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دیدگاه

روایت جان کری از اختالف اوباما و نتانیاهو بر سر برجام

گستاخی وزیر اطالعات صهیونیستی علیه ایران

وزی��ر خارج��ه س��ابق آمری��کا در تازهترین کت��اب خاطراتش به ش��دت از
تالشهای نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی برای ضربه زدن به توافق هستهای
ایران و قدرتهای جهانی انتقاد کرده است.
جان کری به روابط متشنج باراک اوباما رئیسجمهور وقت آمریکا با بنیامین
نتانیاهو نخس��توزیر اسرائیل اشاره کرده اس��ت ،به خصوص تالشهای نتانیاهو
برای لطمه زدن و بیاعتبار کردن توافق هستهای ایران با قدرتهای جهانی که جان
کری تالش زیادی برای به س��رانجام رس��یدن آن انجام داده بود .جان کری به شدت از
اقدامات نتانیاهو برای بیاثر کردن توافق هستهای ایران انتقاد کرده است.
وی در اینباره نوش��ت :نتانیاهو عمال با پذیرش درخواست و دعوت جان بینر رئیس
س��ابق کنگره آمریکا برای سخنرانی در بین نمایندگان کنگره صحبت کردن علیه توافق
صداوسیما
هستهای ایران ،عمال پروتکلها را نقض کرد.

وزی��ر اطالعات رژیم صهیونیس��تی با تاکید بر لزوم مقابل��ه با نفوذ ایران در
منطق��ه ،خواس��تار ایجاد محور اقتصادی مش��ترک تلآویو با کش��ورهای عربی
حاشیه خلیجفارس به عنوان راهکار این مسئله شد.
ایسرائیل کاتص ضمن تکرار ادعاهای قبلی علیه جمهوری اسالمی ،گفت :نبرد
با تروریسم ،نیازمند مقابله با کشورهایی است که از تروریسم حمایت مالی ،تسلیحاتی
و آموزشی میکنند .رژیم ایران در صدر حامیان دولتی تروریسم است .وی با بیان اینکه
ای��ران از حزباهلل در لبنان ،حماس و جهاد اس�لامی در غ��زه و دیگر گروههای مقاومت در
منطقه حمایت مالی و تسلیحاتی دارد ،پیشنهاد داد :یک راه برای محدود کردن نفوذ ایران،
ایجاد محور اقتصادی منطقهای بین اسرائیل و کشورهای سنّی عملگرا در منطقه است.
این وزیر اس��رائیلی ضمن ادعای اینکه تحریمهای اقتصادی علیه ایران در گذش��ته و
حال ،مؤثر بوده ،گفت :امروز فرصت مقابله جدی با ایران فراهم شده است .فارس

دیپلمات

انتقاد شدید الوروف از برخورد آمریکا با ایران

وزیر امور خارجه روسیه با بیان اینکه رویارویی بین مسکو و واشنگتن همچنان
در حال افزایش است ،آمریکا را به استفاده ابزاری از دالر برای تنبیه سایر کشورها
متهم نموده و برخورد این کشور با ایران را غیرحرفهای و غیرواقعبینانه نامید.
س��رگئی الوروف معتقد است؛ از آنجا که ایران کشوری با تاریخ چندین هزار
س��اله و با جمعیتی بیش از  75میلیون نفر ،همیش��ه و مانند هر کشور دیگری در
منطقه دارای منافع خاص خود اس��ت .وی توضی��ح داد :آمریکا که ایران را در تمامی
مش��کالت مرگبار منطقه مقصر دانسته و خواستار آن است که ایران از هر کشوری بهجز
خاک خود خارج شود و هر نوع تالش برای نفوذ سیاسی در کشورهای همسایه و در منطقه
را متوقف سازد ،مواضع غیرقابل قبولی در برخورد با این کشور گرفته است.
وزیر خارجه روسیه همچنین صحبت از دخالت مسکو در انتخابات آمریکا را توهین به
مردم ایاالت متحده دانست .تسنیم

دیپلمـاسی
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رواب�ط ته�ران و آن�کارا و آینده ای�ن روابط را
چگونه ارزیابی میکنید؟

