دیپلمات

درحاشیه

تحریمها تا زمانی که ایران تغییر رویه بدهد ،پابرجا هستند

واکنش موگرینی به احیای تحریمهای ضد ایرانی

وزیر خارجه آمریکا در س��خنانی بامداد دوشنبه گفت تحریمها علیه ایران تا
زمانی که این کشور تغییر رویه بدهد پا برجا خواهد بود.
مایک پامپئ��و درباره اینکه آیا تهران قادر خواهد ب��ود تحریمها را دور بزند
گفت :ایاالت متحده قصد دارد تحریمها را اجرا کند .وی این تحریمهایی را «یکی
از ستونهای مهم سیاست آمریکا در قبال ایران» توصیف کرد .او گفت کاخ سفید
در بیانیهای روز دوشنبه بازگشت تحریمها علیه ایران را تشریح خواهد کرد.
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی آمریکا همچنین درباره اعالم آمادگی «دونالد ترامپ»،
رئیسجمهور آمریکا برای گفتوگوی بدون پیشش��رط» با ایران هم گفت دولت ترامپ
برای پیش��برد امور با ایران آمادگی دارد «اما این کار مس��تلزم تغییرات شگرف از سوی
حکومت ایران اس��ت .پامپئو با بیان ادعاهای همیشگی ،مسئوالن در ایران را «بازیگران
فارس
بد» توصیف کرد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیهای مشترک با وزرای خارجه
سه کشور انگلیس ،آلمان و فرانسه از تصمیم آمریکا برای احیای تحریمها علیه
ایران ابراز تأسف کرد.
برجام کارآمد اس��ت و چنانکه آژانس بینالمللی انرژی اتمی در  11گزارش
ال صلحآمیز بودن برنامه هستهای
متوالی تأیید کرده در هدفش برای ضمانت کام ً
ای��ران موفق عمل کرده اس��ت .این توافق ،یکی از مولفههای اساس��ی معماری منع
اشاعه در دنیا است و برای امنیت اروپا ،منطقه و کل جهان اهمیت دارد .ما انتظار داریم
ال تعهدات هستهای خود ذیل برجام را اجرا کند.
ایران کام ً
رفع تحریمهای مرتبط هستهای یکی از بخشهای ضروری این توافق است  -هدف آن
اثرگ��ذاری مثبت بر روابط تجاری و اقتصادی با ایران و مهمتر از آن بر زندگی مردم ایران
است .ما مصمم هستیم طبق قوانین اتحادیه اروپا از منافع ایران حمایت کنیم .ایرنا

دیدگاه

ستایش مشاور مسئول سیاست خارجی اروپا از تصمیم پکن

"ناثالی توچی" مش��اور فدریکا موگرینی مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه
اروپا ،مخالفت چین را با اجرای تحریم های واشنگتن در باره خرید نفت خام از
ایران ،اقدام بس��یار مهمی برای زنده نگهداشتن توافق هسته ای ( 2015برجام)
دانست.
او خ��ودداری پکن از پذیرش درخواس��ت ایاالت متحده ب��رای قطع واردات
نف��ت خام از ایران ،ضربهای به تالشهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای
منزوی کردن تهران پس از اعالن تصمیم وی در  18اردیبهشت ماه برای خروج یکجانبه
از برجام دانست.
همچنین بلومبرگ به نقل از مقامهای ایاالت متحده آگاه از مذاکرات با پکن نوشت:
واشنگتن نتوانسته است چین را به قطع واردات نفت خام از ایران متقاعد کند که شکستی
برای تالشهای ترامپ به منظور منزوی کردن جمهوری اسالمی است .مهر

دیپلمـاسی

سهشنبه  16مرداد  1397شماره 4810

معاون سیاسی دفتر رئیسجمهور:

نمای نزدیک

صریح میگویم ،مذاکره با آمریکا فایدهای ندارد

آق�ای ترام�پ در جدیدتری�ن اظهارات�ش
درخواس�ت پیش�نهاد دی�دار ب�ا رئیسجمهور
ایران را مطرح کرده آن هم بدون قید و ش�رط،
اما جالبتر اینکه وزیر خارجه ایش�ان بالفاصله
بهس�مت اصلاح اظه�ارات ترام�پ م�یرود و
ش�روطی را تعیین میکند ،تحلی�ل حضرتعالی
دراینباره چیس�ت ،چه شد ترامپ با آن ادبیات
تند و تیز علیه کش�ورمان و آن تعابیر بهدور از
عرف دیپلماتیک درب�اره مردم ایران بهیکباره
بحث دیدار و گفتوگو را مطرح میکند؟

