سمت جدید باچله

سرخط

روسیه به تحریمهای آمریکا پاسخ میدهد

مجمع عمومی سازمان ملل با تعیین میچل باچله به عنوان کمیسیونر عالی
حقوق بشر سازمان مل��ل موافقت کرد تا به این ترتیب این رئیسجمهور سابق
شیلی جایگزین زید رعد الحسین شود.
خان��م باچله توانست با رای مواف��ق تمام  193عضو مجمع عمومی سازمان
ملل جایگزین رعد الحسین اردنی ش��ود که در سالهای پایانی فعالیتش انتقادها
از وی باال گرفته بود.
رع��د الحسین به دلی��ل انتقادهای تند حقوق بشری خ��ود از کشورهای بانفوذ در
عرص��ه جهان��ی با مخالفت بیشتر ای��ن کشورها برای ادامه کار مواج��ه بود و پیشبینی
میشد نتواند بیش از یک دوره ریاست کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل را برای
خود حفظ کند .آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل درباره باچله گفت :او در ش��رایط
بسیار سختی برای حقوق بشر در سطح جهانی ،مسئولیت این سمت را پذیرفته است.
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چالش

سخنگ��وی وزارت خارجه روسیه اعالم کرد روسیه به تحریمهای پیشروی
آمریکا پس از بحران به وجود آمده بعد از مسمومیت اسکریپال با تدابیر مشابه
پاسخ خواهد داد.
ماریا زاخ��ارووا درباره احتمال توقف صادرات موتورهای موش��کی به آمریکا
گفت :ما تالش میکنیم که به تدابیر آنها پاسخ دهیم .وی اعالم نکرد که روسیه چه
برنامهای در قالب پاسخ متقابل به تحریمهای پیشروی آمریکا تنظیم کرده است.
بانک مرکزی روسیه از زمانی که بسته جدید تحریمهای آمریکا اعالم شد و به دنبال
آن ارزش براب��ری روب��ل روسیه کاهش یافت ،خرید ارز خارجی را به نصف کاهش داد و
 8.4میلیارد روبل در روز ارز خارجی خریداری کرد .این در حالی است که وزارت دارایی
روسی��ه پیشتر اعالم کرده بود که از روز هفتم اوت تا ش��شم ماه سپتامبر روزانه معادل
 16.7میلیارد روبل ارز خارجی خریداری میکند.

انتقاد ونزوئال از اتحادیه اروپا

دولت ونزوئال شدیدا از اتحادیه اروپا به سبب کم اهمیت نشان دادن توطئه
نافرجام ترور نیکوالس مادورو انتقاد کرد.
اتحادیه اروپا اخیرا در بیانیهای اعالم کرد ،حملهای که گفته ش��د در آن با
استفاده از پهپادهای بمبگذاری ش��ده به جان نیکوالس مادورو ،رئیسجمهور
ونزوئال سوءقصد شده باعث تشدید تنشها در این کشور آمریکای التین شد.
دولت ونزوئال اعالم کرد :اتحادیه اروپا چنان گرفتار تفکر استعماری و غیرمنطقی
خ��ود است که این اقدام را که نه فقط علیه جان رئیسجمهور قانونی ونزوئال ،نیکوالس
م��ادورو بلکه علیه مقامه��ای نظامی و دیپلماتیک نیز صورت گرف��ت ،به عنوان اقدامی
تروریست��ی ب��ه رسمیت نمیش��ناسد .در عین ح��ال ونزوئال اعالم کرده ک��ه از پلیس
بینالمل��ل اینترپ��ل خواسته تا یک��ی از سیاستمداران ونزوئالیی را ک��ه متهم به دست
داشتن در این حمله است ،دستگیر کنند.

