چالش

پیشنهاد پوتین به آبه

انصراف داسیلوا

«والدیمی��ر پوتی��ن» رئیسجمهور روس��یه ب��ه ژاپن پیش��نهاد داد تا بدون
هیچ ش��رط مقدماتی پیمان صلحی را با روس��یه به امضا برس��اند .رئیسجمهور
روسیه این پیش��نهاد را در سخنرانی جلسه عمومی «مجمع اقتصادی شرق» در
«والدیوستوک» روسیه و در حضور سران کشورهای شرکتکننده در این اجالس
مطرح کرد.پوتین در سخنرانی خود به «شینزو آبه» نخستوزیر ژاپن پیشنهاد داد
تا این پیمان صلح را تا پیش از پایان سال جاری میالدی به امضا برساند.
وی تأکید کرد« :بیایید یک توافقنامه صلح امضا کنیم  -نه حاال ،اما تا پیش از پایان
س��ال جاری  -بدون هیچ شرط مقدماتی» .مسکو هویت واقعی مظنونین حمله سالزبری
انگلیس را شناسایی کرده است .رئیسجمهور روسیه همچنین در بخش دیگری از سخنان
خود گفت که مس��کو هویت واقعی دو مردی را که دادستانان انگلیس به تالش برای قتل
«سرگئی اسکریپال» افسر سابق روس و دخترش در سالزبری متهم کردهاند ،میشناسد.
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آمریکای التین

رایزنی عزل ترزا می

به گفته منابع مطلع ،حدود  ۵۰قانونگذار حامی بریگزیت "سخت" از حزب
محافظهکار انگلیس ،نشس��تی را برگزار کردهاند تا درباره چگونگی و زمانی که
میتوانند ترزا می را به کنارهگیری از نخس��توزیری کشورش��ان مجبور کنند،
بحث و رایزنی کنند .نمایندگانی از گروه تحقیقات اروپایی ( )ERGاین مس��اله
را مورد بررس��ی قرار دادند که چگونه به بهترین ش��کل میتوان قوانین انتخاب
رهبری حزب را مش��خص کرد .یکی از آنان که در جلس��ه حضور داشت ،گفت :همه
کسانی که میشناسم میگویند ترزا می (نخستوزیر انگلیس) باید برود ،او فاجعه است
و این رویه نمیتواند ادامه یابد.
اوایل س��پتامبر اس��تیو بکر ،معاون س��ابق دولت در پارلمان انگلیس در امور خروج
بریتانیا از اتحادیه اروپا به ترزا می هشدار داد چنانچه او روی طرحهایش درباره بریگزیت
اصرار کند ۸۰ ،نماینده یا بیشتر آماده هستند.

رئی��س جمهور س��ابق برزی��ل در نهایت از نام��زدی در انتخابات ریاس��ت
جمهوری این کشور انصراف داد.
«لوئیز ایناس��یو لوال دا سیلوا» رئیس جمهور سابق برزیل ،که به جرم فساد
مالی زندانی اس��ت از نامزدی در انتخابات ریاس��ت جمهوری ماه آینده انصراف
داده اس��ت .این خبر را گلیس��ی هافمن ،رهبر حزب کارگر برزیل ،در مقابل مقر
پلیس جایی که لوالی  ۷۲ساله حکم  ۱۲سال زندان را می گذراند اعالم کرد .دادگاه
عالی انتخاباتی برزیل کمتر از دو هفته قبل لوال را به دلیل محکومیتش از نامزدی منع
کرده بود اما او هنوز در انتظار تجدید نظر است.
این تصمیم بعد از یک کش��مکش بلند حقوقی گرفته می ش��ود که با حکم روز ۳۱
اوت دادگاه عالی انتخابات همراه بود دایر بر اینکه او به دلیل محکومیتش واجد شرایط
نامزدی در انتخابات نیست .از سوی دیگر فرناندو حداد وزیر سابق آموزش است.

