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دیدگاه

گفتوگوهای سودمندی با ایران درباره برجام داشتیم

معاون وزیر خارجه انگلیس در امور غرب آسیا درباره سفر خود به تهران گفته است
مذاکرات سودمندی با معاون وزیر خارجه ایران درباره برجام و مسائل منطقه داشتند.
اَلیستر ب ِرت گفت :درباره مسایل مربوط به شهروندان دو تابعیتی با مقامهای ایرانی
گفتوگو کرده است .وی که به تهران سفر کرده بود ،دور جدید گفتوگوهای دوجانبه
ایران و انگلیس را در دیدار با مقامهای ایرانی برگزار کرد .این چهارمین دور گفتوگوهای
سیاسی دوجانبه ایران و انگلیس بود و طرفین درباره همکاریهای اقتصادی دوجانبه در پس
خروج آمریکا از برجام و نحوه تامین ساز و کارهای مالی و پولی بین دو کشور رایزنی کردند.
وزیر خارجه ایران درباره س��فر الیس��تر برت به تهران گفت گفتوگوهای دورهای با
کشورهای مختلف داریم و با انگلیس هم گفتوگوهای دورهای در سطح معاونان وزرای
خارجه اس��ت و چند ماه پیش عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه به لندن سفر کرد و
صداوسیما
این گفتوگوها در آنجا برگزار شد.

واکنش قاسمی به خبرسازیهای ضد ایرانی

س��خنگوی وزارت خارجه کش��ورمان ادع��ای فاکس نیوز مبنی بر ارس��ال
تجهیزات ساخت سالح از ایران به لبنان را تکذیب کرد.
بهرام قاسمی تاکید کرد :انتشار این نوع اخبار نادرست در روزها و هفتههای
اخیر به امری رایج بدل شده است و نشانگر تشدید جنگ روانی کانونهای ضد
ایرانی و معاند نسبت به ایران است.
اخیرا شبکه خبری فاکسنیوز مدعی شد یک شرکت هواپیمایی ایرانی مظنون به
ارس��ال تجهیزات اسلحه به حزباهلل و کارخانههای س�لاح ایرانی واقع در لبنان است .این
شبکه خبری در ادامه ادعاهای بی اساس و تکراری قبلی همچنین مدعی شده که آمریکا
و رژیم صهیونیستی مدارکی دال بر وجود کارخانههای اسلحهسازی فعال ایرانی در لبنان،
س��وریه و یمن در اختیار دارند .پیش��تر نیز خبرگزاری رویترز در گزارش��ی مدعی ارسال
ایسنا
موشکهای بالستیک ایران به عراق شده بود.

درحاشیه

توافق هستهای بد بود اما به سران عرب نزدیک شدیم

نخستوزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد :توافق هستهای  2015ایران با اینکه
توافق بدی بود اما ما را به جهان عرب نزدیکتر کرد.
بنیامین نتانیاهو اظهار کرد :توافق هس��تهای با ایران از هر نظر به جز در یک
م��ورد توافق بدی ب��ود؛ این توافق ما را به میزانی به جه��ان عرب نزدیک کرد که
هیچگاه فکرش را نمیکردیم و یکی از اهداف ما این اس��ت که این توافق ادامه یابد.
وی افزود :فکر میکنم مس��اله دیگری که مهم است ،این واقعیت است که عادیسازی
تدریجی با کشورهایی که رهبری جهان عرب را در دست دارند در حال شکلگیری است.
گزارش��ی که مجله نیویورکر در ماه ژوئن منتشر کرده ،به جزئیات همکاری نتانیاهو
با قدرتهای حوزه خلیجفارس همچون عربس��تان و امارات همزمان با زوال روابط رژیم
صهیونیس��تی با آمریکا طی س��الهای دولت باراک اوباما ،رئیسجمهور پیشین آمریکا
ایسنا
میپردازد.
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چالشهای بزرگ ترامپ در اعمال تحریمهای جدید علیه ایران

ترام��پ در اعم��ال تحریمها
پرونـــــده
علی��ه ای��ران ب��ا چالشهای
بزرگ��ی مانند ع��دم همراهی متحدان و ش��رکای
آمری��کا و فناوریهای مالی نوین مواجه اس��ت که
باعث میش��وند دور جدی��د تحریمه��ای آمریکا
تاثیرگذاری دوره قبلی را نداش��ته باش��ند و دولت
ایران بتواند با اس��تفاده حداکثری از این چالشها،
این تحریمها را بیاثر کند.
مهر ماه س��ال  ۹۶ترامپ ابتدا اظهار کرد برجام
را تایی��د نخواهد کرد و در اردیبهش��تماه  ۹۷اعالم
ک��رد از برجام بیرون خواهد آمد؛ حدودا چهار ماه از
اعالم خروج آمریکا از برجام گذش��ته اس��ت .در این
ب��ازه زمانی کارشناس��ان و متخصصین تحریمی در
دولت سابق و کنونی آمریکا در فضاهای تخصصی و
رسانهای اظهاراتی داشتهاند مبنی بر اینکه تحریمهای
جدید تاثیرگذار نخواهند بود و در مواردی هش��دار
دادهاند به دلیل اس��تفاد ه ناش��یانه و نادرست ترامپ
از اب��زار تحریم ،دوره ترامپ میتواند آخرین دورهای
باشد که تحریمهای آمریکا اثرگذاری داشته باشد و
حتی میتوان��د به صورت بومرنگ ،به اقتصاد آمریکا
برگردد و به آن آس��یب بزند .براین اساس ،با بررسی
اظهارت تخصصی کارشناس��ان تحریمی آمریکا ،سه
دسته دالیل را میتوان برای عدم اثرگذاری تحریمها
برشمرد که در این گزارش به آنها اشاره شده است.
اولین دلیل برای ناکارآمدی تحریمها که توسط
کارشناسان آمریکایی بر روی آن تاکیده شده است،
عدم همراهی متحدین و شرکای آمریکا مانند دور ه
قبلی تحریم است؛ چراکه آمریکا به طور مستقیم با
ایران رابطه تجاری و اقتصادی ندارد و برای اعمال
حداکثر فش��ار نیاز اس��ت کش��ورهایی که با ایران
روابط تجاری گس��ترده دارن��د ،در اعمال تحریمها
با آمریکا همراه شوند.