فرادیـد
ذرهبین

آمری�کا :تارنمای هی��ل به نقل از گ��زارش اخیر
شورای روابط اسالم و آمریکا خبر داد که موارد تبعیض
علیه مسلمانان ایالت کالیفرنیا در سال  2017به نسبت
سال قبل  82درصد افزایش یافت .این شورا ماه گذشته
نیز گزارش��ی منتش��ر کرد که براس��اس آن تبعیض و
جنایت علیه مسلمان��ان در سراسر آمریکا در سه ماهه
دوم س��ال  2018به نسبت مدت مشابه سال  2017به
ترتیب  83درصد و  21درصد افزایش یافته است.
لیبی :دهها نفر از مردم لیبی در میدان الجزائر در
طرابلس تظاهرات کرده و دخالت ایتالیا در امور داخلی
کشورش��ان به خصوص اظهارات «جوزپه پیرونی» را
محکوم کردند .تظاهراتکنندگان به نشانه اعتراض به
دخالتهای ایتالیا در امور داخلی لیبی ،پرچم ایتالیا را
آتش زده و زیر پای خود لگدمال کردند .وی همچنین
بر موضع ایتالیا مبنی بر مخالفت با برگزاری انتخابات
براساس توافقنامه پاریس تأکید کرده بود.
اردن :نخستوزی��ر اردن تأکی��د ک��رد که اردن
همچنان قاطعانه با تروریسم مقابله خواهد کرد« .عمر
ال��رزاز» این مطلب را پس از وقوع عملیات تروریستی
در شهر «الفحیص» ،در حساب کاربری خود در توییتر
نوشت .وی ضمن اعالم کشته شدن این سرگرد در راه
وطن تأکید کرد« :اردن همواره همچون شمشیر برنده
بر گردن تروریسم وحشی باقی خواهد ماند».
چین :نظامیان چینی به س��وی هواپیمای 8A-P
 Poseidonنی��روی هوایی امریکا ب��ر فراز دریای چین
مب��ادرت به ش��ش ش��لیک هشداردهنده کردن��د .این
هواپیم��ای آمریکایی در حال اج��رای ماموریتی بر فراز
جزایر مورد اختالف مجم��ع الجزایر اسپارتلی در دریای
چین جنوبی بود که با وجود هشدار ش��فاهی از خروج از
حریم هوایی چین خودداری کرده بود.
رومان�ی :دهها هزار تن از معترض��ان علیه دولت
ح��زب حاک��م سوسی��ال دموکراته��ا در رومانی در
شهرهای مختلف از جمله بخارست پایتخت این کشور
به خیابانه��ا آمدند .در بخارست برخ��ی معترضان با
موانعی برای حفاظ��ت از ساختمانهای دولتی مواجه
ش��دند .همزم��ان اعتراضات ضد دولتی تا ش��ب ادامه
داش��ت و پلیس ضد ش��ورش از آبهای پرفشار و گاز
اشکآور برای متفرق کردن معترضان استفاده کرد.