فرادیـد

پنجشنبه  22شهریور  1397شماره 4838

یادداشت

ذرهبین
انگلی�س« :انجم چودری» یک مجرم انگلیس��ی
وهاب��ی که به دلیل تش��ویق مردم برای پیوس��تن به
داع��ش به گذراندن بیش از پنج س��ال حبس محکوم
ش��ده بود ،اکن��ون بعد از گذراندن تنه��ا نیمی از این
دوران آزاد میشود .چودری که به اتهام تشویق مردم
به س��وی گروهک تروریس��تی داعش ،سال  ۲۰۱۶به
گذراندن پنج سال و نیم حبس محکوم شده بود ،چند
هفته بعد از زندان بیرون میآید.
پاکس�تان« :زبیر محمود حیات» رئیس س��تاد
مش��ترک پاکستان در سفر به عراق و دیدار با مقامات
وزارت دفاع این کش��ور بر مبارزه مشترک با تروریسم
تأکید کرد« .عرف��ان الحیالی» وزیر دفاع عراق نیز در
ای��ن دیدار اعالم کرد بر گس��ترش همکاری دفاعی و
نظامی با پاکستان برای مبارزه با تروریسم تأکید کرد.
الحیال��ی در ادامه این مالقات گف��ت :جنگ عراق در
مبارزه با تروریسم اطالعاتی خواهد بود.
افغانس�تان« :عطااهلل خوگیانی» سخنگوی والی
ننگرهار اع�لام کرد که در حمله انتحاری که اعتراض
کنندگان را در منطقه «دهکه» واقع در «مهمند دره»
این والیت هدف ق��رار داده بود ۶۸ ،تن جان باخته و
دستکم  ۱۶۸تن دیگر نیز زخمی شدهاند .این حمله
زمانی صورت گرفت که ش��ماری از شهروندان مهمند
دره ننگرهار ،علیه یک فرمانده پلیس محلی دست به
اعتراض زده و خواستار برکناری وی شده بودند.
قطر :وزارت خارجه قطر امروز با انتش��ار بیانیهای
چهار کش��ور عربی (عربستان ،مصر ،امارات و بحرین)
را به گفتوگو فراخواند .در این بیانیه به خسارتهای
وارده به شمار زیادی از خانوادهها در نتیجه بحران به
وج��ود آمده در روابط بین قطر و چهار کش��ور مذکور
اشاره شده است.
چین :رؤس��ای جمهور چین و روس��یه در دیدار
ب��ا س��ران محل��ی در «والدیوس��توک» ،س��الهای
 2018و  2019را ب��ه عن��وان س��الهای تمرک��ز بر
همکاری و مبادالت میان دو کشور در سطوح محلی،
برگزیدند«.ش��ی جینپین��گ» رئیس جمه��ور چین
خواس��تار افزایش همکاری چین و روس��یه در سطوح
محل��ی ،همکاری در سیاس��تهای محیط زیس��تی و
ایجاد فضا برای س��رمایهگذاری تجاری در این سطوح
شده است.
ایتالیا« :ماتئو س��الوینی» معاون نخس��توزیر و
وزیر کش��ور ایتالیا گفت که تحریمهای اتحادیه اروپا
علیه روس��یه بی معنی است و از پش��توانه اقتصادی،
سیاس��ی ،اجتماعی و فرهنگی برخوردار نیس��ت .وی
گف��ت « :ماه می آینده فرصت تاریخی برای ما خواهد
بود تا در نهایت توازن قدرت را در اروپا تغییر دهیم.

سرخط

آلمان به دنبال چیست؟
فرامرز اصغری

س��وریه در حالی همچنانت از کانونهای اصلی تحوالت
منطقهای است که تحرکات نظامی و سیاسی برخی کشورهای
غربی در قبال آن امری قابل توجه اس��ت .از یک س��و آمریکا
ضمن حمایت از گروههای تروریس��تی اق��دام به پیاده کردن
نظامیانش در برخی مناطق مرزی سوریه کرده است .از سوی
دیگ��ر انگلیس نیز تحرکاتی برای ایجاد فضای القایی از حمله
شیمیایی در ادلب هس��تند چنانکه گزارش ها نشان میدهد
تیم رس��انهای و اطالعاتی این کش��ور برنامههای گسترده ای