موضوعی که مهم بهنظر میرسد روش برخورد
ترامپ اس��ت که بهتر اس��ت در این مورد صحبت
کنی��م و س��پس وارد سیاس��تهای فعل��ی دولت
آمریکا شویم .آقای ترامپ سابقه کار سیاسی به آن
صورت نداشته ،چه سیاست داخلی و چه سیاست
خارجه! ترامپ تاجر ب��وده و تاجر موفقی هم بوده
و بهواس��طه همین تجارتش آدم پولداری است ،او
عمده زندگیاش در کار تجارت بوده و به اینکه چرا
او برای ریاستجمهوری انتخاب شد کاری نداریم.
بههرحال ح��اال او رئیسجمهور آمریکاس��ت،
احساس��ش (ترامپ) این بود که اگ��ر آن روشها،
تکنیکه��ا و تاکتیکهایی که در کار تجارت باعث
موفقیتش شد همان تکنیکها و روشها را در عالم
سیاست پیاده کند باعث موفقیتش میشود ،کتابی
ت جمهوریاش نوشته بود و به این
هم قبل از ریاس 
موضوع پرداخته بود که "رمز موفقیت چیست؟".
ترامپ نظرات و تفکراتش از قبل مشخص بود،
او احساس میکرد اگر روشی در عالم تجارت جواب
داده همان روش در عالم سیاست هم میتواند جواب
دهد ،حاال چه سیاس��ت داخلی باشد و چه سیاست
خارجی .در حوزه سیاست داخلی بهدلیل اینکه در
جامعه آمریکا بزرگ ش��ده و با سیاس��تمدارهای
آمریکایی سروکار داشته در جریان تحوالت داخلی
آمریکا بوده است شاید در مقایسه با سیاست خارجه
مشکلی برایش بهوجود نیاورد که بهنظر من در این
حوزه هم مش��کل ایجاد کرده است ،چون آن طرز
تفک��ری که فکر میکن��د عالم تج��ارت مثل عالم
سیاست است میتواند در حوزه سیاست داخلی هم
مش��کالتی ایجاد کند اما باز در مقایسه با سیاست
خارجی از دید من شاید کمتر باشد.
بعضی از کشورها مثل ایران واهمهای ندارند از
کسی و صریح و سریع علیه این روش موضعگیری
میکنند ،برخی کش��ورها که نام نمیبرم مقداری
مالحظ��ه میکنن��د ول��ی جالب اس��ت بدانید که

وقتی همان کش��ورها با ما صحبت میکنند سفره
دلش��ان را باز میکنند و انتقادهایی را که نس��بت
به سیاستهای آمریکا دارند به ما منتقل میکنند،
لذا این طرز تفکر ترامپ طوری اس��ت که با او خو
گرفته و تغییر نمیکند.
ترامپ اس��تنباط میکند ک��ه این روش جواب
میدهد حاال ممکن است با یک کشور تند برخورد
کند و آن کشور احساس کند که چه اتفاق عجیب و
غریبی در حال رخ دادن است و مجبور شود امتیازی
را بده��د ولی درم��ورد ایران باید فهمیده باش��د و
نمیدانم فهمیده است یا نه اما باید بفهمد که درباره
ایران ای��ن روش جواب نمیدهد و من مطمئنم که
او روزی به نقطهای میرس��د که متوجه خواهد شد
روشهای تجارتگونهاش درباره ایران جواب نداد.
چرا جواب نمیدهد؟

چون ما  40س��ال اس��ت که کموبیش با این
نوع روش و سیاس��تهای خصمان��ه و تهدیدها و
حرفهای درشت آنها آشنا هستیم و میدانیم که
باالخره این روحی��ه در دولتمردان آمریکا وجود
دارد و احساس میکنند که چون از نظر اقتصادی
ق��وی و از نظ��ر نظامی برت��ر هس��تند میتوانند
نظراتش��ان را دیکته کنند .این تلقی شاید در 70
و یا  80س��ال پیش جواب میداد اما در این دوره
ال جواب نمیدهد درباره س��ایر
درباره ایران که اص ً
کش��ورها هم بهنظرم زمان این نوع دیکته کردنها
گذش��ته ،زم��ان اینکه کس��ی بیای��د و بگوید که
"من تش��خیص میدهم تو باید ای��ن کار را انجام
دهی" دیگر ج��واب نمیدهد ،اآلن میبینید که از
نزدیکترین کش��ورها ،مقامهایشان علنی نسبت
به اینگونه سیاس��تهای آمری��کا انتقاد میکنند.
س��ابقه نداش��ته که در تاریخ معاصر و بین آمریکا
و مواضع نزدیکترین شرکایش در اروپا در ارتباط
ب��ا موضوعی مث��ل بحث ای��ران و برج��ام آنقدر
اختالفنظرها و شکافها باال باشد.
مذاک��ره قاعده و روش��ی دارد ،مذاکره اصولی
دارد ،وقت��ی آن اص��ول و روش و آن قاعده رعایت
نشود نهتنها مفید نیس��ت بلکه ممکن است مضر
هم باش��د .وقتی ترامپ احساس میکند ابتدا باید
خیل��ی تند با ایران برخورد کن��د و بعد وقتی تند
برخورد ک��رد بهیکب��اره بگوید "بیایی��د مذاکره
کنیم!" ،مذاک��ره چهمعنایی پی��دا میکند؟ خب،
این اآلن احس��اس میکند زمینی را معامله کرده
و برخ��ورد تندی هم با خریدار زمینش داش��ته و
اآلن میگوید "بیایید صحبت کنیم" تا آن طرف از

