰ
ﻛﺮﻭﻧﺪﻯ –ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ-4ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺮﻭﻧﺪﻯ ﺵ ﺵ  1491ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﻻﻏﻴﺮ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺷﻮﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ
ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ97/49
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﻴﻤﺮﻍ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺍﺧﺘﻪ ﭼﻰ ﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1/176/97ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺍﺣﻤﺪﻯ
ﺍﺧﺘﻪ ﭼﻰ ﻑ ﺣﺴﻴﻦ ﺵ ﺵ ﻳﻚ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/2/17ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﮔﻔﺘﻪ ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1:ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺵ ﺵ -2 2ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺵ ﺵ -3 2ﺯﻳﻨﺐ
ﺵ ﺵ ﻳﻚ ﻫﻤﮕﻰ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺍﺧﺘﻪ ﭼﻰ –ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﻻﻏﻴﺮ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺷــﻮﺭﺍ 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/ﺍﻟﻒ97/50
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﻴﻤﺮﻍ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ
ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960255ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﭘﻮﺭﻣﻠﻜﺸﺎﻩ ﻭ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﺻﻐﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  2,427,582,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻟــﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻴﺪﺭ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟــﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺁﻓﺮﻧﺪﺍ ﻭ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  85,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻴﻢ ﻋﺸــﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﺳﻌﻴﺪ ﺍﺻﻐﺮﻯ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﺩﻭ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺯﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  256ﺍﺻﻠﻰ
ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳــﻨﺪ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﺣﺪﻭﺩ 200ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  56ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺩﺭ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻭ  407ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ
ﻗﻄﻌﻪ  72ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺳﻠﻤﺎﻧﺸﻬﺮ –ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ –ﻛﻮﭼﻪ ﺷﺎﻟﻴﺰﺍﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﻛﻮﭼﻪ ﺭﺍ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﺛﻐﻮﺭ
ﻗﻄﻌﻪ  200ﻣﺘﺮﻯ ﺷﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  19/75ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ  57ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺷﺮﻗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﻫﺎﻯ  2ﻭ  2/75ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ
ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻭ  6/25ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﺟﻨﻮﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﻫﺎﻯ  16/85ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ  55ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﻏﺮﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  11/30ﻣﺘﺮ
ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻭ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  407ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺷــﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﻫﺎﻯ  9/18ﻭ  4ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ  6ﻣﺘﺮﻯ
ﺷﺮﻗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﻫﺎﻯ  31/40ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ  72ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺟﻨﻮﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  12ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ  62ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﻏﺮﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ
 34/20ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ  72ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﻣﺤﺪﻭﺩﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ .ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﻗﻄﻌﻪ 200ﻣﺘﺮﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺍﺯﺍﻯ ﻫﺮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  4,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  800,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ  407ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻯ
ﻫﺮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  2,800,000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺩﺭﻛﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  1,546,600,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻴﻦ ﻣﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ
ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺩﻭ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺗﻮﻗﻴﻔﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/6/4ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  9-10ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﺩﺭ
ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻯ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ
ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺗﻮﻗﻴﻔﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺑﺎﺩ-ﻧﺎﺟﻰ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ)ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ(
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  96/1865ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ -1ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺣﺎﺭﺙ
ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪﻗﺪﺭﺕ-2ﺍﻣﻴﺮﺣﺴــﻴﻦ ﺣﺎﺭﺙ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  270/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ
ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﻦ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  5ﺩﺭﺻﺪ ﺣﻖ ﺍﻻﺟﺮﺍﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ676ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ209ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ3ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﺗﻮﻗﻴﻒ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ.ﺁﺩﺭﺱ ﻣﻠﻚ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺣﺎﺭﺙ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻣﻠﻚ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺎﺭﺑﺮ ﻭ ﺳﻘﻒ ﺿﺮﺑﻰ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻯ ﺍﺳﺘﺮﻯ ﻭ ﺣﻴﺎﻁ ﻭ ﺳﺮﺳﺮﺍ ﻭ ﻣﻮﺯﺍﺋﻴﻚ
ﺑﺎﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺣﺎﺭﺙ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﻧﻴﺰﺑﻪ ﻣﺪﺕ10ﺳﺎﻝ ﻭﺑﻤﺒﻠﻎ  350/000/000ﺩﺭ
ﺭﻫﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ .ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻠﻜﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﻤﺴــﺎﺣﺖ557/20ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭﺍﻋﻴﺎﻧﻰ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪﻭﺩ110ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻛﻪ ﺑﻤﺒﻠﻎ  855/760/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻟﺬﺍ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻯ ﺑﻪ
ﺻــﻮﺭﺕ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺧﻪ 97/5/23ﺳــﺎﻋﺖ  19:30ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﺩﺳــﺘﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷﻮﺍﺭﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻭ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺷــﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﻪ
ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﺷــﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ 10ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﻧﻘﺪﺍ ً ﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻨﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺟﺎﺭﻯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷﻮﺍﺭﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
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اخبار
پیشبینی شکست سیاست ترامپ
علیه ایران

یک رس��انه آمریکایی به بررسی دالیلی پرداخته
که چرا سیاس��تهای رئیسجمهور آمریکا علیه ایران
موفق نخواهد بود.