گ�زارش ویژه

گروه فرادید

ابعاد جدید اس�لام س��تیزی
مهرهه��ای آمریکایی در منطق��ه در ایام محرم آغاز
ش��ده چنانکه مزدوران آلخلیفه و آل سعود ضمن
س��رکوب مراس��مهای عزاداری ساالر ش��هیدان به
تخریب موکبها و مساجد و حسینیهها پرداختهاند.
نیروه��ای وابس��ته به خان��دان س��عودی به
حسینیهها و تکایای عزاداری در منطقه شیعهنشین
قطیف حمله کردند .ش��یعیان قطیف در عربستان
با برپایی تکایا و هیئات عزاداری به اس��تقبال ماه
مح ّرمالحرام رفتند.باوجوداین ،نیروهای س��عودی
همچون سالهای گذش��ته به بستن حسینیهها و
جمعآوری پرچمهای سیاه اباعبداهلل الحسین (ع)
اقدام کردند و تالش کردن��د مانع از برپایی عزای
حسینی در این شهر شیعهنشین شوند
از سوی دیگر مزدوران و شبهنظامیان رژیم آل
خلیفه در اقدامی تبعیضآمیز با حمله به ش��هرک
«بالد قدیم» ،نمادهای عاشورایی شیعیان را از بین
بردند .منامهپس��ت با اعالم این خبر افزود مزدوران
رژیم آل خلیفه و شبهنظامیان وابسته به این رژیم با
پشتیبانی چند دستگاه زرهپوش و خودروی نظامی
روز سهشنبه به شهرک بالد قدیم یورش بردند.
مزدوران و شبهنظامیان رژیم آل خلیفه پس از
یورش به این شهرک ،پرچمها و نمادهای عاشورایی

تعرض مزدوران به نمادهای عاشورایی

عزاداری برای امام حس��ین علیه الس�لام را از بین
بردند .در همین حال گروه ائتالف جوانان  ۱۴فوریه
بحرین با انتشار بیانیهای ،این اقدام رژیم آل خلیفه
را تالش��ی دیگر در ادامه جنایات ظالمانه و فرقهای
رژیم بحرین بر ضد شیعیان این کشور دانست.
الزم به ذکر است رهبر معنوی انقالب بحرین
ب��رای اولین ب��ار پس از عمل جراح��ی در جمعی
عموم��ی حاضر ش��د و به مجلس عزای حس��ینی
رفت .تصاویری از حضور آیتاهلل «عیس��ی قاسم»
رهب��ر معنوی انق�لاب بحری��ن در مجلس عزای
امام حس��ین (ع) در اول محرم (  ۲۰شهریور) در
حس��ینیهای در لندن منتش��ر شده اس��ت .بنا به
گ��زارش وبگاه «المقاوم» ای��ن اولین حضور علنی
شیخ قاسم پس از انجام عمل جراحی در لندن در
پی دو سال محاصره در بحرین است.
آیت اهلل عیس��ی قاس��م ک��ه در پ��ی تحمل
بیش از دو س��ال محاص��ره نظامی توس��ط رژیم
آل خلیفه دچار وخامت ش��دید اوضاع جسمانی و

دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن اذعان
بحــــ�ر ا ن
ب��ه اینکه حض��ور تروریس��تها در ادلب
س��وریه قابل تحمل نیست ،از ایران ،روسیه و ترکیه خواست از
هیچ کوششی برای محافظت از غیرنظامیان فروگذار نکنند.

ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ  1274/57ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﮔﻨﺎﻭﻩ ﺑﺨﺶ ﺷﺶ ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﺁﻗﺎﻯ ﮔﻠﻨﻮ ﺷــﺎﻳﺎﻥ ﻛﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ  35011ﻣﻮﺭﺥ  1397/06/11ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  657ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﻣﺎﻟﻚ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ  1274/57ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﻣﺤﻠﻰ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺷﺪﻩ ﺩﻓﺘﺮ  79ﮔﻨﺎﻭﻩ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﻠﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﻼﻛﻴﺖ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ  1274/57ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﮔﻨﺎﻭﻩ ﺑﺨﺶ ﺷﺶ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻼﻙ
ﺟﻠﺪ  281ﺻﻔﺤﻪ  219ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ  35204ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻌﻠﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﻳﻴﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺪﻋﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺗﺎ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﮔﻨﺎﻭﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﺮﺳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﺻﻞ ﺳــﻨﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸــﻮﺩ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺳــﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
 -97/6/22ﻡ ﺍﻟﻒ513/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﮔﻨﺎﻭﻩ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ :ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺑﺸــﺎﻡ ﻧﺎﺭﻭﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ
ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﺷــﻬﺮ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﭘﺮﺳــﺘﺎﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻣﻴﺪ ﺁﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻠﻮﻙ  23ﻭﺍﺣﺪ  -1ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ /
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ -1 :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻋﻤﻠﻪ  -2ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺭﻳﮕﻰ ﺣﺎﺟﻰ ﺻﻔﺮ  ،ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1397029000428046ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ  9609975410601966ﻣــﻮﺭﺥ  1396/12/19ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ  -1ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻋﻤﻠﻪ  -2ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺭﻳﮕﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﻔﺮ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﻛﺸﻨﺪﻩ ﺍﻳﻮﻳﻜﻮ  36-HT330ﻣﺪﻝ  1373ﺳﻔﻴﺪ ﺭﻧﮓ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ
ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ 821ﻉ 71ﺍﻳﺮﺍﻥ  73ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  284770ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  132121ﻭ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ
ﻣﺒﻠــﻎ  5/400/000ﺭﻳــﺎﻝ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﻮﻡ ﺑــﻪ  210/000/000ﺭﻳﺎﻝ( ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ )ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻨﺪ( ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺟﺮﺍء ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺣﻖ ﺍﻻﺟﺮﺍء ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺯ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﺪ) .ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﻮﻡ ﺑﻪ  210/000/000ﺭﻳﺎﻝ( ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ  -1 :ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﻇــﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻤﻮﻗــﻊ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ )ﻣﺎﺩﻩ  34ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ(  -2 .ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ
ﺑﺪﻫﺪ  -3ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺣﻜﻢ ﻭ ﺍﺳــﺘﻴﻔﺎ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻴﺴــﺮ ﺑﺎﺷــﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﺳﻰ ﺭﻭﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻳﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﻤﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺑﻪ
ﻃﻮﺭ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺸﺘﻤﻞ 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 ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﺩﻋﻮﺍﻯ
ﺍﻋﺴﺎﺭ 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 ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ
ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ  ،ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺩﺭﺟﻪ ﻫﻔﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺩﺍﺭﺩ) .ﻣﺎﺩﻩ  34ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  20ﻕ ﻡ ﺍ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ
 16ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ  -5 (1394ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻯ ﺩﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ
ﻛﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻮﻥ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺩﺭﺟﻪ ﺷﺶ ﻳﺎ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻧﺼﻒ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ )ﻣﺎﺩﻩ  21ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ  -6 (1394ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻮﺍﻝ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺳﻰ ﺭﻭﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﻮﺩ 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  .(1394ﻡ ﺍﻟﻒ1500/
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609987410700150ﺷﻌﺒﻪ  7ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻳﺎﺳﻮﺝ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 -9709977410700657ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪﺟﻌﻔﺮﻗﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ ،
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ  ،ﺷﻬﺮ ﻳﺎﺳﻮﺝ  ،ﻛﺎﺷﺎﻥ  ، 14ﺩﻓﺘﺮ ﻛﺮﻳﻢ ﭘﻮﺭ  ،ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ -1 :ﭘﻮﺭﺍﻥ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﺯﺭﺩ ﺧﻮﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﺮﻡ
ﺍﻟﻪ  -2ﺻﻔﻮﺭﺍ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﺯﺭﺩ ﺧﻮﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﺮﻡ ﺍﻟﻪ  -3ﺛﺮﻳﺎ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﺯﺭﺩ ﺧﻮﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﺮﻡ ﺍﻟﻪ  -4ﺭﺑﺎﺏ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﺯﺭﺩ ﺧﻮﻧﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﺮﻡ ﺍﻟﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ ﻳﺎﺳﻮﺝ ﺳﺎﻟﻢ ﺁﺑﺎﺩ ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ  9ﭘﻼﻙ
 -5 -69ﺁﻗﺎﻯ ﻟﻄﻒ ﺍﻟﻪ ﺭﺿﺎﺋﻰ ﺯﺭﺩﺧﻮﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﺮﻡ ﺍﻟﻪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺪﺍﻟﺘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ ﺷﻬﺮ ﻳﺎﺳﻮﺝ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺟﻨﮕﻞ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﻫﺠﺮﺕ  3ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻫﺸــﺖ ﺑﻬﺸــﺖ ﻃﺒﻘﻪ  -6 – 3ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ،ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻫﺎ -1 :ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺗﺮﻛــﻪ  -2ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻔﺎﻯ ﺗﻌﻬﺪ )ﻣﺎﻟﻰ( ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ )ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ( ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺻﻼﺡ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  970575ﻣﻮﺭﺧﻪ
 97/5/29ﺳﻄﺮ  4ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﻗﻠﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﻰ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ  309ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ
ﺿﻤﻦ ﺍﺻﻼﺡ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺮ  4ﺻﻔﺤﻪ ﺩﻭﻡ ﺭﺍﻯ )ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺩﻋﻮﺍ( ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻭﻓﻖ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺍﺻﻠﻰ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ
ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻳﺎﺳﻮﺝ

نباید تحت فش��ار قرار گیرد .این مقام آلمان در این مورد به
خبرگ��زاری آلمان گف��ت« :ما به صورت مس��تقل و بر طبق
قانوناساسی خود تصمیم میگیریم که البته مطابق با قوانین
جهانی باشد».
وی گف��ت که آمری��کا تاکنون درخواس��ت خاصی برای
مشارکت آلمان در اقدام نظامی علیه دولت سوریه در صورت
وقوع حمله ش��یمیایی مطرح نکرده اس��ت .حال این س��وال
مطرح میش��ود که چ��را چنین رویکردی از س��وی آلمانها
مطرح میشود و آنان با ادعای تحرک نظامی و یا عدم اجرای
آن چه اهدافی را دنبال میکنند؟ در پاس��خ به این پرس��ش
چند نکته مورد توجه است.
نخس��ت وضعیت داخل��ی آلمان و چالش��های دولت این
کشور است دوم اهداف جهانی آلمان بویژه در غرب آسیاست.
در حوزه نخس��ت مرکل با مسئلهای به نام بحران پناهجویان

اسالم ستیزی آل سعود و آل خلیفه در محرم ابعاد تازهای گرفت

حضور تروریستها در ادلب قابل تحملنیست

ﺁﮔﻬﻰ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  180ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺼﻮﺏ  78/6/26ﺑﻪ
ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﺩﻳﻦ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  96098832260459ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﺮﻙ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ
ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  97/7/24ﺭﺍﺱ ﺳﺎﻋﺖ  8/30ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ ً ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻡ ﺍﻟﻒ1047/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  105ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

برای ساخت فیلمهای غیر حقیقی از حمله شیمیایی در این
منطقه هس��تند تا به این بهانه بتوانند فشارها بر نظام سوریه
و متحدانش را اجرایی سازند.
فرانسه نیز از مدتها قبل اقدام به بازی اطالعاتی و روانی
در قبال سوریه کرده در حالی که در ظاهر نیز ادعای حمایت
از مذاکره و راهکار سیاسی را سر میدهد .در کنار این کشورها
یک نکته مشاهده میشود و آن تحرکات نظامی آلمان است.
از یک س��و رس��انههای غربی اعالم کردهاند که آلمان خود را
برای اجرای گزینه نظامی آماده میکند و از سوی دیگر وزیر
خارجه آلمان گفت که کش��ورش در زمینه مشارکت در اقدام
نظامی علیه سوریه به صورت مستقل و بر طبق قانوناساسی
و قوانین جهانی تصمیمگیری خواهد کرد.
«هایک��و ماس» وزی��ر خارج��ه آلمان معتقد اس��ت که
کشورش در زمینه مشارکت ارتش در اقدام نظامی در سوریه

و مطالبات مردمی و جریان های سیاسی برای پایان دادن به
این بحران است .می توان گفت که آلمانها با ادعای آمادگی
ب��رای گزینه نظام��ی برآنند تا به اف��کار عمومی جدیت خود
برای مبارزه با تروریس��م و البته ح��ل مقوله پناهجویان را به
نمایش گذارند.
در ب��اب اهداف جهان��ی آلمانها نیز آنها از یک س��و به
دنبال جلب نظر البی صهیونیستها و برخی کشورهای عربی
هس��تند تا بتوانند از منابع مالی آنها برخوردار شوند .آلمانها
ب��ا ادعای آمادگی ب��رای گزینه نظامی این ط��رح را پیگیری
میکنند .از س��وی دیگ��ر آنها با رویکرد ب��ه گفتمان مذاکره
نیز به دنبال ایجاد فضایی برای حضور در بازس��ازی س��وریه
هس��تند تا از این طری��ق نیز منافع اقتصادی بس��یاری را به
دست آورند چنانکه مرکل در دیدار با پوتین نیز بر این حضور
تاکید کرده بود.