هفته گذشتــه
گفتو گــ�و
دونـالد تـــرامپ
رئیسجمهور آمریکا در نشست خبری
مشترک با نخست وزیر ایتالیا بهخالف
دفعات قبل که عمدتا ً از زبان تهدید
با مقامهای ایران سخت میگفت
اینبار پیشنهاد دیدار با رئیسجمهور
ایران را مطرح کرد ،پیشنهادی که
بهگفته او بدون پیششرط است اما
وزیر خارجه او بالفاصله برای این
دیدار پیششرط تعیین میکند.
موضوع دیدار مقامهای ایران و
آمریکا یک ماه پیش از زبان محمود
واعظی نیز مطرح شد ،او گفته بود
که ترامپ در حاشیه نشست مجمع
عمومی سازمان ملل  8بار برای
دیدار با حجتاالسالم حسن روحانی
درخواست مالقات کرده است.
حاال تسنیم با مجید تختروانچی
معاون سیاسی دفتر رئیسجمهور
درباره اظهارت اخیر ترامپ ،برجام،
رابطه دولت با سپاه ،و تعامل دولت
با کشورهای حاشیه خلیجفارس از
توگو کرد ه است.
جمله عربستان گف 

موضع خود پایینتر بیاید و گرانتر به او بفروش��د،
خ��ب ،ای��ن روش در عال��م سیاس��ت خارجه کار
نمیکند ،بهخصوص در ارتباط با ایران.

برخ�ی از جمل�ه آق�ای ابوطالبی مش�اور آقای
رئیسجمه�ور معتقد هس�تند که برجام س�ند
راستیآزمایی برای مذاکره با آمریکا بود ،وقتی
آنها در این امتحان رفوزه میش�وند باز میتوان
برای مذاکره با این کشور اعتماد کرد؟

قب��ل اینکه ترامپ رئیسجمهور ش��ود درباره
برج��ام گفته بود که "میآیم و آن را پاره میکنم و
دور میریزم" که نهایتاً بعد از یک س��ال این کار را
کرد ،او در این مدت شدیدترین الفاظ را علیه مردم
ایران بهکار برد ،الفاظی را که در ش��أن خودش بود
علیه جمهوری اس�لامی ایران و مردم ایران بهکار
برد ،وزیر خارجهاش همین یک ماه پیش در محفلی
شروطی 12گانه خواند که حتی تحلیلگرهای خود
اروپ��ا و آمریکا به پمپئو گفتند "این حرفهایی که
ال عملیاتی نیست"! یعنی یکسری
شما میزنی اص ً
خواستههایی است که در عالم رؤیا این خواستهها
را دید ه اس��ت .صری��ح بگویم که مذاک��ره در این
ی جاها حتی
ال فای��دهای ندارد ،بعض�� 
ش��رایط عم ً
ممکن است مضر هم باشد بنابراین ما صحبتهای
آق��ای ترامپ را نهتنها جدی نمیگیریم بلکه آن را
یک نوع تاکتیک میدانیم
اگر میخواهیم مذاکره نتیجهبخش باشد ،نباید
یک طرف مدام بگوید "من طرف بزرگتر هس��تم و
ت��و کوچکتر"!باید برابر و و همراه با احترام باش��د،
باید بهگونهای نباش��د که کس��ی احساس کند که
طرفش دیکته میکند .ما هیچکدام از این شروط را
نمیبینیم ،صریح بگویم که مذاکره در این شرایط
ی جاه��ا حتی ممکن
ا فایدهای ن��دارد ،بعض 
عم�ل ً
اس��ت مضر هم باشد بنابراین ما صحبتهای آقای
ترامپ را که اخیرا ً اعالم کرده اس��ت نهتنها جدی
نمیگیریم بلکه آن را یک نوع تاکتیک میدانیم.
از سوی دیگر معلوم نیست این سیاست آمریکا
بهچهشکلی است؛ طوری که رئیسجمهورش یک
چیزی میگوی��د ،وزیر خارجهاش چیزهایی به آن
اضافه میکند .ما کاری به آن نداریم و اساساً وارد
محتوای ش��روط آنها نمیش��ویم چون بهنظر من
ارزش ندارد .من ش��کل قضیه را میگویم که این
آم��ده و حرفی زده اس��ت و وزیر خارجهاش آن را
ال از دید ما
مشروط کرده است که این شرطها کام ً
مردود اس��ت .منظورم این است که در این شرایط
و این وضعیت شما نمیتوانید انتظار داشته باشید