آمار جدید وزارت بهداشت فلسطین حاکی از آن است
که با گذشت بیش از  4ماه از راهپیماییهای بازگشت در
مرز غزه 167 ،فلسطینی به شهادت رسیدهاند.
آمار منتشر شده از وزارت بهداشت نشان میدهد
ای��ن راهپیماییه��ا  18هزار مجروح داش��ته است که
وضعیت برخ��ی ا ز آنها وخیم گزارش ش��ده است .در
تظاه��رات سه فلسطینی به ش��هادت رسیدند و بیش
از  300نف��ر دیگ��ر زخمی ش��دند« .اش��رف القدره»
سخنگوی وزارت بهداش��ت اعالم کرد نوع مجروحیت
زخمیهای��ی که به بیمارستان منتقل ش��دهاند نشان
میدهد تکتیراندازان صهیونیستها عمدا نقاط حیاتی
بدن فلسطینیها (مانند قلب) را هدف قرار میدهندد.
وی گف��ت :نظامیان رژی��م صهیونیست��ی بر روی
هدفگیری تیمه��ای امدادی متمرکز ش��ده و امدادگر
فلسطینی«عبداهللالقططی»کهدیروزهدفتکتیراندازان
از ناحی��ه قلب قرار گرفت در حال انجام مأموریت انسانی
خود برای کمک به مجروحان در ش��رق رفح بود .وی در
پای��ان از جامعه بینالمللی و موسسات انسانی و حقوقی
درخواس��ت ک��رد برای توق��ف ظلمهای مستم��ر رژیم
صهیونیستی علیه ملت فلسطین وارد عمل شوند.
راهپیماییه��ای بازگش��ت در  30مارس 2018
( 10فروردی��ن  )1397در اعتراض به محاصره غزه و
نی��ز تأکید بر ح��ق بازگشت آغاز ش��د و  134روز از
آن میگذرد ؛ حماس اع�لام کرده این تظاهراتها تا
تحقق اهداف ادامه پیدا میکند.
ب��ه دنبال یورش نظامی��ان صهیونیست به منطقه
«قلقیلی��ه» در کرانه باختری درگیری ش��دیدی میان
آنه��ا و ش��هروندان فلسطینی درگرف��ت .ارتش رژیم
صهیونیستی از ترس حمالت موشکی مقاومت اقدام به
استق��رار سامانه دفاعی گنبد آهنین در اطراف تلآویو
کرد .این اقدام در حالی صورت میگیرد که نوار مرزی
باریکه غزه ش��اهد درگیری ش��دید گروههای مقاومت
فلسطین و رژیم اشغالگر صهیونیستی بود.

از پای بست ویرانه

قاسم غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

ائتالف سعودی آمریکای��ی جنایتی دیگر را در یمن رقم
زدن��د و اتوبوس حامل دانشآموزان��ی را هدف قرار دادند که
هی��چ وسیلهای برای دفاع از خود نداش��تند و تنها جرم آنها
یمنی بودن اس��ت .جنایتی بزرگ ک��ه واکنشهای گسترده
جهان��ی را ب��ه همراه داش��ت و حت��ی محافل رسان��های در
ادامه از صفحه اول

کشورهای غربی نتوانستند بر این جنایت ضد بشری سرپوش
گذارن��د .این جنایت در حالی ص��ورت گرفت که نوع واکنش
برخی کشورهای غربی نسبت به آن امری قابل توجه است.
«نیک��ی هیل��ی» نماین��ده آمریک��ا در سازم��ان مل��ل
بیانی��های درب��اره حمل��ه جنگندههای سعودی ب��ه اتوبوس
حام��ل دانشآم��وزان در ش��هر «ضحیان» یم��ن که حداقل
 ۵۵کشت��ه و  ۷۷زخمی بر جا گذاش��ت ،منتش��ر کرد اما باز
ه��م از ریاض خواسته که در اینب��اره تحقیق کند .در همین
ح��ال سفیر انگلیس که رئیس دورهای ش��ورای امنیت است
به یک اب��راز تاسف و درخواست تحقیق بسنده کرد .این نوع
موضوعگیریها در شرایطی صورت گرفته که بررسی کارنامه
ای��ن کشورها نک��ات قابل توجهی را در خ��ود دارد .آمریکا و
انگلیس در قبال جنگه��ای  8 ،22و  51روزه غزه در حالی
ب��رای همسو نشان دادن خود با مطالب��ات جهانی از تشکیل
کمیته حقیقتی��اب گفتند که این کمیته تحت حمایت آنها

ایاالت متح��ده در سازمان مل��ل بیانیهای منتشر
کرده و از ریاض خواسته درباره این حمله تحقیق
کند .ای��ن مق��ام آمریکایی بدون محک��وم کردن
اتئ�لاف سعودی افزود« :همه طرفهای درگیر در
این جن��گ باید تعهدش��ان را در حفاظت از جان
انسانها نشان دهن��د آنطور که قوانین بینالمللی
ایج��اب میکند» .نمای��ش دولته��ای غربی در
واکن��ش به جنای��ت سعودیها حمل��ه متجاوران
سع��ودی به یک اتوبوس حام��ل کودکان یمنی و
کشته ش��دن بیش از  50ک��ودک یمنی و زخمی
ش��دن  77کودک ،مقامات سازم��ان ملل و برخی
حامیان غربی آلسعود را وادار به واکنش کرد.
اکث��ر این کودکان سنش��ان زیر  13سال بوده
است .فرحان حق ،سخنگوی سازمان ملل متحد در

در نشست عمومی شورای امنیت سازمان ملل
ب��ا موضوع جنایت جدید عربستان سعودی در یمن
که پشت درهای بسته برگزار شد سفیر انگلیس که
رئیس دورهای شورای امنیت است به یک ابراز تاسف
و درخواست تحقیق بسنده کرد .پیشتر؛ سخنگوی
وزارت امور خارجه آمریکا گفته بود :عربستان خودش
از خودش تحقیق کند .پنتاگون هم در بیانیهای برای
ف��رار از جنایت جنگی سعودیها در یمن گفته بود
حمایت نظامی ارتش آمریکا از شرکای کاخ سفید به
کاهش تلفات غیرنظامیان منجر میشود.
در حال��ی ک��ه انتقاده��ای بینالملل��ی از
عربست��ان سعودی به دلیل حمله روز پنجشنبه به
دانشآموزان یمنی ادامه دارد ،نیکی هیلی نماینده

هشدار دوباره اردوغان به آمریکا

رئیسجمهوری ترکی��ه خواستار تغییر
بحــــ�ر ا ن
رفتار آمریکا در قبال کشورش شد و به
مقام��ات واش��نگتن هشدار داد که قبل ار این که دیر ش��ود
رفتارهای تهدیدآمیز خود را کنار بگذارند.
رجب طیب اردوغان با انتشار مقالهای تحت عنوان "نگاه
ترکیه به بحران با آمریکا" نوش��ت :ترکیه برای ترمیم روابط
ب��ا آمریکا زمان تعیین کرده است و مقامات واش��نگتن باید
اندیشههای نامتقارن خود را در روابط با ترکیه اصالح کنند.
وی تاکید ک��رد :اگر آمریکا ای��ن هشدارهای ترکیه را
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از سوی رژیم صهیونیستی تشکیل شد و هرگز عامالن کشتار
فللسطینیها مجازات نشدند.
در ب��اب جنگ ع��راق نیز انگلی��س اجازه انتش��ار نتایج
تحقیقات کمیت��ه حقیت یاب را نداد و هرگ��ز افرادی مانند
تون��ی بلر نخست وزیر وق��ت انگلیس به ج��رم کشتار مردم
انگلی��س بازخواست و مج��ازات نشدند .در باب آمریکا نیز در
حالی سرنوش��تی مشابه در باب جنگهای افغانستان و عراق
رق��م خورد که این روزها انتصاب رئیس سازمان سیا سواالت
حقوق بشری بسیاری را در اذهان ایجاد کرده است« .هاسپل»
که اولین زنی است که به صندلی ریاست سیا تکیه میزند در
س��ال  ۲۰۰۲مسئول یکی از زندانهای مخفی سیا در تایلند
بوده که ازآن به عنوان آزمایشگاهی برای تحقیق درباره فنون
شکنجه استفاده شده است .گزارشها حاکی است «هاسپل»
در سال  ،۲۰۰۵زمانی که رئیس دفتر «سرویس مخفی ملی»
بوده دستور تخریب دهها نوار ویدئویی از شکنجهگاه جنجالی