روابط ترکیه و ایران در بین همسایگان ما ،تقریباً
در یک فرایند زمان��ی طوالنیمدت معاصر در دوره
قاجار و پهلوی و نیز در دوره جمهوری اس�لامی تا
حدود زیادی یک روابط رو به افزایش و استمرار بوده
است .همچنین پس از انقالب اسالمی نیز در چهار
دهه گذشته رفتار و سیاست خارجی دولت ترکیه در
قبال ایران نسبتاً قابل پیشبینی بوده است .به طور
مشخص در  25سال گذشته با روی کار آمدن حزب
رفاه و نجمالدین اربکان در اواخر دهه  1990روابط
این کشور با کشورهای اسالمی و به ویژه جمهوری
اسالمی در چارچوب روابط دوجانبه و نیز گروه D8
افزایش قابل توجهی یافت.
در ای��ن چارچ��وب مهمتری��ن وج��ه رواب��ط
اس��تراتژیک ایران و ترکیه ،ثب��ات در حوزه انرژی
است که بنیان آن در دوره اربکان گذاشته شد که بر
مبنای آن خطوط لوله نفت و گاز از ایران به ترکیه
احداث گردید و پس از روی کار آمدن حزب عدالت
و توسعه س��طح روابط از عرصه انرژی به همکاری
و س��رمایه گذاریهای مشترک در دیگر عرصههای
زیرساختی گسترش یافت .با توجه به افزایش روابط
و نیز حجم اقتصادی دو کش��ور ،میزان تبادالت دو
کش��ور از یک میلیارد دالر در سال  1382به بیش
از  14میلیارد دالر درسال  1395رسید و هدف دو
کش��ور دستیابی به حجم  30میلیارد دالری روابط
اقتصادی در سالهای آتی است.

باتوج�ه به مداخلات کش�ورهای فرامنطقهای
از جمله آمریکا چش�مانداز روابط دو کش�ور را
چگونه تحلیل میکنید؟

تقریب��اً تا حدودی با اطمین��ان میتوان گفت
رواب��ط ایران و ترکیه مبتنی ب��ر مؤلفههای پایدار
است .گرچه فشارهای آمریکا میتواند در مقاطعی
روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار دهد اما ،در عین
ح��ال برخی ضرورتها و الزام��ات روابط تجاری و

عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی در گفتوگو با سیاست روز:

روابط ایران و ترکیه
مبتنی بر مولفههای پایدار است
نمای نزدیک

ناظران سیاسی بر این باورند؛ روابط دو
هدی دهقان بذرافشان
گفتو گــ�و
کشور ایران و ترکیه مبتنی بر مؤلفههای پایدار است و از همه مهمتر
اینکه ترکیه جزء کشورهایی بود که در برابر تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه جمهوری
اسالمی ایران ،واکنش جدی از خود نشان داد.
چنانچه مقامات بلندپایه ترکیه از جمله رجب طیب اردوغان رئیسجمهور و مولود چاووش
اوغلو وزیر خارجه این کشور اعالم داشتند از تحریمهای آمریکا پیروی نخواهند
کرد .به بیان دیگر؛ با توجه به رویکرد آمرانه دونالد ترامپ حتی در برابر
ترکیه ،به نظر میرسد هدفگذاری این کشور ،همگرایی بیشتر با کشورهای
همسایه به ویژه ایران است و البته مناسبات تجاری گسترده آنکارا با ایران
دلیلی بر تأکید بر حفظ این مناسبات و توسعه روابط باشد.
در همین زمینه سیاست روز با دکتر میرقاسم بنیهاشمی عضو
هیأت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی در باره بررسی روابط
ایران و ترکیه و ارزیابی از آینده این روابط به گفتوگو پرداخته
که میخوانید.

اقتصادی و حتی برخی الزامات ژئوپلیتیکی روابط
و مناسبات دو کشور را از تأثیرپذیری ناگهانی و یا
تالطمهای بزرگ برحذر خواهد داشت.
البته ممکن است آنکارا پس از خروج ترامپ از
برجام ،برای در امان ماندن از پیامدهای همکاری
با ای��ران بازنگریهای��ی در برخ��ی حوزهها مانند
همکاریهای بانکی  -مالی و یا نفتی داش��ته باشد
اما ،این رویکرد همچون کره جنوبی و یا حتی چین
گس��ترده و ناگهانی نخواهد بود و بخش مهمی از