که از مذاکره نتیجه خوبی بیرون آید ،چون نه نگاه
آنها موضع برابر اس��ت و نه اینکه زمینهاش آماده
اس��ت .این حرفهای زش��ت و نامربوطی که آقای
ترامپ زده فضا را مس��موم کرده ،و در این فضای
مسموم چه باید گفت؟
بنابراین انجام مذاکره امکانپذیر نیست؟

م��ن نمیتوانم تصور کنم که در آینده نزدیک
چنی��ن اتفاق��ی (انج��ام مذاکره) رخ ده��د ،چرا؟
برای اینکه ش��رایطش ،ش��رایط مناس��بی نیست.
من نمونه دیگری را برای ش��ما میگویم .درس��ت
است که برجام را دولت اوباما امضا کرده است ولی
همین برجام بخش��ی از قطعنامه  2231س��ازمان
ملل اس��ت در این صورت است که برجام میشود
تعهد بینالملل��ی دولت آمریکا ،ام��ا ببینید با آن
چه میکنند ،این تعهد بینالمللی آمریکاس��ت اما
رئیسجمهور بعدی این کش��ور میآید و آن را بر
هم میزند ،بعدش شروع میکند به فحاشی کردن
و س��پس به اتخ��اذ سیاس��تهای خصمانه ،یعنی
فقط حرف نیست که شما بگویید او فقط بددهنی
میکند .او سیاس��ت خصمان��هاش را نیز عملیاتی
کرده اس��ت ،حاال چه در ارتب��اط با موضوع برجام
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 97/6/31ﺳﺎﻋﺖ  10ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ  .ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ،ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ،ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺘﺼﺪﻯ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﻓﺘﺮﻯ ﺷﻌﺒﻪ  10ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ-ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺍﺻﻐﺮﻯ ﺩﺍﺯﻣﻴﺮﻯ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺎﺷﻰ ﻑ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺣﻴﻢ ﺟﻮﺭﻋﺒﺎﺳﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺎﺷﻰ ﻑ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9709981953200329ﺷﻌﺒﻪ  2ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺑﺎﺩ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ  97/7/4ﺳﺎﻋﺖ
 11ﺗﻌﻴﻴﻦ 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 ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻳﺎﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ
ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻬﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻳﺎﺳــﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒــﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  9709982074000178ﺷﻌﺒﻪ  10ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
 97/6/31ﺳــﺎﻋﺖ  9:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ  .ﺣﺴــﺐ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ،ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ 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
ﻣﺘﺼﺪﻯ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﻓﺘﺮﻯ ﺷﻌﺒﻪ  10ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ-ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺍﺻﻐﺮﻯ ﺩﺍﺯﻣﻴﺮﻯ

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ
ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ  970112ﻟﻪ ﺟﻮﺍﺩ ﺷﻴﺮﻣﺤﻤﺪﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ ﻧﺎﻇﺮﻯ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻴﺎﺑﺖ ﺍﻋﻄﺎﻳﻰ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺑﺎ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﻯ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ.ﻣﺎﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ:ﭘﺎﻧﺼﺪﻭﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﻬﻢ
ﻣﺸــﺎﻉ ﺍﺯ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻚ ﻫﺰﺍﺭﻭﺳﻰ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺳﻬﻢ ﺷــﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  100000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﻗﻄﻌﻪ ﺩﻭﻡ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ  9ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  118ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ  3ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﮋﺩﻩ ﻧﻈﺮﻯ ﭘﻮﺭ
ﻛﻴﺎﻳﻰ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺛﺒﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﻟﻜﻠﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺑﺎﻳﻮﻻﺕ ﺟﻨﺐ ﻣﺮﻏﺪﺍﺭﻯ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺭﺑﻌﻪ:ﺷﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ
 250ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺷﺮﻗﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  275ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻳﻚ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ
ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  125ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﻗﺮﻳﻪ ﺭﻭﺩﭘﺸــﺖ ﻏﺮﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ 400ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺤﻠﻰ  .ﺳــﻄﺢ ﻣﻠﻚ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﺯ ﻋﻠﻒ
ﻫﺎﻯ ﻫﺮﺯ ﻭ  ...ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻠﻚ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﻣﺮﻏﺪﺍﺭﻯ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﻰ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺁﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﻰ
ﮔﺮﺩﺩ.ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻰ ﻭ ﺳﻴﻼﺑﻰ ﺷﺪﻥ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.ﺍﺭﺯﺵ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻋﻰ
ﻣﻠﻚ ﺗﻮﺳــﻂ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  385,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺒﻠﻎ
ﭘﺎﻳﻪ 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
 97/6/13ﺳﺎﻋﺖ  12ﻇﻬﺮ ﻣﺤﻞ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ:ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺨﺶ ﻧﺸﺘﺎ .ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺪﻳﺮﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺨﺶ ﻧﺸﺘﺎ –ﻣﻼﺯﺍﺩﻩ

ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﭘﻮﺭ ﺭﻛﻨﻰ ﻑ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1/143/97ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺛﺒﺖ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﭘﻮﺭ ﺭﻛﻨﻰ ﻑ
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺵ ﺵ  215068215ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/3/29ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﻤﺮﻍ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻭﺭﺛﻪ
ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1:ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﭘﻮﺭ ﺭﻛﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ -2 2952ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﭼﺎﺷﻤﻰ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  92ﻭﻻﻏﻴﺮ ،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 ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﻴﻤﺮﻍ-ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻩ
ﺁﮔﻬﻰ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻠﻚ ﻣﺸﺎﻉ
ﺑﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960943ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ-1ﻋﻠﻰ-2ﻧﻌﻤﺖ-3ﻋﺒﺎﺱ
ﻫﻤﮕﻰ ﺷﻬﺮﺕ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺍ ﻭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻬﺎﻯ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﻰ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﻮﺭﺙ
ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺭﺙ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  8,501,000ﺭﻳﺎﻝ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ -1ﭘﺮﻯ ﺭﺥ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ-2ﺭﻳﺤﺎﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  1,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻬﻢ
ﺍﻻﺭﺙ ﺑﻴﻦ ﻭﺭﺍﺙ ﺣﺴــﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻠﻚ ﻓﻮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻠﻚ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ
ﺍﺯ :ﺁﺩﺭﺱ ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺁﺑﺎﺩ-ﻧﺴــﻴﻢ  16ﺟﻨﺐ ﻣﺴــﺠﺪ ﺍﻋﻈﻢ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴــﻜﻮﻧﻰ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺩﺭ
ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﻣﺴــﺠﺪ ﺍﻋﻈﻢ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻰ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭﺏ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﺑﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ  2/95×6/1ﻣﺘﺮ ﺩﺍﺭﺍﻯ
ﻣﺴﺎﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  980ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ  350ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻨﺎﻳﻰ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ
ﺑﺎ ﺳــﻘﻒ ﺷــﻴﺮﻭﺍﻧﻰ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻰ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  630ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﻍ ﻭ ﺟﺪﺍﻯ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻠﻚ
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﻮﺛﺮ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻰ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﻠﻚ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  980ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪﻭﻥ
ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪﻫﻰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ،ﺍﺭﮔﺎﻥ ﻫﺎ،ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  6,370,000,000ﺭﻳﺎﻝ)ﺷﺶ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻭﺳــﻴﺼﺪﻭﻫﻔﺘﺎﺩﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ( ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ،ﻟﺬﺍ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﻮﻗﻴﻔﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/6/4ﺳﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ 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 ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ  .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ
ﺁﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎﺩﻩ  129ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺧﺬ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﻭ
ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ  ،ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺻﻮﺭﺕ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ  .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻬﺎﻯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻧﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ،ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﻨﺸﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ-ﺍﺳﺪﻯ

ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﺎﺷﺎﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ

ﻧﻮﺑ
ﺖﺍ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  97/3ﻭﻝ

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﺭﺍﻫﺴﺎﺯﻯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮﺡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻨﻀﻢ
ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ، 97/5/22ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/6/1ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺥ  97/6/4ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻠﻔﺎﻛﺲ031-55465858:
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﻛﺎﺷﺎﻥ – ﺳﻌﻴﺪ ﺍﺑﺮﻳﺸﻤﻰ ﺭﺍﺩ

ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﺪﺍﺋﻨﻰ ﻑ ﺍﺑﺎﺫﺭ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  970483ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﺑﺎﺫﺭ ﻣﺪﺍﺋﻨﻰ ﻑ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺵ ﺵ  1330ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  91/7/26ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﻃﻠﻌﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒﺎﺳــﻰ ﻑ ﻣﺤﻤﺪﺍﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﺵ ﻡ  4989042719ﻫﻤﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2ﺻﺒﻮﺭﺍ ﺵ ﻡ -3 4988418456ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﺵ ﻡ -3 4989094492ﺑﺎﻧﻮﺣﺸــﻤﺖ ﺵ ﻡ -5 4989130693ﺣﺮﻣــﺖ ﺑﺎﻧــﻮ ﺵ ﻡ -6 4989157834ﻋﺒﺎﺱ
ﺵ ﻡ -7 4989177010ﻣﻴﻨــﺎ ﺵ ﻡ -8 4989236718ﻣﺤﻤﺪﻋﻠــﻰ ﺵ ﻡ -9 4989200251ﺳــﻜﻴﻨﻪ ﺵ ﻡ
-10 4989274938ﻫﺎﺟــﺮ ﺧﺎﺗــﻮﻥ ﺵ ﻡ -11 4989329023ﺳــﻠﻤﺎﻥ ﺵ ﻡ -12 4989377567ﺻﺪﻳﻘــﻪ
ﺵ ﻡ -13 4989402502ﻣﺤﻤــﻮﺩ ﺵ ﻡ -14 4989438787ﻋﻠﻴــﺎ ﺵ ﻡ -15 4989477456ﻣﻨﺼــﻮﺭ ﺵ
ﻡ  4989497392ﻫﻤﮕــﻰ ﻣﺪﺍﺋﻨــﻰ ﻑ ﺍﺑﺎﺫﺭ-ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﻻﻏﻴﺮ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺷــﻮﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑــﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳــﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ
ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﻯ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ-ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺑﻬﻤﻦ ﻧﮋﺍﺩ ﺗﻬﻤﺘﻦ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺵ پ 4/96/378:ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺭﺩ ﺩﺳﺘﺎﺱ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻤﺎﻝ ﺧﺎﻧﻰ ﺯﺭﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ:ﻳﻮﻧﺲ ﻗﺪﻡ ﻳﺎﺭﻯ-
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  96/11/28-868ﺷــﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳــﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  200,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ  2,174,000ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ  96/6/6ﺗﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ.ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  29ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺼﻮﺏ  1394ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ:ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻳﻦ ﺑﺮگ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﺑﻪ ﻳﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﺭﺃﻯ ﺑﺪﻫﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  4ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ-ﻳﺰﺩﺍﻥ ﭘﻨﺎﻩ

ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﺎﺷﺎﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ) 97/6ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ(

ﻧﻮﺑ

ﺖ
ﺩﻭﻡ

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺳﻨﮕﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮﺡ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻨﻀﻢ
ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ، 97/5/25ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/5/27ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺥ  97/5/28ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻠﻔﺎﻛﺲ031-55465858:
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﻛﺎﺷﺎﻥ – ﺳﻌﻴﺪ ﺍﺑﺮﻳﺸﻤﻰ ﺭﺍﺩ

و چه در ارتباط با موضوعات منطقهای باشد .اآلن
میبینید کشورهای مختلف راه افتادند و میگویند
"با ایران نباید کار تجاری کنید ،نفت ایران را نباید
بخری��د ،نباید با بانکه��ای ایران تماس داش��ته
باش��ید" ،خب ،شما ببینید از این ماجرا قرار است
چهچیزی بیرون آید و مذاکره کنیم ،معلوم اس��ت
که طرفمان میخواهد تحکم کند.
برخ�ی تحوالت�ی اخی�را ً رخ داده ک�ه رس�انهها
اینگون�ه تعبیر کردند که ای�ران و آمریکا اکنون
در حال مذاکره غیرمستقیم هستند و سفر آقای
ظریف به عمان و همینطور پس از آن سفر آقای
بنعلوی به واشنگتن در این جهت بوده ،گویا قرار
اس�ت آقای بنعلوی به تهران هم سفر کنند ،آیا
توآمدها با عمان با این هدف است؟
واقع ًا این رف 

ح��اال اینکه ما ب��ا عمان رابط��ه داریم و آقای
ظری��ف به این کش��ور رفتن��د و آق��ای بنعلوی
هم ب��ه تهران میآین��د موضوع عادی اس��ت و با
اکثر همس��ایگانمان بهجز دو س��ه کش��ور که به
صهیونیستها و آمریکا پیوستند با بقیه رفتوآمد
داریم .آقای علوی میآی��د ،آقای ظریف میروند،
من چیزی در ای��ن نمیبینم که چون آقای علوی
رفته واشنگتن بخواهد پیغامی برای ما بیاورد.
درباره درخواس�ت 8باره ترامپ برای مالقات با
رئیسجمه�ور؟ جزئیاتی در این باره وجود دارد
که اعالم نشده باشد؟

بله ،این اتفاق رخ داد ،صبح ایشان (ترامپ) در
مجمع عمومی س��خنرانی بسیار تندی علیه ایران
کردند و بعد از یکی دو س��اعت ش��روع کردند به
تماس گرفتن که چنین مالقاتی صورت بگیرد که
آن موقع تصمیم گرفته شد که پاسخ منفی به این
درخواستها داده شود.
مدته�ا پیش برخی رس�انهها مطرح کردند که
شما مأمور مذاکره با آمریکا بودید و مذاکره نیز
کردهاید؟

ال غلط
خیر .مذاک��ره من با آمریکاییه��ا کام ً
ال مذاکرهای با آمریکاییها نداشتم و این
است .اص ً
مسئله شایعهای کذب بوده است.

در م�اه نوامب�ر انتخابات کنگ�ره آمریکا برگزار
میش�ود ،فکر میکنید این انتخابات تأثیری در
سیاس�ت خارجه آمریکا در قبال ایران داش�ته
باشد؟

انتخابات نوامبر برای کنگره آمریکا اس��ت که
ه��م مجلس نمایندگان و هم س��نا در آن انتخاب
میش��وند .اینکه چه ترکیبی داش��ته باشد سخت
اس��ت پیشبینی آن .اما بر اساس تحلیلهایی که
مطرح میشود نش��ان میدهد دموکراتها شانس
بیشتری برای مجلس نمایندگان دارند اما در سنا
شانس کمتری دارند .گفتنی است؛ آمریکا ماهیت
واقعی خود را نشان داده است.