تایلن��د را صادر ک��رده است .او در جلس��ه تأیید صالحیتش
در سن��ا ،تخریب این نواره��ا را تأیید کرد و مدعی ش��د که
هدفش پنهان نگاه داش��تن هویت برخی از مأموران سیا بوده
که چهرههایشان در آن فیلمها نمایان بودهاند.
ب��ا توجه به ای��ن حقایق میتوان گف��ت ادعاهای حقوق
بش��ری و تاکید س��ران آمریکا و انگلیس ب��ر تشکیل کمیته
حقیقتیاب درباره یمن توسط سعودی ،نوعی فرافکنی است
چراکه اساسا این خانه از پای بست ویرانه است و هرگز اقدامی
برای بشریت بر نخواهد داش��ت .اگر قرار است کمیتهای برای
تحقیق تشکیل شود این کمیته باید خارج از محور سعودی و
غربی و برگرفته از افرادی مستقل باش��د که حقیقت را بازگو
کنند و نه گزارشی جهت دار را .طرح تحقیق توسط عربستان
واگ��ذاری پرونده به عامل جنایت است چنانکه در جنگهای
غزه این ام��ر به خود رژیم صهیونیست��ی واگذار و نتیجه آن
پایمال شدن خون فلسطینیها بود.

شورای امنیت با حمایت انگلیس و آمریکا از کنار وحشیگری سعودیها در یمن گذشت

جنایت بدون مکافات

واکنش به این جنایت ،اعالم کرد ،آنتونیو گوترش،
دبیرکل این سازمان خواستار انجام تحقیقات فوری
و ش��فاف درب��اره جنایت جدید سعودیها ش��ده
اس��ت .مقامات اروپایی از جمله ،انگلیس ،فرانسه و
آلم��ان به یک اظهار تاسف بسنده کرده و خواستار
تحقیق��ات در این زمینه ش��دند .ای��ن کشورها در
کنار آمریکا تامینکنندگان تسلیحات عربستان در
تجاوز به یمن و کشتار دهها هزار نفر از مردم یمن

نشنیده بگی��رد ،پس از این باید خود و ب��ه تنهایی به حل
بحران مب��ادرت ورزد و انتظار همکاری و همراهی از آنکارا
نداشته باشد .در دورهای که شر و فتنه در هر جای جهان به
کمین نشسته است ،رفتار یکجانبه ،تهدیدآمیز و گامهای
آمریک��ا علیه ترکیه ،بیگمان ب��ه منافع ملی خود آنها ضرر
میرساند و من به مقامات واشنگتن هشدار میدهم که قبل
از این که دیر شود ،این روش را کنار بگذارند.
رئیسجمه��وری ترکی��ه در ادام��ه ای��ن مقال��ه اضافه
کرد :ت��داوم این رفت��ار تهدید آمیز ،یکجانب��ه و بیادبانه
آمریکاییها موجب میش��ود تا ترکیه ،ب��ه اجبار دوست و
متحدی دیگر را جستوجو کند.

ﻧﻮﺑ

شهادت  167فلسطینی
طی راهپیمایی بازگشت

یادداشت

ﺖﺍ

نیمچه گزارش

یکشنبه  21مرداد  1397شماره 4814

ﻭﻝ

ژاپن :دهها هزار ت��ن از سکنه اوکیناوا در اعتراضات
خود متعهد شدند تا جلوی جابجایی پایگاه نظامی آمریکا
را در این منطقه واقع در جنوب ژاپن بگیرند .این معترضان
همچنین به تاکهش��ی اوناگا فرماندار فقید اوکیناوا ادای
احترام کردن��د .این فرماندار سابق قول داده بود تا جلوی
دول��ت مرکزی را ب��رای انتقال پایگاه نظام��ی آمریکا به
منطقهای کمجمعیتتر در اوکیناوا بگیرد.