س�لامت شده اس��ت مردادماه امسال ( )1397به
بیمارستانی در لندن منتقل شده است.
در ای��ن میان پایگاه خب��ری اینترنتی الخلیج

«آنتونی��و گوترش» ،دبیر کل س��ازمان مل��ل متحد روز
سهش��نبه ضمن اذع��ان به اینک��ه اوضاع «ادل��ب» و حضور
تروریستها در آن قابل تحمل نیست از روسیه ،ایران و ترکیه
خواس��ت از هیچ تالشی برای محافظت از غیرنظامیان در این
استان سوریه فروگذار نکنند .گوترش از روسیه ،ایران و ترکیه
خواس��ت «از هیچ تالش��ی برای یافتن راه حلهایی به منظور

ﺁﮔﻬﻰ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺑﻬﺎﺭﻳﺎﻥ ﻧﺴﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻬﺮﺍﺏ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ
ﺷــﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9709987430500531ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/4/24ﺑﺪﺭﻭﺩ
ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1:ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺑﻬﺎﺭﻳﺎﻥ ﻧﺴﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻬﺮﺍﺏ ﺑﻪ ﺵ
ﺵ  618ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ
ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻳﺎﺳﻮﺝ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻧﻮﺭﺯﺍﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ
ﺑﻠﻮﭼﺴــﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ ﺍﺑﻮﺫﺭ  30ﭘﻼﻙ  -93ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ /
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ -1 :ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﭘﻴﺎﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ
ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﺥ ﺑﻌﺜﺖ  12ﺳــﺮﻧﺒﺶ  -2ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﭘﺴــﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ،ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ:
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 9709975500500226
ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻋﻠﻴــﻪ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﺑﻨﺎﻡ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﭘﺴــﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺳــﻤﻰ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺳﻤﻰ ﺳﻨﺪ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﭘﮋﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ  332 -95ﺩ  42ﻭ ﺑﺎ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺿﻤﻨﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻖ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ  -1 :ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ
)ﻣﺎﺩﻩ  34ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ(  -2 .ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﺪ  -3ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﺍﺟﺮﺍ ﺣﻜﻢ ﻭ ﺍﺳــﺘﻴﻔﺎ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻴﺴــﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ
ﻇﺮﻑ ﺳــﻰ ﺭﻭﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷــﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻳﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﻤﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ 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 ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﺛﺎﻟﺚ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻓﻬﺮﺳــﺖ 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 ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷــﺖ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ )ﻣﻮﺍﺩ 8ﻭ 3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ
 -4 (1394ﺧــﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓــﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ  ،ﺣﺒﺲ
ﺗﻌﺰﻳــﺮﻯ ﺩﺭﺟــﻪ ﻫﻔــﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺩﺍﺭﺩ) .ﻣﺎﺩﻩ  34ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣــﺎﺩﻩ  20ﻕ ﻡ ﺍ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ 16
ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ  -5 (1394ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﻳﮕــﺮﻯ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻯ
ﺩﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﻛﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻮﻥ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ 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 ﺳﻰ ﺭﻭﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﻮﺩ 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  .(1394ﻡ ﺍﻟﻒ1501/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  5ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺵ پ 20/630/96:ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ:ﺳﻬﻴﻞ ﺳﻮﺭﺗﻴﭽﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ:ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻪ ﺍﺳﺒﻮﭼﻴﻦ-ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  96/12/22-829ﺷﻌﺒﻪ  20ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻮﺩﻭﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭﺩﻭﻳﺴــﺖ
ﻭﻧﻮﺩﻫﺰﺍﺭﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/11/11ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻭ ﻧﻴﻢ
ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ.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
ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﺑﻪ ﻳﺎ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﺭﺃﻯ ﺑﺪﻫﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺟﻬــﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  20ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ-ﻣﺒﻴﻨﻰ

ﮔﻬــﻰ ﺍﺑــﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑــﻪ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧــﻢ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺭﻳﮕــﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺍﺣﺪ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ  /ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪﻧﮓ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺭﻳﮕﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ
ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳــﻨﺪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9609985443200456
ﺷﻌﺒﻪ  2ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺯﻫﻚ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺷﻬﻮﺩ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/7/16ﺳــﺎﻋﺖ  8/30ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﻛﻪ ﺣﺴــﺐ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣــﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳــﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔــﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ
ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ .ﻡ ﺍﻟﻒ374/

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺯﻫﻚ

آنالی��ن ب��ا اش��اره به نزدیک��ی روز اف��زون دولت
س��عودی و رژیم صهیونیس��تی به نق��ل از منابع
دیپلماتیک فاش کرد ریاض س��امانه س��پر هوایی

محافظت از غیرنظامیان فروگذار نکنند» و تالش برای اجتناب
از درگیری تمامعیار را «بسیار ضروری» توصیف کرد.
ادلب آخرین پایگاه تروریس��تهای سوریه است که به دنبال
س��اقط کردن حکومت بش��ار اس��د بودند.گروههای تروریستی
مختلف��ی از جمل��ه هی��ات تحری��ر الش��ام (جبه��ه النصره)،
گروهکه��ای «جیش البادیه» و «المالحم»« ،احرار الش��ام» و