در این رابطه دانیل گالس��ر ،معاون سابق وزیر
خزانهداری آمریکا درامور تامین مالی تروریس��م و
جرایم مالی ،معتقد اس��ت که« :تحریمها صرفا یک
ابزار هس��تند .آنها سیاس��تگذاری نیس��تند .در
مقابل ،علیرغم اظهارنظرهای جدی آمریکا ،اهداف
آمریکا غیرشفاف هستند .حتی استراتژی که آمریکا
قرار اس��ت از طریق آن ،به این اهداف دس��ت پیدا
کند ،نامعلوم اس��ت .فش��ارهای اقتصادیِ تنبیهی
علی��ه ایران تاثی��ر جدی و مخربی خواهد داش��ت.
اما تحریمها همیش��ه زمانی موثرتر خواهند بود که
توسط کش��ورهای زیادی اجرایی شوند .در نتیجه،
میتوان گفت :ان��زوای روزافزون آمریکا از متحدان
قدیمی میواند زیانآورتر هم شود».
ریچارد نفیو نی��ز در مورد اثرگذاری تحریمهای
نفتی گفته اس��ت« :چالش اجراییِ دش��وارتر زمانی
خواهد بود که صادرات نفت در نوامبر تحریم شود :در
آن موقع ،شرکتهای انرژی بزرگ که از ایران خارج
میشوند ،احتماال با عملیاتهای کوچکتری جایگزین
ش��وند که خواهند توانس��ت به طور بالقوه با گرفتن
مصونیت ،در ایران فعالیت کنند و بدین ترتیب تاثیر
تحریمها در بلند مدت را کاهش دهند».
از طرف دیگ��ر الیزابت روزنب��رگ و پیتر ایی.
ه��ارل که به ترتیب به عنوان مش��اور ارش��د حوز ه
تحریمها در وزارت خزانهداری آمریکا بین سالهای
 ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۳و معاون تحریمها و تهدیدات مالی
در ادار ه امور اقتصادی وزارت کش��ور ایاالت متحده
بین سالهای  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۴فعال تحریمها بودند،
در یادداش��ت تحلیلی در نش��ری ه فارینپالیسی در
تاری��خ  ۲۰بهمن  ۹۶با عنوان «اس��تفاد ه ترامپ از
تحریمها ممکن است ناپایدار باشد  -رئیسجمهور
نیرومندترین ابزار سیاستی خود را با خطر تضعیف
مواجه میس��ازد» به موارد نگرانکنندهای اش��اره
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ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﺳــﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﻭ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﭘﮋﻭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ786-72ﻝ 82ﺵ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 10FD83520454ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺎﺭﻯ
ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﭘﮋﻭ ﭘﺎﺭﺱ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ449-72ﻝ 48ﺵ ﻣﻮﺗﻮﺭ 12490300897ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ
ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺎﺭﻯ
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﻫﺎچ ﺑﻚ ﭘﮋﻭ ﺗﻴﭗ 206TU3ﻣﺪﻝ  94ﺭﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺭﻭﻏﻨﻰ ﺵ ﻣﻮﺗﻮﺭ 165A0021818
ﺷﺎﺳﻰ  NAAP03EEXFJ213263ﭘﻼﻙ  724-72ﺩ 61ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺎﺭﻯ
ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺩﻭﻡ ﺳﻴﺪ ﻧﻮﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﺮﺭﺿﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﺮﻳﺎﻝ  432517ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ91/1/20
ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﺩﻛﺲ  32517ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺎﺭﻯ
ﻛﺎﺭﺕ ﺳــﺒﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭﺍﻧﺖ ﻧﻴﺴــﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ 911-72ﺱ 59ﺷﺎﺳــﻰ  3027458ﺵ ﻣﻮﺗﻮﺭ126076
ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺎﺭﻯ
ﺍﻳﻨﺠﺎﻧــﺐ ﺯﻫــﺮﺍ ﻫﺎﺷــﻤﻰ ﺍﺻــﻞ ﻗﺰﻟﮕﭽــﻰ ﻣﺎﻟــﻚ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﻭﺍﻧــﺖ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺁﺭﻳــﺎﻥ ﺑــﻪ ﺵ ﺷﺎﺳــﻰ
 NAAB66PE5G7668703ﺵ ﻣﻮﺗــﻮﺭ 118J5003395ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻓﺮﻭﺵ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﺮﻛﺖ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 14ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﻛﺮﺝ ﺷﻬﺮﻙ ﭘﻴﻜﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﻤﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﺳﺎﺭﻯ
ﺳــﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺑﺎﺟــﺎﺝ ﭘﺎﻟﺲ ﺗﻴﭗ  200ﺳــﻰ ﺳــﻰ ﺑــﻪ ﺭﻧﮓ ﻣﺸــﻜﻰ ﻣــﺪﻝ  1393ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 JLZCEM63638ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺑﺪﻧﻪ N5P***200B-9312201ﺑﻨﺎﻡ ﺍﺣﻤﺪ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﺎﺷﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﺘﻤﻰ
ﺷــﺎﻛﻰ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻳﻨﺐ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺷﻜﺎﻳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﺮﻙ
ﺍﻧﻔﺎﻕ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  970193ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﻣﺎﺩﻩ  174ﻕ ﺁ ﺩ ﻙ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺩﺭ
ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻠﺐ ﺍﺳﺖ .ﻡ ﺍﻟﻒ650/
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺳﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻏﻴﺮﻣﺎﻟﻰ
ﻣﺘﻌﻬﺪ:ﻣﻬﺪﻯ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺵ ﻡ  2141359686ﻑ ﺣﺴﻦ ﺕ ﺕ  1324/4/8ﺵ ﺵ  200ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺁﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﺁﻣﻞ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﻛﻬﻨﻪ ﺩﻝ *ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﻬﺪ :ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ،ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ*ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﻭ ﺑﻌﺪﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺳــﺘﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ،ﺳﻠﺴــﻠﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﺳــﺎﻳﭙﺎ 132ﺑﻨﺰﻳﻨﻰ ﻣﺪﻝ  1390ﺭﻧﮓ ﻣﺸﻜﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ591-82ﻕ 16ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﺎﺳﻰ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ  S1422290312293ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  4443330ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﺷــﻮﺩ ﻳﺎ
ﺍﻟﻤﺜﻨــﻰ ﺁﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺳــﻮء ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﻯ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﺗﺤــﻮﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﻛﺸﻒ ﻓﺴﺎﺩ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺧﺼﻮﺹ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻰ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺳﺮﺩﻓﺘﺮﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ  142ﺁﻣﻞ-ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻰ ﭘﺮﻭﺍﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻮﺳﻰ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ﻑ ﻣﺤﻤﺪﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻓﺮﺷﺎﺩ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺍﺣﻤﺪﺁﺑﺎﺩﻯ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 18/96/668ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺳﺎﺭﻯ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ،ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻟﺬﺍ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻕ.ﺁ.ﺩ.ﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 97/7/30ﺳﺎﻋﺖ  9ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  18ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﻭﺍﻻ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ  18ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﭘﻴﺮﻭ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/06/12ﻡ ﺍﻟﻒ 1242/ﻭﻗﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻮﺭﺥ  1397/07/10ﺳــﺎﻋﺖ
 09:00ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.