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺳﭙﺮﻟﻮﺱ ﺁﺯﻣﺎ ﺑﺘﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺛﺒﺖ  361834ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320141217ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397,05,01ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ
ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ـ ﺳﻔﺘﻪ ـ ﺑﺮﺍﺕ ـ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ
ﻭﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﻛﻨﺪﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮﺡ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ1 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(241205
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺁﺏ ﮔﺴﺘﺮ ﺁﭘﺎﺩﺍﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  369588ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320187740ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,10,12ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ
ﺭﺿﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0073213721ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺭﺿﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0075251851ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﻋﻀﻮ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ  .ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ1 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(241206
ﺁﮔﻬﻰ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺣﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺭﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  5038ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  14005216719ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397,03,19ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :
ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻣﻬﺪﻳﻠﻮﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  1581207794ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ 3,000,000
ﺭﻳﺎﻝ ﺍ ﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  6,000,000ﺭﻳﺎﻝ
ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ .ﻭ ﺯﻫﺮﺍ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  6519320099ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
 1,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﻭ
ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﻰ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ
 14,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ  10,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ .ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ :ﻣﻘﺼﻮﺩ
ﻣﻬﺪﻳﻠﻮﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ  6,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻬﺪﻳﻠﻮﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ
 2,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ ﺁﺭﻳﺎ ﻣﻬﺪﻳﻠﻮﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ  1,000,000ﺭﻳﺎﻝ
ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ ﭘﻮﺭﻳﺎ ﻣﻬﺪﻳﻠﻮﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ  1,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ
ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻗﻠﻰ ﺗﺒﺎﺭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ2
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ .ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ )(241207
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ﻧﻴﺮﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  226874ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10102680337ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397,04,20ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﻴﺮﻭ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ
ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻫﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﺮﻕ ﻭﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺮﻗﻰ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﻯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ
ﻋﺎﻡ ﻭﺧﺎﺹ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮﻕ ﻭﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﻗﻴﻖ  -ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﮔﺎﺯﺭﺳﺎﻧﻰ ﺷﻬﺮﻯ  ,ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﻭﻫﻴﺪﺭﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ
ﺳﺪﻫﺎ  ,ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ) ﺁﺏ ﻧﻔﺖ ﮔﺎﺯ ( ﺷﺒﻜﻪ ﮔﺎﺯﺭﺳﺎﻧﻰ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ
ﻭﻫﻴﺪﺭﻭﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻯ ﺳﺮﺩﻛﻨﻨﺪﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ) ﺁﺏ ﮔﺎﺯ ﺑﺮﻕ ﻭﻓﺎﺿﻼﺏ ( ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺁﺏ ﻭﻓﺎﺿﻼﺏ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ) ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻭﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﻰ (
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻯ ﺧﺒﺮ ﻭﻫﺸﺪﺍﺭﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻭﺳﻠﻒ ﺳﺮﻭﻳﺲ
ﻭﺭﺧﺘﺸﻮﻳﺨﺎﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻯ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺎﺳﻪ
ﭘﺎﺷﻰ ) ﺳﻨﺪﺑﻼﺳﺖ ( ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﻮﺩﻯ ﭘﻮﺷﺶ ) ﻻﻳﻨﻴﻨﮓ ( ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻯ
ﭘﻤﭙﺎژﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺒﺪﻝ ﻫﺎﻯ ﺣﺮﺍﺭﺗﻰ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ
ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ  - .ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻴﻦ  2ﺍﻟﻰ  6ﻧﻔﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭ
ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ 3
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(241208

روابط در تأمین نیازهای متقابل در حوزه انرژی و
گاز از طرف ایران و تأمین برخی نیازهای مصرفی
و صنعتی از طرف ترکیه تداوم خواهد یافت.
موض�ع ترکیه در قبال س�وریه را چگونه ارزیابی
میکنید؟

ترکی��ه در چن��د س��ال گذش��ته مالحظ��ات
استراتژیکی و نیز منافع و سیاست متفاوتی را نسبت
به ایران در قبال سوریه اتخاذ کرده و دو کشور پس
از جنبشهای انقالبی موس��وم به بهار عربی رویکرد

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺑﻮﺟﺎﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻋﻄﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺑﻮﺟﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ
ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9709981065600471
ﺷﻌﺒﻪ  656ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  14ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/7/30ﺳﺎﻋﺖ  16/30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 73
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ 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

110/62707

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  656ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  14ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 97/4/20 :ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 970100/359/97 :ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ:
ﺷﻌﺒﻪ  395ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  8ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺟﻼﻟﻰ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﺍﻛﺒﺮ ﻗﻤﺼﺮﻯ ﻧﻴﺎﺳﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  5/000/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ
ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺟﻼﻟﻰ
ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﺍﻛﺒﺮ ﻗﻤﺼﺮﻯ ﻧﻴﺎﺳﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 5/000/000
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ،ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﭘﺮﻳﻨﺖ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﺳﻜﺎﻥ
ﺩﺭ ﺟﺰﻳﺮﻩ ﻗﺸﻢ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺳﻜﺎﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ
ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺟﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﻧﻤﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻰ
ﺭﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﻯ ﻧﻴﺰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺯ
ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﺍﻗﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍ
ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺩﺍﻧﺸﺘﻪ ،ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  198ﻭ  515ﻭ  522ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ
ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  5/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ
 850/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ  97/2/5ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻃﺒﻖ ﻧﺮﺥ
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ  27ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ
ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩ  28ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ

110/62706

ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  395ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  8ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺣﻤﻴﺪ ﻗﺎﺳﻤﻴﺎﻥ ﮔﻴﺰﻩ ﺭﻭﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﺮﺯﺍﺩ ﺳﻨﺪﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﻤﻴﺪ ﻗﺎﺳﻤﻴﺎﻥ ﮔﻴﺰﻩ
ﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9709981031300403ﺷﻌﺒﻪ  363ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  8ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ
ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/8/19ﺳﺎﻋﺖ  16/00ﺗﻌﻴﻴﻦ 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 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

110/62705

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  363ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  8ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2567ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  970529/654ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺳﻴﺪﻩ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  382ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/11/20ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ
ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﺍﺣﻤﺪ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻯ -ﻙ ﻡ  -003707550ﺕ ﺕ -43/6/2
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻯ -ﻙ ﻡ -0037089544
ﺕ ﺕ  -46/12/1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻯ -ﻙ ﻡ
 -0053900308ﺕ ﺕ  -49/11/15ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ ﻣﺤﻤﺪ
ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻯ -ﻙ ﻡ  -0045495718ﺕ ﺕ  -27/4/5ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﭘﺴﺮ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻯ -ﻙ ﻡ  -0052413764ﺕ ﺕ  -41/1/2ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ-
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻯ -ﻙ ﻡ  -0039187839ﺕ ﺕ -34/4/10
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ ﺍﻛﺮﻡ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻯ -ﻙ ﻡ  -0035810599ﺕ
ﺕ  -38/11/25ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ
ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

110/62702

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  654ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  14ﺗﻬﺮﺍﻥ

متضادی را به ویژه در سوریه درپیش گرفتهاند .آنکار
در سالهای اول بحران سوریه در صدد دستیابی به
فرمولی مش��ترک با ایران و برخی کشورهای دیگر
برای گذار س��وریه به یک دول��ت ملی در چارچوب
قانون اساسی و نظم سیاسی جدید بود.
چون این کش��ور در دوره حزب عدالت و توسعه
بیش از  15میلیارد دالر در زیرس��اختهای حیاتی
و صنعتی س��وریه س��رمایهگذاری کرده بود و برای
حفظ این س��رمایهها به دنبال فشار بر دولت سوریه
در دستیابی به تفاهم ملی دولت سوریه با گروههای
مخالف در سال اول بحران سوریه بود اما ،جمهوری
اسالمی با توجه به نگرانیهای خاص از روی کار آمدن
برخی جریانهای سیاسی و مذهبی مانند اخوانیها
گذار از ساختار سیاسی تکحزبی و خاندان اسد را در
چارچوب مصال��ح و منافع خود نمیدید و بر همین
مبنا رویکرد کش��ور حتی پی��ش از ورود گروههای
سلفی و تکفیری مانند داعش ،جبهه النصره ،تحریر
الشام و ...رویکرد متفاوتی درخصوص الگوی مطلوب
ساختار سیاسی در س��وریه داشت و پس از تشدید
بحران این تعارضات بیش��تر شده و منافع و مواضع
دو کش��ور رودرروی هم قرار گرف��ت و امروز هم در
ال متقابلی
قضیه حمله به ادلب دو کشور رویکرد کام ً
درخصوص حمله ارتش سوریه به این منطقه دارند.
ه��ر چند بن��ا به مالحظات��ی ته��ران و آنکار
مجبور به پذیرش برخی واقعیات خونین س��وریه
و دس��تیابی به برخی توافقات کلی در نشستهای
دورهای آس��تانه در قزاقس��تان و نیز نشستهای
سهجانبه سه کشور ایران ،روسیه و ترکیه بودهاند.
آیا ترکیه به اتحاد اس�تراتژیک خ�ود با تهران
ادامه خواهد داد؟

واقعیت این است که آنکارا اتحاد و حتی روابط
اس��تراتژیکی در چند دهه گذشته با تهران نداشت ه
اس��ت .هر چند در دوره جنگ س��رد در چارچوب
برخی سازمانهای منطقهای مانند سنتو و بر مبنای
منافع و سیاس��ت خارجی آمریکا همس��وییهایی