درگیری لفظی در نشست اتحادیه عرب

نشس��ت وزرای خارجه عرب شاهد درگیری لفظی
غ�رب آس�يا
بین وزیر خارجه عراق و وزیر مش��اور س��عودی بر
سر موضوع تجاوز به یمن و اتهامزنی به ایران بود.
نشس��ت وزرای خارجه عرب در قاهره ،ش��اهد درگیری لفظی بین
ابراهی��م جعفری ،وزیر امور خارجه عراق ،و احمد بن عبدالعزیز القطان،
وزیر مش��اور در امور آفریقای عربستان ،بود .این درگیری لفظی پس از
آن رخ داد که وزیر س��عودی ،س��خنان جعفری را اشاره ضمنی به نقش
عربستان در تجاوز به یمن دانست و به آن واکنش نشان داد.
جعفری در س��خنان خ��ود به آیهای از قرآن اش��اره کرد که در آن
به نقل از بلقیس -حکمران یمن -آمده اس��ت« :پادشاهان هنگامی که
وارد منطقه آبادی ش��وند آن را وی��ران کنند ».قطان در واکنش به این
سخنان جعفری در زمانی که او در جلسه حاضر نبود ،گفت :با قاطعیت
میگویم اقدامات پادش��اهی عربستان سعودی از زمانی که ابوترکی آن
را پایهگذاری کرد تا امروز باعث ش��ده است تا همه قدردان اقدامات آن
در جهان عرب و اس�لام باش��ند .ما به دنبال این جنگ (یمن) نبودیم.
ایران و ش��یعیان ایران و کسانی که از آن حمایت میکنند ،برای به راه
انداختن این جنگ تالش کردند!
جعفری س��پس در واکنش به این س��خنان نماینده سعودی گفت:
حق نداری مس��ئولیت تصورات ذهنیات را بر گ��ردن من بیاندازی .من
چنین منظوری نداشتم .من چند روز پیش در مناسک حج شرکت کرده
بودم و در ضیافت ش��اه (س��عودی) حضور داشتم .این حرفهای عجیب
چیست که شما میزنید؟ شما حق ندارید مسئولیت حرفی را که منظور
من نبوده اس��ت ،بر گردن من بیندازید .به وی��ژه که در زمان غیبت من
در جلس��ه باشد .زمانی که من از جلسه بیرون رفتهام ،چنین حرفهایی
بزنید ،درست نیست .بیشتر از این حرف نمیزنم .اما اگر باز حرفی بشنوم،
حرفهای خود را کامل خواهم کرد و حرفهای دیگری خواهم زد.
خب��ر دیگر از عراق آنکه «احمد عبدالجبار» نماینده حزب مجلس
اعالی اس�لامی عراق ،دلیل تاخیر در اعالم تشکیل فراکسیون اکثریت
پارلمان کش��ورش را دخالتهای واشنگتن عنوان کرد .وی اظهار داشت
که دلیل این تاخیر ،دخالتهای واش��نگتن از طریق دیدارهای فرستاده
«دونالد ترامپ» با شماری از نمایندگان جدید پارلمان به منظور متقاعد
کردن آنها به عدم پیوستن به ائتالف الفتح است .وی افزود :در بصره نیز
یک پروژه خرابکارانه از س��وی واشنگتن و ریاض برای هدف قرار دادن
پروسه دموکراسی در عراق اجرا شد.

موس��وم به "گنبد آهنین" را از اسرائیل خریداری
کرده است.
ناظ��ران و تحلیلگران تأکید میکنند که دلیل
نزدیک��ی ری��اض به تل آوی��و ،تنها ایران نیس��ت،
بلکه عربس��تان قص��د دارد در امور نظامی و انتقال
تجربی��ات در این زمینه و نیز بس��تن قراردادهای
نظام��ی همانند ابوظبی ،با تل آویو ارتباط داش��ته
باشد .منابع دیپلماتیک بلندپایه در گفتگو با الخلیج
آنالین تأکید کرده اند که روابط دولت س��عودی و
اس��رائیل هم اکنون به س��طحی رس��یده است که
پیش از این هیچ کش��ور عربی جرأت سخن گفتن
از چنین سطح روابطی را با اسرائیل نداشت.
همزمان یک مس��ئول بلندپایه در ارتش رژیم
اش��غالگر اس��رائیلی در س��خنانی در لن��دن از دو
نشست اخیر خود با دو شاهزاده بلند پایه سعودی
خبر داده و تصریح کرده اس��ت این دو ش��اهزاده
تأکید کرده اند که« :ش��ما اس��رائیلیها از این به
بعد دش��من ما نیستید ».منابع دیپلماتیک گفتند
انتظار میرود قرارداد خرید سامانه گنبد آهنین از
اس��رائیل ،ماه دسامبر امسال اجرا شود و نخستین
محمول��ه این س��امانه ب��ه ریاض برس��د .مقامات
سعودی قصد دارند این سامانه را در مرز مشترک
با یمن مس��تقر کنند تا از موش��کهای بالستیک
انصاراهلل یمن در امان بمانند.