آمریکای التین

در بیش از سه سال گذشته هستند.
در همی��ن ح��ال محمدعلی الحوث��ی رئیس
کمیت��ه عالی انق�لاب یمن با انتش��ار بیانیهای در
توئیتر به زبان انگلیس��ی آمریکا را مسئول کشتار
اخیر کودک��ان در یمن دانست .وی تاکید میکند
م��ا آمریکا را مسئ��ول کامل ارتک��اب این جنایت
ش��نیع میدانیم زی��را اقدام��ات تحریکآمیز این
کشور ش��واهدی واضح در اینباره است که آمریکا

بزرگترین کاروان ارتش سوریه در راه إدلب

مناب��ع میدان��ی سوری��ه از حرک��ت
غ�رب آس�يا
بزرگترین ک��اروان تجهی��زات نظامی
ارت��ش سوریه به حومه ش��مالی حماه به عن��وان بخشی از
آمادگی نظامی ارت��ش سوریه برای آزادسازی استان إدلب،
آخرین استان اشغالی این کشور از تروریسم خبر دادند.
تصاویر ویدیویی منتشر شده از حرکت کاروانهای نظامی
ارتش سوریه ،نشان میدهد که ارتش در مسیر حومه شمالی
گ حومه إدل��ب است .این ویدیو
حماه برای ش��رکت در جن 
انتق��ال وسایل نقلیه سنگین نظامی و زرهی ارتش سوریه به

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺷﻴﺪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺿﺎ ﻭﺍﺭﺳﺘﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻰ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﺭﺍﻭﻓﻮﺭﺩ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ
ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709980241600085ﺷﻌﺒﻪ  119ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/8/27ﺳﺎﻋﺖ
 10:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ 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 .

110/49359
ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﺣﻘﻮﻗﻰ

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ 119
ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﺎﻫﻨﺮ
ﺷﻬﻴﺪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ
ﺳﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  500/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709980241600302ﺷﻌﺒﻪ  119ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/8/28ﺳﺎﻋﺖ 8:30
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ 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 .

110/49358
ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﺣﻘﻮﻗﻰ

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ 119
ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﺎﻫﻨﺮ
ﺷﻬﻴﺪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9409980226100540ﺷﻌﺒﻪ  1ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9709970226100327
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺗﻮﻛﻠﻰ ﻃﺒﺎﺯﻭﺍﺭﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﻫﻴﺪ
ﺷﻴﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﻭ ﻗﺎﻯ ﺑﺎﺑﻚ ﺷﻴﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ 1:ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻋﻈﻢ ﻋﻼﺋﻰ
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻜﻮﻓﻪ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ  2ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﺰﻩ
ﻗﻨﺎﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ  3ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴﻦ ﺗﻔﻀﻠﻰ  4ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﺗﻔﻀﻠﻰ  5ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ
ﺗﻔﻀﻠﻰ  6ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻮﺍﺩ ﺗﻔﻀﻠﻰ  7ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﺗﻔﻀﻠﻰ  8ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﻔﻀﻠﻰ  9ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﻳﻮﺳﻔﻰ  10ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻔﻰ  11ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻳﻮﺳﻔﻰ  12ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻴﻨﻮ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻫﺎ 1:ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ  2ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ )ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻚ ﺍﺳﺖ( ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 1396/4/2ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻌﺒﻪ  1ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ
ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 940562ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰ
ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﺭ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺭﺍﻯ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ
ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺒﻨﻰ
ﺑﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  960515ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺩﺭ ﺳﺘﻮﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺩﻟﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻯ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺭﺍ ﻣﻮﺟﻪ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  309ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1799773ﻣﻮﺭﺥ 1393/4/15
ﺩﺭ ﺳﻄﺮ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  179773ﻣﻮﺭﺥ  1373/4/15ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻯ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺍﺻﻠﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ
ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻀﻰ ﻣﻬﻠﺖ ﻓﻮﻕ ﻭ ﻇﺮﻑ
ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ
ﺭﺍﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺍﻯ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ .

110/49345

ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

همان کشوری بود که کودکان را در ضحیان کشت
و ای��ن همان کشوری اس��ت که مردم یمن را طی
جنایته��ای قبلی کشته است .تارنم��ای روزنامه
گاردین نوش��ت :کشتار مردم غیرنظامی در یمن و
سرزمینهای فلسطین توسط عربستان و اسرائیل
با حمایت و سالحهای انگلیس صورت میگیرد.
براساس گزارش کارزار ضد تجارت اسلحه ،دولت
انگلی��س از زمان آغاز جنگ یم��ن  4.7میلیارد یورو
س�لاح در اختیار دیکتاتوری سعودی قرار داده است.
هواپیما ،هلیکوپتر ،پهباد ،بمب و موشک که انگلیس
همه آن ها را تدارک دیده و به احتمال بسیار زیاد بر
سرکودکان در راه بازگشت از گردش انداخته ش��ده
است .ماهها پیش ،دولت انگلیس از توافق کمک هزینه
100میلیون یورویی مشترک پرده برداشت.

سمت حومه شمالی حماه را نشان میدهد ،جایی که نیروهای
نظامی پس از آماده سازی الزم ،ماموریت نظامی خود را آغاز
خواهند کرد .عملیات نظامی از حومه شمالی حماه ،به حومه
جنوب��ی حلب و سهل الغاب ،خواهد بود ،بنابراین هدف نبرد،
کنترل ش��هر ادلب و حومه آن در شمال سوریه و آزاد کردن
تمام روستاها و شهرها از عناصر مسلح خواهد بود.
منابع می��دان پیشتر تایید کردهاند ک��ه بعد از عملیات
جنوی سوریه ،نبرد بعدی ،استان إدلب و حومه آن خواهد بود،
عالوه بر بقیه مناطق حومه شمال الذقیه که متصل به سهل
الغ��اب است ،جایی که تروریسته��ای جبهه النصره ،الحزب
الترکستانی و گروههای مسلح مرتبط با آنها مستقر هستند.

ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ:ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ:ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺒﻰ ﻓﺮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ:ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  9709970226200132ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/2/16ﺷﻌﺒﻪ
 2ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 5/000/000/000
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  173/130/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﺗﺎ
ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺩﺍ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ
ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺿﻤﻨﺎ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺟﺮﺍ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .

110/49355
ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﺣﻘﻮﻗﻰ

ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻗﺎﺿﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ 2
ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺷﻬﻴﺪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980226100890ﺷﻌﺒﻪ  1ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9709970226100120
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻮﺽ ﺍﺣﺪ ﺯﺍﺩﻩ ﺳﻠﻮﻁ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻧﺠﻔﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﻠﻴﻤﺮﺩﺍﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺣﺎﺟﻰ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ 1:ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ
 2ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ  3ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ:ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/2/24ﺩﺭ
ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ
ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻮﺽ ﺍﺣﺪﺯﺍﺩﻩ ﺳﻠﻮﻁ ﺑﺎ
ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻧﺠﻔﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺣﺎﺟﻰ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 506/200/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭﻯ ﺍﻟﺒﺴﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ
ﻭ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﻋﺎﺩﻯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺑﻪ
ﻣﺪﻳﻮﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺁﻥ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/5/12ﻛﺮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺬﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﻣﺎﺩﻩ  198ﻭ502ﻭ503ﻭ504ﻭ515ﻭ519ﻭ 522ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ
 1257ﻭ1259ﻭ1275ﻭ 1280ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺒﻠﻎ  506/200/000ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﺍﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻀﻰ ﻣﻬﻠﺖ ﻓﻮﻕ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ
ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
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ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻴﻼﺩ ﻣﻴﺮﺯﺍﺋﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ
ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﻋﺒﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ-ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﺧﺴﺎﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9709980226200083ﺷﻌﺒﻪ  2ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/6/27ﺳﺎﻋﺖ  10:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ 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 .
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ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ 2
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