داش��ت ه اما ،پس از فروپاشی شوروی این دو کشور
در محی��ط امنیتی و منطقهای خ��ود مانند قفقاز،
آس��یای میانه و حتی بالکان رواب��ط رقابتآمیز و
بعضاً س��لبی داش��تهاند .لذا در ح��ال حاضر نیز با
وجود برخی رویکردها و سیاس��تهای مش��ترک
مانند مخالف��ت با هژمونی آمریکا و اس��رائیل و یا
سیاستهای خصمانه آلس��عود ،نمیتوانیم روابط
دو کشور را در حال حاضر استراتژیک بدانیم.
در عین حال چنان که گفته ش��د ،سیاس��ت
خارجی دولت ترکیه چه در قبال مساله تحریمهای
هس��تهای ایران و چه درخصوص مساله اسرائیل -
فلس��طین و منازعات منطقهای قومی مانند بحران
سوریه ،بحران اوکراین و مسئله کردها تا حدودی
ثابت و قابل پیشبینی خواهد بود.
دلیل رویکرد تقابلی ترکیه در قبال آمریکا چیست؟

دولت اردوغان به دالیلی مانند حمایت واشنگتن
از برخی گروههای تروریس��تی مانند جریان فتحاهلل
گولن که از متهمین اصلی کودتای مرداد  1395بود
و نی��ز حمایتهای بزرگ نظامی و مالی از گروههای
مسلح کردی مانند پ.ک.ک و نیز عدم حمایت جدی
از موضع آنکارا در بحران س��وریه ،روابط تنشآلود و
مبتنی بر بیاعتمادی به آمریکا در چند سال گذشته
داشته اس��ت .بازداشت دو ساله کشیش آمریکایی و
نیز بازداش��ت یکی از مقامات هالک بانک ترکیه در
نیویورک به جرم کمک به ایران در دور زدن تحریمها،
مناسبات تنشآلود را تشدید کرده است.
در واقع این کش��ور اعتم��اد چندانی به متحد
دیرین خود در ناتو ندارد .خرید سپر دفاع موشکی
اس 400و نیز عقد قراردادهای ساخت نیروگاههای
هستهای با روس��یه و چین و بازگشت به سیاست
شرقگرایانه از زمینهها و عوامل مهم دیگر کاهش
سطح روابط دو کشور ترکیه  -آمریکا در چند سال
اخیر است و به نظر میرسد تا زمان حضور فکری
دولت ترام��پ در رأس نظام حاکمیتی آمریکا این
تنش کاهش نخواهد یافت.

ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻰ ﺭﺳــﺎﻧﺪ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ  /ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺤﻴﻮﻯ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺍﺯ ﺳــﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ )ﺭﻩ( ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ
ﺩﻣﺎﻭﻧــﺪ ﻣﺎﻟﻚ  3ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸــﺎﻉ ﺍﺯ  6ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸــﺎﻉ ﭘﻼﻙ ﻫﺎﻯ ﺛﺒﺘــﻰ  4ﻭ  56ﻭ  69ﻭ  191ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  60ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﻗﺮﻳﻪ ﺍﻭﺭﻩ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺍﻭﺭﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﻨﺪ  /ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ) 032194ﻣﻮﺭﺥ ، 1394/8/10
 191ﺍﺯ  60ﺍﺻﻠﻰ ﻭ  032195ﻣﻮﺭﺥ  69 ، 1394/8/10ﺍﺯ  60ﺍﺻﻠﻰ ﻭ  556720ﻣﻮﺭﺥ  56 ، 1394/5/5ﺍﺯ 60
ﺍﺻﻠﻰ ﻭ  078258ﻣﻮﺭﺥ 4 ، 1394/6/29ﺍﺯ  60ﺍﺻﻠﻰ( ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  -ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻭ ﺣﺮﻳﻢ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ
 /ﻣﺴــﻴﻞ /ﻧﻬﺮ  ....ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﻢ ﻭ ﺣﺴــﺐ 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
ﺑﺎﺷــﺪ ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷــﺘﻦ 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 ﺳﺎﻟﻦ ﻭﺭﺯﺷﻰ
ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ )ﻋﺞ( ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .ﺑﺪﻳﻌﻰ ﺍﺳﺖ 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 -5537/ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -97/6/15:ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ97/6/25 :
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ :ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻣﻴﻼﺳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺘﺤﻌﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ
– ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ -ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ -ﺩﻫﺴــﺘﺎﻥ ﻣﻴﻼﺱ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻯ ﭼﺎﻫﮕﺎﻩ ﻣﻴﻼﺱ  .ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ :ﻟﻴﻼ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻧﺎﺻﺮﺁﺑﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺎﺋﺰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ .ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ
ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ/ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ  :ﺍﺣﻤﺪ ﺗﻮﺟﻮﻧﻰ ﺍﺻﻞ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳــﻴﻒ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ :ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ
ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1ﻭﻛﻴﻞ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻣﻴﻼﺳــﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﺴــﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  9709973852100099ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻔﺘﺎﺩ
ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  2/082/500ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ 1395/12/30ﻭ  1395/12/25ﻭ 1396/01/30ﻭ  1396/02/05ﻭ 1396/01/20ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ
ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ .ﺍﻣﻀﺎء ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺫﺑﻴﺢ ﺍﷲ ﻣﻮﻣﻨﻰ .ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ -1 :ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺭﺩ )ﻣﺎﺩﻩ  34ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ( -2 .ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﺪ -3 .ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺣﻜﻢ ﻭ ﺍﺳــﺘﻴﻔﺎ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻴﺴــﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﺳﻰ ﺭﻭﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻳﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﻤﻪ
ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ ،ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺸــﺮﻭﺡ ﻣﺸــﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺟﻮﻩ ﻧﻘﺪﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ
ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺍﻟﻰ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻧﺰﺩ
ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺛﺎﻟﺚ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺛﺎﻟﺚ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺍﻝ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻳﻚ ﺳــﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺍﻋﺴــﺎﺭ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﺍﻻ
ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ )ﻣﻮﺍﺩ  8ﻭ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ  -4 .(1394ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ
ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻋﻠﻴــﻪ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ،ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺩﺭﺟﻪ ﻫﻔﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺩﺍﺭﺩ.
)ﻣــﺎﺩﻩ  34ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣــﺎﺩﻩ  20ﻕ .ﻡ.ﺍ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  16ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ -5 .(1394
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻯ ﺩﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﻛﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻮﻥ ﻛﺎﻓﻰ
ﻧﺒﺎﺷــﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺩﺭﺟﻪ ﺷﺶ ﻳﺎ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻧﺼﻒ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ) .ﻣﺎﺩﻩ
 21ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ  -6 .(1394ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺳــﻰ ﺭﻭﺯ ﺍﺭﺍﺋﻬﺸــﻮﺩ ﺁﺯﺍﺩﻯ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻳﺎ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻔﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
)ﺗﺒﺼﺮﻩ  1ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ .(1394
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ – ﺍﺣﻤﺪ ﺩﺭﺳﺖ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  538/97ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻝ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﻋﻠﻰ ﺭﺿﻮﺍﻧﻰ ﻣﻬﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﮔﺮگ  -ﺳﺎﻛﻦ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ – ﺣﺎﺟﻰ ﺁﺑﺎﺩ -ﻛﻮﭼﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ -1 :ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﻧﺼﻴــﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ -ﻣﺠﻬــﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ – ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ .ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ 97/7/16 :ﺳــﺎﻋﺖ  . 9/00ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺧﻪ  97/1/26ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺍﻭﻝ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  538/97ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ 73