برخی گروهکهای تروریستی دیگر در این منطقه حضور دارند.
گوترش ک��ه در جمع خبرن��گاران حضور داش��ت گفت:
«میدانم که اوضاع فعلی در ادلب قابل ادامه نیس��ت و حضور
گروهه��ای تروریس��تی را نمیتوان تحمل کرد ،ام��ا مبارزه با
تروریس��م ،طرفهای درگیر جنگ را از تعهدات اساسیش��ان
ذیل قوانین بینالمللی معاف نمیکند».

ممنوعیت انعکاس سرکوب

س��ازمان ملل با انتشار گزارش��ی جدید اعالم کرد
حق�وق بش�ر
دول��ت میانم��ار با قوانی��ن مبهم مان��ع از فعالیت
روزنامه نگاران مس��تقل در این کش��ور برای انعکاس وقایع و س��رکوب
های علیه مردم روهینگیا شده است.
براساس گزارش س��ازمان ملل عکس های گزارشگران این سازمان
نش��ان می دهد که تعدادی از روستاها در ایالت راخین میانمار سوزانده
ش��ده اس��ت .یک تیم از بازرسان س��ازمان ملل در روز اول ماه مه (11
اردیبهش��ت) مجوز بازرسی هوایی با هلی کوپتر از روستاهای راخین را
به دس��ت آوردند و عکس های آنها حاکی از نابودی کامل روس��تاهای
روهینگیایی اس��ت.در گزارش جدید س��ازمان ملل جزئی��ات مرتبط با
دس��تگیری تعداد زیادی از روزنامه نگاران در سراس��ر میانمار و ازجمله
ایالت های کاچین ،شان و راخین ذکر شده است.
راوینا شامداسانی از سخنگویان حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی
اعالم کرد بازرسان سازمان ملل معتقدند قوانین میانمار برای حمایت از
آزادی بیان و فعالیت های رسانه ای بسیار ضعف ،مبهم و پیچیده است.
وی افزود :هنگام روی کار آمدنآنگ س��ان سوچی رهبر معنوی میانمار
و برنده صلح نوبل درس��ال  2015در این کش��ور،امیدها برای باز شدن
فضای سیاسی و آزادی بیان در میانمار افزایش یافت اما روند دستگیری
و بازداش��ت خبرنگاران در میانمار در س��ال های گذشته افزایش یافته
اس��ت .براساس گزارش س��ازمان خبرنگاران بدون مرز در سال گذشته
اف��زون بر  20نفر از خبرنگاران و روزنامه نگاران در میانمار دس��تگیر و
تحت پیگرد قضایی قرار گرفته اند.
دو خبرن��گار میانماری نیز که وقایع مرتبط با کش��تار مس��لمانان
روهینگیایی را پوش��ش خبری می دادند ،هفته گذشته در دادگاهی در
یانگون به اتهام انتش��ار اسناد دولتی مجرم ش��ناخته شده و به  7سال
زندان محکوم ش��دند .ون لون  32س��اله و کیاو سوئی او و  27ساله دو
خبرنگار جوانی هس��تند که از ماه دس��امبر ( 2017س��ال گذشته ) به
اتهام نقض قانون حفظ اطالعات کش��ور در مورد عملیات نظامی ارتش
میانمار در ایالت راخین بازداش��ت ش��ده و حدود  10ماه گذشته بدون
محاکمه در زندان بس��ر می برند .عالوه بر سازمان خبرنگاران بدون مرز
 76،نماینده رس��انه های مختلف نیز با صدور بیانیه ای خواستار آزادی
فوری خبرنگاران میانماری شد.الزم به ذکر است کشورهای غربی باری
رس��یدن به منافع خود در برابر این کشتارها سکوت کرده و به حمایت
از نظام میانمار پرداختهاند.