سایت «نشنالاینترست» پیشبینی کرده سیاست
«دونالد ترامپ» ،در قبال ایران شکست خواهد خورد
و به بررسی دالیل آن پرداخته است.
در این مطلب آمده اس��ت :سیاستهای تهاجمی
دول��ت ترامپ یادآور مداخلهه��ای مخرب خارجی در
گذش��ته علیه ایران است .این سیاس��تها اکنون در
عقبنشینی از توافق هستهای جوالی  2015علیرغم
پایبن��دی کامل ای��ران ،جلوگی��ری از ورود ایرانیها
به خ��اک ایاالت متح��ده و تالش برای اعمال فش��ار
حداکثری به ش��کل تحریمهای فلجکننده اقتصادی و
عقب راندن ایران از منطقه متجلی شدهاند.
نشنالاینترست نوش��ته سیاستهای بیش از حد
خصمانه ترامپ مانع از آن نش��ده که او وانمود کند او
نگران همان مردمی است که به دنبال فقیر کردن آنها
تسنیم
است.

انتقاد معاون سابق اوباما به ترامپ

مذاکرهکننده ارشد سابق آمریکایی در مصاحبهای
گفت��ه روشه��ای رئیسجمه��ور ای��ن کش��ور برای
مذاکره ،همان روشهایی اس��ت که او برای معامالت
امالک ب��ه کار میبرد و تا به ح��ال چندین بار باعث
ورشکستگیاش شده است.
وندی شرمن گفت :سبک دیپلماتیک رئیسجمهور
ترامپ این است که چماق تهدید را باالی سر دشمنان
بگیرد و بعد از زدنش��ان به آنها پیش��نهاد بدهد برای
رسیدن به توافق ،پای میز مذاکره بیایند .تسنیم

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺎﺟﻰ ﺭﺿﺎ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎﻗﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  48ﺑﺸﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 970273ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻓﻀﻪ
ﻛﺨﺎﻯ ﺣﺴــﻴﻦ ﭘﻮﺭ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  928ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  87/2/19ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ
ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺫﻳﻞ  -1ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺑﺎ ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -2
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﻗﻠﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺵ ﺵ  3673407112ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻋﺒﺎﺱ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺭﺿﺎ ﻗﻠﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺵ ﺵ  3671164956ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﻳﻮﺳﻔﻌﻠﻰ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﻗﻠﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺵ
ﺵ  3670716459ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﻃﻮﺑﻰ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﻗﻠﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺵ ﺵ 3670716467
ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﺍﺭﺙ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ
ﻣﺮﺗﺒــﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴــﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ1507/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﻚ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺯﺍﺑﻞ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﻬﻴﻼ ﺟﻌﻔﺮﺯﺍﺩﻩ ﻑ ﺭﺿﺎ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  960279ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﺭﺍﻣﺴﺮ
ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻛﺎﺫﻳﺐ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺣﻀﺎﺭﻳﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺍﻭ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻕ ﺁ ﺩ ﻙ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ
ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﺭﺍﻣﺴﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻰ
ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺧﻮﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ97/220/42
ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺭﺍﻣﺴﺮ-ﺳﻴﻨﺎ ﺩﺭﻭﻳﺶ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ
ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ  970052ﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴــﻴﻦ ﺳﺎﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﺷﻴﺮﺧﺎﻧﻠﻮ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣﺎﻝ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰ ﺭﺳــﺪ.ﻣﺎﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ:ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﺳﻰ ﻭ ﻫﻔﺖ
ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﻫﺸﺖ ﻫﺰﺍﺭﻭﺷﺸﺼﺪﻭﺩﻩ ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  438ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  116ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ
 3ﺩﺭ ﺁﺩﺭﺱ ﺯﻭﺍﺭﻛﻮﭼﻪ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺭﻗﺒﻪ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻋﻴﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﻭ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ
60ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﺩﺍﺭﺍﻯ  120ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻨﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷــﺪ  .ﺍﺭﺯﺵ ﻋﺮﺻﻪ  400,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻋﻴﺎﻥ  950,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺍﺭﺯﺵ ﻋﺮﺻﻪ
ﻭ ﺍﻋﻴــﺎﻥ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﺳــﻴﺼﺪﻭﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳــﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ  .ﺍﻳﻦ ﻣﺒﻠــﻎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪﻩ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﻧﻘﺪﺍ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ
ﻭﺍﺭﻳﺰﻯ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ:ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  97/5/30ﺳﺎﻋﺖ  12ﻇﻬﺮ ﻣﺤﻞ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ:ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺨﺶ ﻧﺸﺘﺎ .ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺪﻳﺮﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺨﺶ ﻧﺸﺘﺎ –ﻣﻼﺯﺍﺩﻩ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ
ﺵ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ﺷﻌﺒﻪ 963190:ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺎﺑﻞ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺎﺗﺮﻙ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺴﻦ ﺭﻣﻀﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻭﺭﺍﺙ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  97/6/6ﺳﺎﻋﺖ 11
ﺻﺒﺢ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺎﺑﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻛﺎﺭﺍﻓﻪ
ﺍﻯ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 245ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺑﺎﺑﻞ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺑﺎﻻﺍﺣﻤﺪ ﭼﺎﻟﻪ ﭘﻰ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﺭﺍ 620,000,000
ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﺎﻟﻴﺰﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺑﺎﺑﻞ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺑﺎﻻﺍﺣﻤﺪﭼﺎﻟﻪ ﭘﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  1350ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺭﺍ  472,500,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺷﺪﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﻭﺍﺟﺬﺍﺭ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ  .ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪﻇﺮﻑ
ﻳــﻚ ﻣــﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺧﺬ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﺿﻤﻨﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻌﺪﻯ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﺎﺑﻞ-ﻋﺒﺪﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻳﻨﺐ ﻗﻠﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻑ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  970194ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺷﺎﻩ ﻣﻴﺮﻯ ﺩﺍﺭﺍﺑﻰ
ﻑ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺵ ﺵ  3284ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺳﻮﺭﻙ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/3/22ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺭﻭﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﮔﻔﺘﻪ ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1:ﺯﻳﻨﺐ ﻗﻠﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻑ ﻋﻠﻰ ﺵ ﺵ  277ﻫﻤﺴــﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ-2ﺳﻴﺪ ﺻﻐﺮﻯ ﺷﻔﻴﻌﻰ ﺩﺍﺭﺍﺑﻰ ﻑ ﺳﻴﺪﺭﺿﺎ ﺵ ﺵ  8ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ-3ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺷﺎﻩ ﻣﻴﺮﻯ ﺩﺍﺭﺍﺑﻰ
ﻑ ﺣﺎﺟﻰ ﺷــﻌﺒﺎﻥ ﺵ ﺵ  25ﭘﺪﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ-4ﺛﻨﺎ ﺷــﺎﻩ ﻣﻴﺮﻯ ﺩﺍﺭﺍﺑﻰ ﻑ ﺍﺳــﻤﻌﻴﻞ ﺵ ﻡ 7130044225
ﻓﺮﺯﻧﺪ 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/ﺍﻟﻒ97/60
ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺣﻜﻤﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺭﻭﺩ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺍﺿﻴﻪ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﻛﺘﺮﻳﻤﻰ ﺵ ﺵ  2080228110ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 970496
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮﻯ
ﻛﺘﺮﻳﻤﻰ ﺵ ﺵ  26ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/5/29ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ  ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ
ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ-1:ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ -ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2ﻟﻴﻼ ﻭﻧﺪﺍﺩﻯ ﻑ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺵ ﺵ  109ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺳﺎﺭﻯ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-3ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺵ ﺵ -4 1723ﺳﻌﻴﺪ ﺵ ﺵ -5 3ﺳﻠﻴﻢ ﺵ ﺵ -6 7ﻣﺠﻴﺪ
ﺵ ﺵ -7 2ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺵ ﺵ 221ﻫﻤﮕﻰ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﻛﺘﺮﻳﻤﻰ ﻑ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻰ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺳﺎﺭﻯ-ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ،
ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ 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
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﻣﺨﺘﺎﺭﻯ ﻧﻴﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺨﺘﺎﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﻴﺎﺩﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﻣﺨﺘﺎﺭﻯ ﻧﻴﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻃﻼﻕ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509985477301508ﺷﻌﺒﻪ
ﺳــﻮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﺣﻘﻮﻗﻰ( ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺯﺍﺑﻞ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ 1397/5/30
ﺳــﺎﻋﺖ  09/00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳــﺘﻮﺭ 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 ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ .ﻡ ﺍﻟﻒ1479/
ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﺣﻘﻮﻗﻰ( ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺯﺍﺑﻞ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ:ﻭﺣﻴﺪ ﺍﺳﺪﺍﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﺳﺒﺰﺩﺷﺖ ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻜﻮﻓﻪ ﭘﻼﻙ  76ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ :ﺣﻤﻴﺪ ﺗﻴﻤﻮﺭﻯ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ :ﻣﺠﻬــﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ -96/12/15
 1432-96ﻣــﻮﺭﺥ  1396/12/15ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 30/000/000
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  41/500ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
 .ﻡ ﺍﻟﻒ981/
ﺷﻌﺒﻪ  11ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ