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺿﻤﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ
ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺷﻮﺩ.
ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻝ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  9409983823900244 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ 940266 :ﻉ  3ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﻭﻟﻰ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ
ﻣﺎﻧﺪﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺭﻭﻳﺸــﻌﻠﻰ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﻧﻰ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ ،ﺧﺎﺭﺩﺍﻥ-ﻛﻮﭼﻪ ﺧﺎﺗﻢ ﺍﻻﻧﺒﻴﺎء ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺩﻭﻳﺴﺘﻰ ﻣﻮﮔﻮﻳﻰ
ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻣﻴﺮﺯﺍ ،ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  9610093823900030ﻣﻮﺭﺧــﻪ  1396/04/23ﻭ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  9509973823901670ﻛﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻭ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ -1 :ﻣﺒﻠﻎ  900/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﻣﺎﺗﺮﻙ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳــﻬﻢ ﺍﻻﺭﺙ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﺭﺛﻪ
ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  1/535/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  45/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ ﺍﻻﺟﺮﺍ
ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ .ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ  10ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﺝ
ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﺍﻻ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺭﺍﺳﺎ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ
ﺩﺭﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  970317ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ ﺣﺴﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 1396/12/24- 9609971787101519ﺷــﻌﺒﻪ  2ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺗﺤﻰ ﺳﻨﺰﻳﻘﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  282,604,830ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ 8,026,169
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  6,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺟﻤﻌﺎ"ﺑﻤﺒﻠــﻎ  296,630,999ﺭﻳﺎﻝ
ﺩﺭﺣــﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﺟﻤﺎﻟﻰ ﻭ ﻣﺒﻠــﻎ  14,831,549ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﻤﺒﻠﻎ
 311,462,548ﺭﻳﺎﻝ ،ﭼﻮﻥ ﺩﺭﻗﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﺸــﺮﺡ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1397/02/19-139705812004000434ﺣﻮﺯﻩ
ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺍﻭﻝ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  19925ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ -1ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ 10
ﻧﺎﺣﻴﻪ  01ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  322,5ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻭﺣﺴــﺐ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ 1397/05/18
ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ-ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺑﺼﻴﺮﺕ-ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ  49717-86481ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﺭﺯﺵ ﺳﺮﻗﻔﻠﻰ ﺳﻪ ﻭﺍﺣﺪ
ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  7,790,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﻤﺒﻠﻎ 311,462,548
ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9600176ﻣﻮﺭﺥ  1396/07/15ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ
ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺳــﻤﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/07/15ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  840,711,864ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﻭﺍﺣﺪ ﺟﻤﺎﻟﻰ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﻪ ﺑﻤﺒﻠﻎ  1,152,174,412ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻘﺪﺍﺭ  36ﺳــﻬﻢ ﻣﺸــﺎﻉ ﺍﺯ  240ﺳــﻬﻢ
ﻣﺸــﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  19925ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ -1ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ  10ﻧﺎﺣﻴﻪ  01ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 322,5ﻣﺘﺮﻣﺮﺑــﻊ ﺍﺯ ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺗﺤــﻰ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ  1,185,000,000ﺭﻳــﺎﻝ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻥ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺍﺯ
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻴﺮﺳﺪ-1.ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯﻣﺒﻠﻎ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ
ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ-2.ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/07/02ﺳﺎﻋﺖ09:00
ﺍﻟﻰ 10:00ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ-3.ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻭﻝ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ -4ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ -5ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ-6ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ-7ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻬﺎﻯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ
ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﺁﻧﺮﺍ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﻓﻴﺶ
ﺁﻧﺮﺍ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﻭﺍﺭﻳﺰﻯ ﺍﺯ ﻭﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ -8ﺑﻬﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺍﻟﺰﺍﻣﻰ ﺍﺳﺖ-9.ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ-10ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮﺍﺭﺽ ،ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ،ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻭ  ...ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺎﺻﻞ
ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ-10 .ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻓﻚ ﺭﻫﻦ
ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻰ ﺑﺎﺑﺖ ﻓﻚ ﺭﻫﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﺴﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻘﺪﺍﺭ
ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻥ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺑﻪ ﻭﻯ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ-12.ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺻﺮﻓﺎ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺣﻖ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﺭﺛﺶ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﺣﻖ
ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﻐﺮﺑﻰ ﻗﻮﺟﻖ-ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ
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از نگاه دیگران
حضور ترامپ در شورای امنیت
یک فرصت است