ﺑﺮگ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﺑﺮﺍﺗﻌﻠﻰ ﻗﻨﺒﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻨﻌﻠﻰ ﺷﻐﻞ ﺍﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﻣﺎﺯﺍﺩﻩ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﻧﺎﺭﻣﻪ -ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﺑﻪ :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9709973896900071ﻣﻮﺭﺥ  97/2/2ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ ﻛﻪ ﻭﻓﻖ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺮﻓﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ
ﺭﺳــﻤﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 486ﺩ 85ﺍﻳﺮﺍﻥ  84ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻬﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺁﮔﻬﻰ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻛﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ  1/300/000ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ
ﻣﻘﻮﻡ  31/000/000ﺭﻳﺎﻝ  .ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ :ﺳﻌﻴﺪﻩ ﻛﻴﺎﻧﻤﻨﺶ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ .ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ -1 :ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ -2 .ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﺪﻫﺪ -3 .ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺣﻜﻢ ﻭ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻴﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺍﺭﺍﺋﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺴــﻤﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺗﺴــﻠﻴﻢ
ﻛﻨﺪ .ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻟﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺻﺮﻳﺤﺎ ً ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻇﺮﻑ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ،ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺣﻜــﻢ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻳﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺯ
ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺑﻨﺤﻮﻳﻜﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺘﻌﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺣﺒﺲ ﺍﺯ  61ﺭﻭﺯ ﺗﺎ  6ﻣﺎﻩ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷــﺪ -4 .ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻻ ﻛﻪ ﻗﺴــﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﻩ  34ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﺍﺯ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺼﻮﺏ  79/1/21ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻔﺎﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺘﻬﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ
ﻣﺼﻮﺏ  10ﺁﺑﺎﻥ  1377ﻛﻪ ﻇﻬﺮ ﺑﺮگ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺤﻞ ﺍﻣﻀﺎء ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ -ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﻗﺮﻯ
ﻣﺤﻞ ﺍﻣﻀﺎء ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻮﺭﺍ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﭘﻴــﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﻗﺒﻠــﻰ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺣﻤﺖ ﻣﻈﻔــﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﺸــﻮﺩ ﺩﺭ
ﻣﻮﺭﺩ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 9709975115700529ﻣﻮﺭﺧﻪ  97/4/26ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  970161ﺷﻌﺒﻪ  102ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ  2ﻣﺸﻬﺪ ﺣﻜﻢ
ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷﺎﻛﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﺝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻡ.ﺍﻟﻒ 18585
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ1397/05/16 :
ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻪ  102ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ  2ﻣﺸﻬﺪ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻪ ﺣﺴــﻴﻨﻌﻠﻰ ﺻﺒﻮﺭﻯ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻓﺮﺷــﺘﻪ ﻋﺒﺎﺳــﻰ ﺑﻠﻮچ ﻋﻠﻴﻪ ﺷــﻤﺎ ﺑﺨﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ  9709977516300465ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 264/970109ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  824894ﻣﻮﺭﺥ 1397/3/22
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺟﺒﺮﺍﻥ )ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ( ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ )) ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻚ ﺿﺮﺑﺪﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﻯ
ﻛﺎﻻ ﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﻯ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ
(( ﻭ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  410/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ  150/000ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﺝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺍﺳﺖ .ﻡ.ﺍﻟﻒ 18586
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ1397/05/16 :
ﺷﻌﺒﻪ  264ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻨﺞ ﻣﺸﻬﺪ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﻓﺘﺢ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻃﺒﻖ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
 9609977577901149ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ﺑــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠــﻎ  279/242/030ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻌﻼﻭﻩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ
ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺷــﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺷــﻤﺎ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻇﺮﻑ  10ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ .ﻡ.ﺍﻟﻒ 18664
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ1397/05/16 :
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  29ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺸﻬﺪ
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اخبار
هدف ترامپ از اجرای تحریمها
تغییر نظام ایران است

دو دیپلم��ات اروپای��ی گفتهاند متح��دان آمریکا
هدف دولت این کش��ور از اج��رای تحریمها را تغییر
نظام حاکم ایران میدانند.
یک��ی از دیپلماتهای اروپایی با اب��راز نگرانی از
اینک��ه آمریکا هدف نهای��ی تحریمه��ا را تغییر نظام
ایران قرار داده گفت« :مشکل این است که بعدش چه
میشود؟» هر دو دیپلمات به شرط عدم مخفی ماندن
نامشان با آسوشیتدپرس گفتوگو کردهاند.
این دیپلمات گفت در صورتی که تحریمهای جدید
باعث س��قوط حکومت تهران ش��وند ،جنگ داخلیای
مشابه آنچه در سوریه اتفاق افتاد در ایران هم در خواهد
گرف��ت .دومین دیپلمات اروپایی گفته که کش��ورهای
اروپایی خود را متعهد به حفظ توافق هستهای میدانند
و اج��رای آن را ادامه خواهن��د داد .او گفته در صورتی
که کشورهای اروپایی به تعهداتشان عمل نکنند ممکن
است ایران از توافق هستهای خارج شود .تسنیم

سفر وزیر امور خارجه کره شمالی به ایران

ری یونگ هو ،وزیر خارجه کره شمالی در سفر به
تهران امروز با همتای ایرانی خود دیدار میکند.
این اولین سفر یک مقام عالی کره شمالی به ایران
در دولت دوازهم و بعد از دیدار تاریخی رهبران آمریکا
و کره ش��مالی در س��نگاپور است که در آن رهبر کره
ش��مالی متعهد شد برای خلع س�لاح کامل هستهای
ش��بهجزیره کره تالش کند .وزیر خارجه کره شمالی
به درخواس��ت خود و در راستای تعامالت دو جانبه و
گسترش روابط به تهران میآید.
آخرین بار رئیس مجل��س عالی کره برای حضور
در مراس��م تحلیف ریاستجمهوری دولت دوم حسن
روحان��ی به ایران س��فر کرده بود .تعامالت سیاس��ی
و اقتصادی ایران و کره ش��مالی در س��الهای بعد از
انقالب از ش��یب مالیم و مثبتی برخوردار بوده است و
کره شمالی همواره از مواضع ایران به ویژه درخصوص
فعالیته��ای صلحآمی��ز هس��تهایاش در مجام��ع
بینالمللی حمایت و پشتیبانی کرده است.
روابط دو کشور بعد از انقالب اسالمی پس از یک
دوره طوالنی عدم رابطه ،به طور رس��می کلید خورد
و در حوزهه��ای مختل��ف از جمله آموزش��ی ،علمی،
حوزهه��ای فرهنگ��ی و نظامی این روابط گس��ترش
یافت .وزیر امور خارجه کره که در یکی دو ماه اخیر از
پرکارترین و با اهمیتترین وزیران خارجه حال حاضر
ایسنا
اکنون برای رایزنی راهی تهران شده است.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﻭﺣﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﮔﺮگ ﺩﺭﻗﻰ ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺘﺸــﺮﻩ ﻗﺒﻠﻰ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﻭﺣﻴﺪ ﺗﻘﻮﻯ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻯ
ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  961011ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
 19/115/152ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺍﺩ 9
ﻭ  118ﻭ  119ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻠﻰ ﺩﺭﺝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ
ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺰﺍﺭﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻳﺎ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .ﻡ.ﺍﻟﻒ 18665
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ1397/05/16 :
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  28ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ ﻣﺸﻬﺪ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻪ ﺣﺴــﺎﻡ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ -ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺕ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ –
ﺳﭙﻴﺪﻩ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  32/960655ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ 97-200469ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ
ﺑﻪ ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﻣﻨﺰﻝ ﭘﻼﻙ  49724ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺁﺑﻜﻮﻩ ﺑﺨﺶ  9ﻣﺸﻬﺪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺒﻠﻎ  3/291/658ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ 23/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪﻭﻯ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﺝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ
ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ .ﻡ.ﺍﻟﻒ 18901
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ1397/05/16 :
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  32ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ ﻣﺸﻬﺪ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ
ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  970184ﻭ  961115ﻣﺪﻧﻰ ﺷــﻮﺭﺍ ﻟﻪ -1ﺿﺤﻰ ﻗﺎﺳــﻤﻰ-2ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻬﺪﻯ ﭘﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺩﺭﮔﺎﻫﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  4238ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  1ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ
 12ﺑﺎﺑﻠﺴــﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ﻛﻮﻯ ﻓﺎﻧﻮﺱ ﺷﻬﺮﻙ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻰ ﺑﺎ ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ  4741983773ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 298/60ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻠﻚ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻰ ﺩﺭ  9ﻃﺒﻘﻪ ﺭﻭﻯ ﻫﻤﻜﻒ ﻭ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﺣﺪ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ 70ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ،ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ
ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﻠﻚ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  1/4238ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ  12ﺛﺒﺖ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻋﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  13,000,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/6/13ﺭﻭﺯ ﺳــﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ
 10ﺍﻟﻰ  11ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ  .ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﻧﻘﺪﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﻣﺒﻠﻎ
ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ-ﺑﺎﺑﺎﺯﺍﺩﻩ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺮﻯ ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻨﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻫﻔﺘﺼﺪ
ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻪ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻯ  12-9611/972490-88-89ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻴﺖ  -1ﻃﻮﺑﻰ ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪ ﺗﺎﺭﻛﻰ  -2ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺟﻼﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺎﺷﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ
ﺷــﻌﺒﻪ  5ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  364/97ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/6/31ﺳﺎﻋﺖ  6/45ﺑﻌﺪﺍﺯﻇﻬﺮ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺣﺎﺿﺮ
ﺷــﻮﻧﺪ ﺿﻤﻨﺎ ً ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺟﻠﺴــﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴــﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ
ﺷﻮﺭﺍ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  5ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺎﺷﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳــﻴﻠﻪ ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻯ  9709975116000577ﻣﻮﺭﺥ 1397/5/09
ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﻯ  970449/105ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ
ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ
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