کردند که ممکن است باعث شود این موارد جلوی
اثرگذاری تحریمهای آمریکا را بگیرد.
الیزاب��ت روزنبرگ و پیتر ایی .هارل با اش��اره به
اولین نشان ه نگرانکننده که عدم همراهی متحدین
و ش��رکای آمریکا اس��ت ،مینویس��ند :اولین نشان ه
نگرانکننده این است که استفاده تند و شدید ترامپ
از تحریمها ،در حال تضعیف همکاری با متحدین است.
در حالی که آمریکا اهرم تحریمی قوی تری نسبت به
بقی ه کشورها دارد ،واقعیت این است که تحریمهای
آمریکا زمانی تاثیر قوی دارند که متحدین فشارهای
موازی و هماهنگشدهای اعمال کنند .این موضوع به
ویژه برای اهداف تحریمی مثل روسیه و ایران صادق
است که روابط اقتصادی عمیقتری با بقی ه کشورها
نسبت به آمریکا دارند .همکاری با کشورهای آسیایی
و اروپایی برای موفقیت تحریمهای ایران بین ۲۰۱۲
و  ۲۰۱۵ض��روری بود ،چراکه ای��االت متحده نفت
ایران را خریداری نمیکرد» .بنابراین اقدام یکجانبه
و عدمهمکاری با متحدین یکی از عواملی اس��ت که
باعث کندی چاقوی تحریم میشود چراکه همراهی
آنها برای اثرگذاری تحریمها بر روی بخش انرژی
الزم است و شرکا و متحدین آمریکا از خریداران
عمده نفت ایران هستند.
آنها در ادامه در مورد لزوم همراهی
و همکاری متحدین و ش��رکای آمریکا
مینویسند :چه خوشمان بیاید چه نیاید،
اگر دولت ترامپ به طور چش��مگیری
س��رمایهگذاری در دیپلماسی انرژی
ب��رای همراس��تا ک��ردن متحدین
آمریکا با این تحریمها را بیشتر کند،
تنه��ا در این صورت اس��ت که میتواند
تاثی��ر اقتصادی حقیق��ی را در باز ه زمانی
میان مدت و طوالتیمدت اعمال کند .عالوه