یک کارشناس مس��ائل بینالملل از حضور ترامپ
در ش��ورای امنیت اس��تقبال کرد و گفت :این فرصت
مناسبی است تا آمریکا و ترامپ در رابطه با عملکردش
نسبت به برجام پاسخ دهد اما اگر بخواهند بحث پرونده
جدی��دی باز کنند آن را قبول نداریم و ابتدا باید نقض
برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱از سوی آمریکا مطرح شود.
مهدی ذاکریان با اش��اره به اظهارات نماینده آمریکا
درب��اره حضور ترامپ در ش��ورای امنی��ت اظهار کرد :به
صورت دورهای یکی از اعضای ش��ورای امنیت به عنوان
رئیس شورای امنیت تعیین میشود و در حال حاضر برای
ماه سپتامبر آمریکا ریاس��ت دورهای را برعهده میگیرد.
یکی از کارهایی که انجام میدهند این است که در جلسه
شورای امنیت رئیسجمهور این کشور برای طرح موضوع
مهمی ش��خصا حضور پیدا میکند که در دوره اوباما نیز
چندینبار این اتفاق افتاد و مسبوق به سابقه است.
وی ادام��ه داد :اتفاق��ا حضور ترامپ در ش��ورای
امنیت میتواند یک فرصت باش��د و نشاندهنده آنکه
آمری��کا از یکجانبهگرایی خارج و به چندجانبهگرایی
روی آورد و ای��ن مس��ئله نیز در این ش��ورا از س��وی
کشورهای دیگر مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
این کارشناس مسائل بینالملل در ادامه خاطرنشان
کرد :آنچه که در این جلس��ه قرار است اتفاق بیفتد و
برای ایران مهم اس��ت اینکه آنها قرار اس��ت موضوع
ایران را طرح کنند در حالی که آنها نمیتوانند بدون
اش��اره به یک قطعنامه چنین مسئلهای را طرح کنند
مگر اینکه بخواهند به قطعنامه  ۲۲۳۱ارجاع دهند که
در آن صورت باید گفت این ایران و کش��ورهای دیگر
امضاکننده برجام هس��تند که بای��د از آمریکا توضیح
بخواهن��د چ��را از این توافق خارج و ای��ن قطعنامه را
ایسنا
نقض کرده است.
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ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺗﻤﺎﺱ  09115407594ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺣﺴــﺐ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/04/25ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻠﻚ ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ-ﮔﺪﻡ ﺁﺑﺎﺩ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﺮﺍﻏﻰ -ﻧﺒﺶ ﻓﺮﺍﻏﻰ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 200ﻣﺘﺮ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 270ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺷــﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺎﺭﻩ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻﻯ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺑﺎ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺳﻜﻠﺖ ﺑﺘﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 2,300,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻴﺮﺳﺪ-1.ﺣﺴــﺐ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/04/25ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻠﻚ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻧﻴﻤﻪ ﺳــﺎﺧﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺼﻤﺪ ﺩﻭﮔﻮﻧﭽﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ-ﮔــﺪﻡ ﺁﺑﺎﺩ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﺮﺍﻏﻰ -ﻧﺒﺶ ﻓﺮﺍﻏﻰ
ﺳــﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 200ﻣﺘﺮ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  270ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺎﺭﻩ ﺑﺼﻮﺭﺕ
ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻﻯ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺑﺎ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺳــﻜﻠﺖ ﺑﺘﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  2,300,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ -2ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺍﺯﻣﺒﻠﻎ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺷــﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸــﻮﺩ-3.ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/07/03ﺳــﺎﻋﺖ 09:00ﺍﻟﻰ 10:00ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ-4.ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻭﻝ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ -5ﻣﻜﺎﻥ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ -6ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ-7ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ-8ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻬﺎﻯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﺁﻧﺮﺍ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ
ﻳــﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺣﺴــﺎﺏ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﻓﻴﺶ ﺁﻧﺮﺍ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼــﻮﺭﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﻭﺍﺭﻳﺰﻯ ﺍﺯ ﻭﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ
ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ -9ﺑﻬﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷــﺘﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺍﻟﺰﺍﻣﻰ ﺍﺳﺖ-9.ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺸﻤﻮﻝ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﻐﺮﺑﻰ ﻗﻮﺟﻖ-ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ
ﻧﻈﺮﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺑﺮﻫﺎﻡ ﺷﻴﺦ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  961101ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ
ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺣﻀﺎﺭﻳﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻭﻯ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ
ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺳﻨﻨﺪﺝ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺧﻮﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ6954 :
ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺭﺳﺘﻤﻰ – ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺳﻨﻨﺪﺝ
ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺭﺷــﻤﻪ ﺍﻯ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺩﻭ ﺑﺮگ ﺍﺳﺘﺸــﻬﺎﺩ ﻣﺤﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﺷﻬﻮﺩ ﻭ ﺑﮕﻮﺍﻫﻰ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 7
ﮔﺮﻣﺴــﺎﺭ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻣﺪﻋﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ  10/7478ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺛﺒﺖ
 ----ﺟﻠﺪ -----ﺻﻔﺤﻪ -----ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﻭ ﻣﺎﻟﻚ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﺳــﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  – 120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴﻰ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺍﺻﻞ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻗﺮﺍﺭ
ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺍﻻ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻧﺮﺳــﻴﺪﻥ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﺻﻞ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ  .ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻰ ﺳــﻨﺪ ﺗﻚ ﺑﺮگ  . 190578ﻡ
ﺍﻟﻒ621 :
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ -ﺣﺴﻦ ﺭﺍﻣﻪ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗــﺎﻯ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻤﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  0430072333ﺑﺎﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺷــﻬﺎﺩﺗﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻓﻮﺕ
ﻭ ﻓﺘﻮﻛﭙﻰ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  97/4/395ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ
ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻤﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  180ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/2/26ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ
ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﻭﻯ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ -1 :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 0430072333
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺭﺣﻴﻢ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  0430111681ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﺣﺪﻳﻘﻪ ﺳــﻠﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻗﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  7ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﻻﻏﻴﺮ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺬﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ
ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5530/
ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻤﺴــﺎﺣﺖ ﻛﻞ  1765675ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  1ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ 188
ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩﻳﻪ ﻛﻪ ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺻﻔﺤﻪ  166ﺩﻓﺘﺮ ﺟﻠﺪ  644ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭼﺎﭘﻰ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ 274777
ﺑﻨﺎﻡ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺎﺑﺪﻯ ﻛﻼﺷﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﻜﺒﺮگ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﻣﺤﻠﻰ ﻛﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﺷﻬﻮﺩ
ﺩﺭ ﺫﻳﻞ ﺁﻥ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ  1396/8/16-103063-103062ﺑﮕﻮﺍﻫﻰ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  128ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻥ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻣﻠﻚ ﻓﻮﻕ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﺫﻳﻞ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻛﺴﻰ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﺧﺬ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5533/
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ