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻴﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﻗﺪﻳﺮﻯ ﺑﺎ ﻑ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻛﻌﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﻋﺴــﻜﺮﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻧﺎﺻﺮ ﻗﻨﺒﺮﻯ ﻑ ﺣﻴﺪﺭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  970218ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺳﺎﺭﻯ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ،ﭼﻮﻥ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻕ.ﺁ.ﺩ.ﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻭ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/7/30ﺳﺎﻋﺖ  9:30ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  18ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﻭﺍﻻ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ  18ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ 9709982073900125:ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ 9709972073900199:ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﻳــﻢ ﻋﻼﺋــﻰ ﻑ
ﺣﻤﺪﺍﻟﻪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ﺷــﻜﻮﻫﻰ ﻑ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:ﺁﻳﺪﺍ ﻣﻮﺳــﻮﻯ ))ﺭﺃﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ((:ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
ﻋﻼﻳﻰ ﻑ ﺣﻤﺪﺍﻟﻪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ﺷــﻜﻮﻫﻰ ﻑ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻳﺪﺍ ﻣﻮﺳــﻮﻯ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻭﺟﻪ ﻣﺒﻠﻎ  48,300,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  0297ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﺧﺴــﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ،ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺩﺍﻯ ﺩﻳﻦ ﺍﺯ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ،ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻯ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ
ﺷــﻮﺭﺍ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸــﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺗﻜﺬﻳﺒﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  519-515-198ﻕ ﺁ ﺩ ﻡ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  48,300,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ  718,750ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺭﺩ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.ﺍﻳﻦ ﺭﺃﻯ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ
ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻬﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ-ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺯﻛﻰ ﺯﺍﺩﻩ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺁﻝ ﻧﺪﺍﻑ ﻑ ﺑﻬﺰﺍﺩ
ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﻟﻄﻔﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑــﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺁﻝ ﻧﺪﺍﻑ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  9709982073200076ﺷﻌﺒﻪ  2ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
 97/7/17ﺳﺎﻋﺖ  9:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ.ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻕ ﺁ ﺩ ﻡ 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 ﺣﺎﺿﺮﮔﺮﺩﺩ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻛﻴﻮﻣﺮﺙ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﺭ ﻣﻴﺮﺯﺍﭘﻮﺭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﺴﻴﻦ ﻟﻄﻔﻰ-ﻛﻴﻮﻣﺮﺙ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭ-ﺷﻴﺮﺯﺍﺩ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  9709982073200256ﺷــﻌﺒﻪ  2ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ  97/7/17ﺳﺎﻋﺖ  10ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ.ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 73
ﻕ ﺁ ﺩ ﻡ 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 ﺣﺎﺿﺮﮔﺮﺩﺩ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺳﻴﺪ ﺍﻣﻴﺮ ﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﺮﻧﺘﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﻤﻴﺪ ﺍﻓﻀﻠﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺳــﻴﺪ ﺍﻣﻴﺮ ﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  9709982073900071ﺷــﻌﺒﻪ  9ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ 97/7/23ﺳــﺎﻋﺖ  9:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺴــﺐ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ،ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧــﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬــﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑــﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  9ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ-ﻧﻴﺮﻩ ﻣﻌﺼﻮﻣﻰ ﻗﺎﺟﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺧﺎﺩﻣﻰ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮﺭ ﻑ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺟﻤﺎﻝ ﻳﺤﻴﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻓﺮﺷــﻴﺪ ﺧﺎﺩﻣﻰ ﻋﺒﺎﺳــﭙﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ
ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9709982073900082ﺷﻌﺒﻪ  9ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ 97/7/28ﺳﺎﻋﺖ  9ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ،ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ
ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.ﻡ/
ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  9ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ-ﻧﻴﺮﻩ ﻣﻌﺼﻮﻣﻰ ﻗﺎﺟﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺁﺑﺎﺩﻳﺎﻥ ﻑ ﮔﻞ ﺑﺮﺍﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﻴﺎﻧﺴــﺮﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷــﻬﺮﻳﺎﺭ
ﺁﺑﺎﺩﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9709982073400150ﺷﻌﺒﻪ  4ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳــﺎﺭﻯ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ  97/7/30ﺳــﺎﻋﺖ  9:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻟﺬﺍ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ  ،ﻃﺒﻖ
ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻣــﺎﺩﻩ  73ﻕ ﺁ ﺩ ﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ 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 ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  4ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ-ﻟﻴﻼ ﺭﺯﺍﻗﻰ ﻛﻔﺸﮕﺮﻯ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺵ پ  2/96/305:ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ:ﺍﻓﺴــﺎﻧﻪ ﺍﻛﺒﺮﭘﻮﺭ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﻧﻴﺎ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ:ﺯﻳﻨﺐ ﻋﺒﺪﻯ-
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺃﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  96/8/27-483ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺩﻭﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻫﻔﺘﺼﺪﻭﺑﻴﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﻓﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺳــﺖ  96/5/30ﺗﺎ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸــﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ.ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  29ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺼﻮﺏ
 1394ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳــﺖ:ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻳﻦ ﺑﺮگ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻇــﺮﻑ 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
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺵ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ﺷﻌﺒﻪ 960129:ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ:ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻬﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻯ –ﺥ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺥ ﺷﻬﻴﺪ
ﻋﻴﻮﺽ ﺗﻮﺣﻴﺪﻯ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ  4ﭘﻼﻙ  182ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ-1:ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺻﻔﺮﻯ ﻑ ﺣﺴﻦ ﺟﺎﻥ-2ﻃﻴﺒﻪ ﻳﻮﺳﻔﻰ
ﻑ ﻋﻠــﻰ **ﻣﻬﺪﻳــﻪ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻑ ﻣﺤﻤﻮﺩ-ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻬﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺑﻬﺸــﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃــﻪ  9709972073300058ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ
ﻫﻔﺘﺎﺩﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻭﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺷــﺼﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻫﺰﺍﺭﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺩﻭﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ
ﭘﺎﻧﺼﺪﻭﺑﻴﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭﺭﻳﺎﻝ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  92/9/18ﺗﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  3,500,000ﺭﻳﺎﻝ
ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮﺩﻭﻟﺘﻰ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺘﺼﺪﻯ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﻓﺘﺮﻯ ﺷﻌﺒﻪ  3ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ-ﺯﻫﺮﺍ ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﻗﺎﺩﻯ

بر این ،تحریمها تنه��ا در راهبرد کالنی که در آن
اعمال میشوند ،خوب هستند .بنابراین اجرای آن
ب��دون همراهی متحدین برای مقابله با تهدیدهای
ب��زرگ امنیت جهانی باعث میش��ود که راهبرد و
ابزار ترامپ بیتاثیر شود.
در همی��ن ارتباط ،طبق گ��زارش  ۴ماهه اول
س��ال  ۹۷س��ازمان توس��عه و تجارت کشورمان،
کش��ورهای چین ،عراق ،هند ،ترکیه ،پاکس��تان،
عمان ،روسیه که در ردیف  ۱۰مقصد اول صادراتی
و  ۱۰مبدا اول وارداتی ایران هستند اعالم کردهاند
که با تحریمهای آمریکا همراهی نخواهند کرد.
چالشبرانگیزتری��ن نقط��ه تحریمهای آمریکا
برای ایران ،سیستم مالی آمریکا است که با استفاده
از دالر و سیس��تم پیامرس��ان مال��ی ،SWIFT
آمریکا میتوان��د جلوی انتق��ال درآمدهای نفتی
ایران را بگیرد و از طرفی بانکها ،موسس��ات مالی
و شرکتهایی که با ایران کار میکنند را شناسایی
کند و جلوی آنها را با اقدامات تنبیهی بگیرد.
در همین ارتباط ،بسیاری
از کش��ورهای دنیا به دالیل
متعددی که هیچ ارتباطی
ه��م ب��ه تحریم ن��دارد،
سالهاستازسیستمهای
پیامرسان مالی مستقل
از س��وئیفت اس��تفاده
میکنند و
ط��ی

اخبار

س��الهای اخیر نیز استفاده از فناوریهای مالی نوین
مانند بالک چین رونق یافته است.
بر این اساس ،بس��یاری از کارشناسان داخلی
نیز اذع��ان دارند ک��ه راهکارهای موث��ر دور زدن
تحریمه��ای مال��ی آمریکا علیه ایران ،اس��تفاده از
فناوره��ای مالی نوین مانند بالکچین و سیس��تم
پی��ام رس��ان مال��ی مس��تقل و پیمانه��ای پولی
دوجانب��ه و چندجانبه برای بینیاز ش��دن از ارز و
سیستم پیامرسان مالی آمریکا است و همین موارد
بزرگتری��ن چالشها برای کارآم��دی تحریمهای
ترامپ به شمار میروند.
در مقاله خان��م روزنبرگ و آق��ای ایی.هارل،
بزرگتری��ن نش��انه نگرانکنن��دهای ک��ه وج��ود
دارد عبارت اس��ت از در نظ��ر نگرفتن قابلیتها و
ظرفیته��ای جدید در فضای مالی و فناوری مالی
توس��ط تیم ترامپ که میتواند به ش��دت بر روی
تاثیرگذاری تحریمها اثر بگذارد.
روزنب��رگ و ه��ارل در این مورد مینویس��ند:
شاید نگرانکنندهترین نشانه مبنی بر اینکه ترامپ
سکاندار پایان دور ه تحریمهای قدرتمند آمریکاست
این اس��ت که تیم او جلوتر از روندهای جدیدی که
نفوذ تحریمهای آمریکا را کاهش میدهند ،نیستند.
در ده ه آتی فناوریهای مالی جدید مثل ارزمجازی
و مکانیس��مهای بینالمللی براس��اس بالکچین،
میتوان��د به صورت چش��مگیری تاثیر تحریمهای
آمری��کا را به ب��اد بدهد .بازرگانان��ی که به دنبال
ک��م ک��ردن هزینهها هس��تند ،ابت��کارات
فناوریهای مالی را پیش میبرند؛ اگرچه،
استفاد ه بدون احتیاط تحریمهای آمریکا
میتواند به هجرت چین ،روس��یه و بقی ه
رقب��ای آمری��کا از ارز و بازارهای ایاالت
متحده سرعت ببخشد .مهر

ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻰ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ  /ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻰ ﺳﺎﺩﺍﺗﻰ ﭘﻮﺭ ﻣﺎﻟﻚ  /ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﻛﻞ ﻣﺸﺎﻉ ﭘﻼﻙ
ﺛﺒﺘﻰ  4ﺍﺯ ﻓﺮﻋﻰ  14ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﺮﻳﻪ ﺁﺑﻌﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺁﺑﻌﻠﻰ ﺟﻨﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺮﺍﻣﻰ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﻣﺪﺭﺳﻪ
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺮﺍﻣﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ  11112ﻭ  625ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ  92/2/10ﻭ ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  37436ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ  91/5/14ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻭ ﺣﺮﻳﻢ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ  /ﻣﺴﻴﻞ /ﻧﻬﺮ ﺁﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻢ ﻭ ﺣﺴﺐ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺏ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺟﺎﺭﻯ  ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻭ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻠﻴﻪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺏ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  10ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﮔﻴﻼﻭﻧﺪ
ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﻯ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺳــﺎﻟﻦ ﻭﺭﺯﺷــﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ )ﻋﺞ( ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .ﺑﺪﻳﻌﻰ ﺍﺳــﺖ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ
ﻣﺸﺎﻋﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﻧﺎﻓﻰ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ )ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺏ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ( ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺴﺘﺮ ﻭ ﺣﺮﻳﻢ
ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ -5510/ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -97/6/4:ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ97/6/14 :
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺵ پ  8/95/4:ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ:ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻧﺼﺎﺭ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﻗﺪﺑﻨﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ-1:ﻣﺤﺴــﻦ ﻛﺎﺷــﺎﻧﻰ-2ﺭﻳﺘﺎ
ﻣﺼﻮﺭ –ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺃﻯ  95/7/24-329ﺷــﻌﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ  130,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ  2,460,000ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ
ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ  94/11/11ﺗﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺩﺍ ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﻋﻼﻣﻰ
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸــﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ.ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  29ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺼﻮﺏ
 1394ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳــﺖ:ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻳﻦ ﺑﺮگ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻇــﺮﻑ 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
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  8ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺵ پ  9/96/507:ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﺳــﻌﻴﺪ ﺑﺎﺑﻮﻳﻪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻟﻴﻼ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ:ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﮔﺞ ﻛﻮﺏ –ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺃﻯ  96/11/29-715ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻬﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  38,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ  1,632,500ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ
ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ  95/12/15ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ،ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﺩ.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 ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺤﻞ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  9ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺵ پ  13/96/403:ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻴﻨﺎ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺻﻔﺪﺭ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ-1:ﻛﻠﺜﻮﻡ ﺧﻮﺷﺎ-2ﻣﻬﺪﻯ
ﻭﻟﻰ ﭘﻮﺭ-3ﺳــﻴﺪﺭﺿﺎ ﺷــﺮﻳﻌﺖ-ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺍﻯ  96/11/24-660ﺷــﻌﺒﻪ  13ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺳﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ  159,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ
 2,057,500ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻯ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ  96/7/23ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻯ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  65,000ﺭﻳﺎﻝ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺩﺍﻯ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ
ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ.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 ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺤﻞ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 13ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺵ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ﺷــﻌﺒﻪ 930424:ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻬﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺳــﺎﺭﻯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺥ ﺟﺎﻡ ﺟﻢ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ-1:ﺟﻠﻴﻞ ﺑﻬﻤﻨﻰ ﻑ ﻏﻼﻣﻌﺒﺎﺱ-ﺑﺎﺑﻞ ﺷــﻬﺮﻙ ﻣﻨﺼﻮﺭﻛﻨﺪﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺯﺭﻳﻦ ﺷﻤﺎﻝ-2ﻧﻮﺭﺑﺨﺶ ﺫﺑﻴﺤﻰ ﻑ
ﺣﺴــﻴﻦ-ﺑﺎﺑﻞ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻛﻼ ﻣﻬﺮﮔﺎﻥ  8ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻌﻠﻢ-3 1ﻣﺎﺷﺎء ﺍﻟﻪ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮﺭ ﻑ ﻗﺎﺳــﻢ-ﺑﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮﻙ ﻣﻨﺼﻮﺭﻛﻨﺪﻩ
ﺷﺮﻛﺖ ﺯﺭﻳﻦ ﺷﻤﺎﻝ-4ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺎﺳــﭙﻮﺭ ﻑ ﺩﺭﻭﻳﺶ-ﺑﺎﺑﻞ ﺍﻣﻴﺮﻛﻼ ﻓﺮﺩﻭﺱ9ﺷﻜﻮﻓﻪ-5 5ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﻑ ﻋﻠﻰ
ﺍﻛﺒﺮ-ﺑﺎﺑﻞ ﻣﻮﺯﻳﺮﺝ ﺷــﻬﺮﻙ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ **ﻣﻬﺪﻯ ﭘﻬﻠﻮﺍﻥ ﻧﮋﺍﺩ ﻃﺒﺮﻯ ﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺑﺎﺑﻞ ﺥ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﭘﺎﺳــﺎژ ﻗﻠﻰ
ﺗﺒﺎﺭ ﻁ  2ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻬﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺮﺑﻮﻃــﻪ  9309971110801378ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺑــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ 5,350,000,000
ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ  93/4/14ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻯ ﺷــﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ
ﻋﺸــﺮ ﺩﻧﻮﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ .ﺭﺃﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺎﺷــﺎء ﺍﻟﻪ ﻋﺒﺎﺳــﭙﻮﺭ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺳــﺎﻳﺮﻳﻦ
ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺍﺳﺖ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  8ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺎﺑﻞ-ﺳﻴﺪﺍﺣﻤﺪ ﭘﻮﺭﺟﻌﻔﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ
ﺵ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ﺷﻌﺒﻪ 960975:ﻣﻬﻠﺖ ﺣﻀﻮﺭ 7 :ﺭﻭﺯ ﻧﻮﻉ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮﺭ:ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺷﻜﺎﻳﺖ
ﺧﻠﻴﻞ ﻳﺤﻴﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺟﻌﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺗﻮﺣﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮﺭ
ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ)ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ(ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ.ﺿﻤﻨﺎ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ  190ﻕ ﺁ ﺩ ﻙ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ)).ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻠﺐ ﺍﺳﺖ((.ﻡ/ﺍﻟﻒ2139
ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺁﻣﻞ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ
ﺵ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ﺷﻌﺒﻪ 960223:ﻣﻬﻠﺖ ﺣﻀﻮﺭ 7 :ﺭﻭﺯ ﻧﻮﻉ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮﺭ:ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺷﻜﺎﻳﺖ
ﺍﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻠﻴﻞ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﻑ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺗﺼﺮﻑ ﻋﺪﻭﺍﻧﻰ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺣﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮﺭ
ﻣﻨــﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ)ﺧﻠﻴﻞ ﺣﻴﺪﺭﻯ(ﺍﺑﻼﻍ ﻣــﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻗــﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ.ﺿﻤﻨﺎ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ  190ﻕ ﺁ ﺩ ﻙ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ)).ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻠﺐ ﺍﺳﺖ((.ﻡ/ﺍﻟﻒ2143
ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺁﻣﻞ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺵ پ  796/96:ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﺑﺎﻧﻚ ﺳــﻴﻨﺎ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺷﻌﻠﻪ ﺷﺠﺎﻉ ﺷﻔﻴﻌﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ-1:ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻧﻌﻤﺖ
ﺳﺮﺍ -2ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻴﺦ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ:ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  97/2/20-11ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺣﻜﻤﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺑﺎﺩ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻳﻜﺼﺪﻭﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﻭ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭﻭﺷﺸﺼﺪﻭﻭﻫﻔﺘﺎﺩﻭﺳﻪ ﺭﻳﺎﻝ )124,012,673ﺭﻳﺎﻝ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺎ  96/9/1ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ
ﻭﺟــﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻯ ﻫﺮ ﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭﺭﻳﺎﻝ  8/5ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  96/9/1ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ
ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻧﻬﺼﺪﻭﺑﻴﺴﺖ ﻳﻚ ﻫﺰﺍﺭﺭﻳﺎﻝ) (2,921,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﻓﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ -2ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭﺭﻳﺎﻝ )620000ﺗﻮﻣﺎﻥ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ.ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  19ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻣﺎﺩﻩ  189ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
– ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ – ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ
ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ  ،ﻳﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ  ،ﻳﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﺭﺃﻯ ﺑﺪﻫﺪ ﺩﺭﻏﻴﺮﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻳﺎ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺣﻜﻤﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺑﺎﺩ-ﺳﻴﺪ ﺩﺍﻭﺩ ﻣﻮﺳﻮﻯ

5

دیدار یک مقام مغولستانی با ظریف

خانم بات ِس ت ِسِ ��گ باتمونخه معاون امور سیاسی
وزارت خارج��ه مغولس��تان در دیدار ب��ا محمدجواد
ظری��ف وزیر امور خارج��ه ایران درخصوص مس��ائل
دوجانبه و راههای گسترش روابط گفتوگو کرد.
در ای��ن دیدار ضمن تاکید بر روابط بس��یار خوب
دو کشور ،درخصوص سفر مقامات مغولستان به ایران،
تعام�لات پارلمانی ،همکاریها در زمینه کش��اورزی،
دامپ��روری ،برگ��زاری نشس��ت تج��اری مش��ترک،
لونقل ریلی،افزایش
همکاریهای ترانزیتی بویژه حم 
تب��ادالت مردمی و مس��ائل کنس��ولی ،همکاریهای
ع
علم��ی و فرهنگی ،نفت و ان��رژی ،همکاری در مجام 
بینالمللی بحث و تبادلنظر شد .فارس

رایزنی دهقانی با معاون دبیرکل سازمان

معاون دبیرکل سازمان ملل در دیدار معاون وزیر خارجه
ایران بر توس��عه همکاری با جمهوری اس�لامی در زمینه
مبارزه با قاچاق موادمخدر در منطقه و تقویت دفتر مقابله با
موادمخدر و جرایم این سازمان در تهران تأکید کرد.
غالمحس��ین دهقان��ی با یوری فدوت��وف دیدار و
در مورد همکاریهای فیمابین کش��ورمان در زمینه
مبارزه با قاچاق موادمخدر و فعالیتهای تروریس��تی
گفتوگو و تبادل نظر کرد.
وی ضمن برش��مردن اقدامات جمهوری اسالمی
ایران در زمینه مبارزه با جرایم فراملی س��ازمان یافته
و قاچاق موادمخدر بر ارتباط تنگاتنگ این پدیدهها با
تروریسم تاکید کرد و افزود :امروزه به ویژه در منطقه
ما یکی از منابع اصلی تروریس��تها قاچاق موادمخدر
اس��ت که ایران طی چند دهه گذش��ته در خط مقدم
مبارزه با این پدیده شوم قرار داشته و جان بسیاری از
عزیزانش را در راه مبارزه با این جنایتکاران از دس��ت
باشگاه خبرنگاران
داده است.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎﻥ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﺎﺩﺭﻯ ﻑ ﺭﺷﻴﺪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺑﺎﺩ-ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺑﺎﺩ-ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ-ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ-ﻣﺤﺴﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎﻥ
ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪﺭ ﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ—ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  9709981953100472ﺷــﻌﺒﻪ  1ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺑﺎﺩ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ
 97/7/22ﺳــﺎﻋﺖ  8:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺴــﺐ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻕ ﺁ ﺩ ﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ )ﻣﺤﺴﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎﻥ(ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ،
ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺑﺎﺩ-ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻛﺮﻳﻤﻰ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 9709981298000225:ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ 9709971292000318:ﺷﺎﻛﻰ:ﺳﻴﺪﻩ ﻣﺮﻳﻢ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮﺭ
ﻋﺰﻳﺰﻯ ﻑ ﺳــﻴﺪﻋﻠﻰ ﻣﺘﻬﻢ:ﺣﺴــﻦ ﺯﺍﺭﻋﻰ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻑ ﻣﻬﺪﻯ ﺍﺗﻬﺎﻡ:ﺗﺮﻙ ﺍﻧﻔﺎﻕ ))ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ((:ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﻮﺭﺥ  97/3/30ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺭﻋﻰ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻑ ﻣﻬﺪﻯ ﺳﺎﻛﻦ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺷﻬﺮﻙ
ﻗﺎﺋﻢ  2ﻣﻨﺰﻝ ﭘﺪﺭﻯ ﺑﻪ ﺗﺮﻙ ﻧﻔﻘﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺳﻴﺪﻩ ﻣﺮﻳﻢ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮﺭ ﻋﺰﻳﺰﻯ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﻣﺘﻬﻢ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻨﺪﻧﻜﺎﺣﻴﻪ ﻭ ﺳﻨﺪ ﺳﺠﻠﻰ ﺍﺣﺮﺍﺯ
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﭘﺪﺭ ﻭﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/2/31ﺻﻔﺤﻪ 12
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻜﻰ ﻋﻨﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺧﻼﻗﻰ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺟﻬﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺍﺧﻴﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ
ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻫﺮﻣﺎﻩ ﺣﺪﻭﺩﺍ  20ﺗﺎ  25ﺭﻭﺯ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻝ ﭘﺪﺭﻯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺧﺮﺝ ﻭ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺎﻣﻮﺭ
ﺍﺑﻼﻍ ﺻﻔﺤﻪ  19ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻰ ﺍﺳﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﭘﺴﺮﺵ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﭘﺪﺭﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻜﺎﻥ
ﺳﺎﻛﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻋﻠﻰ
ﺭﻏﻢ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/5/11ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﻳﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  53ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  19ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ  92ﺣﺴــﻦ ﺯﺍﺭﻋﻰ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺍﻳﻦ ﺭﺃﻯ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ
ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  104ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ-ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻪ ﺳﻴﻔﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ
ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  970524ﻣﺪﻧﻰ ﺷﻮﺭﺍ ﻟﻪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺧﺪﺍﻭﺭﺩﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺎﻭﺵ ﻧﻮﺭﺑﺨﺶ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻭﺣﻪ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺷــﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻴﺎﺯﻳﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺳﺎﺣﻠﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ )11ﮔﻠﭽﻴﻦ ﺳﺮﺍ(
ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺷــﺒﻨﻢ  8ﻭﺍﺣﺪ  9ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  16314/22138ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ  12ﺛﺒﺖ ﺑﺎﺑﻠﺴــﺮ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﻣﻠﻚ ﺗﻮﻗﻴﻔﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  82/25ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ  9ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺗﺮﺍﺱ)ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻏﻴﺮﻣﺴﻘﻒ( ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺣﺪ ﻏﺮﺏ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  4/63ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  9ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  2/26ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﺑﻪ
ﻣﺴــﺎﺣﺖ  12ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺍﻟﺴﻬﻢ ﺍﺯ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﺕ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ
ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﺍﺣﺪ  9ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 1,100,000,000
ﺭﻳــﺎﻝ ﻗﻴﻤــﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/7/12ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞ ﺷــﻨﺒﻪ ﺍﺯ ﺳــﺎﻋﺖ  10ﺍﻟﻰ  11ﺻﺒــﺢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺣﻀﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺎﺑﻠﺴــﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳــﻴﺪ  .ﻛﺴــﺎﻧﻰ 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 ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ
ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  961765ﻟﻪ ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﺷﺠﺎﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﺩﻳﻨﻪ ﭘﻮﺭ ﻛﻪ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻛﻪ
ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻯ ﺑﺎﻗﺮﺗﻨﮕﻪ ﺟﻨﺐ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻣﺎﻫﺘﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  3683ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  4ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ  12ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  497/13ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺭﺑﻌﻪ ﺷﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ 20/70
ﻣﺘﺮﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻣﺘﺼﺮﻓﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﻟﻚ ﺷﺮﻗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  20/90ﻣﺘﺮ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺟﻨﻮﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  21/70ﻣﺘﺮ
ﺩﺭﺏ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﺩﻩ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ-ﺑﻬﻨﻤﻴﺮ ﻏﺮﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﻫﺎﻯ  9/13ﻣﺘﺮ ﻭ  0/17ﻣﺘﺮ ﻭ 12/05ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﺠﺎﻭﺭ
ﺍﻋﻴﺎﻧﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺍﺳﻜﻠﺖ ﺑﺘﻨﻰ ﻭ ﺳﻘﻒ ﺗﻴﺮﭼﻪ ﻭ ﺑﻠﻮﻙ ﺩﺭ  3ﻃﺒﻘﻪ ﺭﻭﻯ ﻫﻤﻜﻒ
ﺑﺎ ﻧﻮﻉ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺗﺠﺎﺭﻯ-ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻬﻨﻤﻴﺮ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  10ﺳﺎﻝ ﻛﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻭ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﺩﺭ
ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ  4ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪﻭﺩ  136ﻣﺘﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ-ﺑﻬﻨﻤﻴﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﻣﺎﻟﻚ ﺳﺮﻗﻔﻠﻰ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻫﺎ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺩﺭ ﻳﺪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﺳﻮﻡ
ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﺘﺮﺍژ ﺑﻨﺎﻯ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ  295ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ  2ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﺸﺎﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ  2ﺭﺍﻩ
ﭘﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﻣﺠﺰﺍ ﻭ ...ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﺯﻙ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻓﺎﺯ ﺍﻭﻝ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭ ﺑﺘﻦ ﻛﻒ ﻭ ﮔﭻ ﻛﺎﺭﻯ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻭﺳﻘﻒ ﻭ ﺍﻳﺰﻭﮔﺎﻡ
ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ  ،ﻧﺼﺐ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﺩﺭﺏ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻘﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻧﺎﺗﻤﺎﻡ ﺭﻫﺎ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﻗﺴﻤﺖ
ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺍﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﺍﺱ ﻣﺴﻘﻒ ﺑﺎ ﻛﻒ ﺑﺘﻨﻰ ﻭ ﺳﻘﻒ ﺑﺎ ﺯﻳﺮﺳﺎﺯﻯ ﻓﻠﺰﻯ ﻭ ﭘﻮﺷﺶ ﻭﺭﻕ ﺍﺯﺑﺴﺖ ﺳﻴﻤﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ)ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  4ﻭﺍﺣﺪ(ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎﻝ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻰ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ  3 ،ﺧﻮﺍﺏ،ﺳﺮﻭﻳﺲ
ﻫﺎﻯ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﻭ ﺗﺮﺍﺱ ﻣﺴﻘﻒ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻒ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻣﻔﺮﻭﺵ ﺍﺯ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﺖ،ﺳﻘﻒ ﻭﺩﻳﻮﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻫﺎﻝ ﻭ
ﺧﻮﺍﺏ ﻫﺎ ﺑﺎﭘﻮﺷــﺶ ﺍﻧﺪﻭﺩ ﮔﭽﻰ ﺳﻔﻴﺪﻛﺎﺭﻯ ﺷــﺪﻩ،ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻫﺎ ﻛﺎﺷﻰ ﺷﺪﻩ،ﺩﺭﺏ ﭼﻮﺑﻰ ،ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ
ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻰ،ﺳــﺮﻣﺎﻳﺶ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻛﻮﻟﺮ ﮔﺎﺯﻯ،ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺑﺨﺎﺭﻯ ﮔﺎﺯﻯ ﺍﺳــﺖ .ﻧﻴﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﻭ ﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ 40ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺳﻮﻳﻴﺖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪﻭﺩﺍ  50ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺯﻗﺒﻴﻞ
ﻛﻒ ﻣﻔﺮﻭﺵ ﺍﺯ ﺳــﺮﺍﻣﻴﻚ ﺩﺭﺏ ﻫﺎ ﭼﻮﺑﻰ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻰ  ،ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﺷﻰ ﻛﺎﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ
ﭼﻮﺑﻰ ﺍﺳﺖ.ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻤﺎﻯ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺁﻥ ﺳﻨﮓ ﻛﺎﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻤﺎﻯ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺍﻧﺪﻭﺩ ﺳﻴﻤﺎﻧﻰ
ﺳﻔﻴﺪ ﺍﺳﺖ.ﻣﺎﻟﻚ ﺩﺍﺭﺍ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺁﺏ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻣﺸﺎﻉ ﻭ  8ﻛﻨﺘﻮﺭ ﺑﺮﻕ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ..ﺣﻴﺎﻁ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ ﻭ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺑﺎ ﻛﻒ
ﻣﻔﺮﻭﺵ ﺍﺯ ﻣﻮﺯﺍﻳﻴﻚ ﺍﺳــﺖ .ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ
ﺍﺭﺯﺵ ﻛﻞ ﭘﻼﻙ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  12,250,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/7/9ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
ﺍﺯ ﺳــﺎﻋﺖ  10ﺍﻟﻰ  11ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺎﺑﻠﺴــﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳــﻴﺪ .
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 .ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻨﺞ
ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﺩ.ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ-ﻓﺮﺝ ﺍﻟﻪ ﭘﻮﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭﻳﻪ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ -1ﻣﻬﺪﻯ ﻋﺴــﮕﺮﻯ ﻑ ﺍﺻﻐﺮ-2ﺟﻤﻴﻞ ﺳﻴﺎﺭ ﺷﻬﺮﻯ ﻑ ﻗﻨﺒﺮ-3ﺍﻗﺒﺎﻝ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻑ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  76,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻏﻔﺎﻝ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺷــﺎﻛﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷــﺪﻥ ﺩﺭ
ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﻋﺎﺑﺮﺑﺎﻧﻚ،ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳــﺖ ﻭ
ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺣﻀﺎﺭﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺍﻭ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺼﻮﺏ  92ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ
ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺧﻮﻳﺶ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960050ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ-ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻓﺪﺍﻳﻰ

