سخنگو

نظرگاه

رویکرد دولت ترامپ در قبال ایران کام ً
ال اشتباه است

ال
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا رویکرد دولت ترامپ در قبال ایران را کام ً
اش��تباه خواند و تأکید کرد کاخ سفید نباید بدون مشورت با کشورهای اروپایی
از برجام خارج میشد.
نانسی پلوسی در مصاحبه با شبکه خبری اماسانبیسی در واکنش به درخواست
«مایک پنس» معاون ترامپ از کشورهای اروپایی برای پیروی از سیاستهای آمریکا
و خروج از برجام اظهار داشت :معاون رئیسجمهور بهنوبه خود یک سخنگوی خبره است
ال اشتباه میدانم .باید بگویم خوشحالم که
اما من رویکردهای او و دولت ترامپ به ایران را کام ً
او با واکنش چندان مثبتی از سوی کشورهای اروپایی مواجه نشد.
نانس��ی پلوسی س��پس در پاسخ به این سؤال که آیا سیاس��تهای دولت ترامپ در
قبال ایران منجر به بروز یک شکاف بزرگ بین آمریکا و متحدانش در اروپا خواهد شد،
تسنیم
خاطرنشان ساخت« :قطعاً من آرزو میکنم که چنین اتفاقی نیفتد.

در حاشیه

ظریف در مونیخ با صدای بلند از حقوق ایران دفاع کرد

هدف نشست ورشو تقابل کامل با تهران بود

وزی��ر خارج��ه چین در دیدار با وزیر خارجه ایران ضمن تمجید از س��خنان
او در کنفران��س امنیتی مونیخ بر تقویت مش��ارکت اس��تراتژیک پکن با تهران
تاکید کرد.
وان��گ یی در دیدار با محمدجواد ظری��ف همتای ایرانی خود طی اظهاراتی
کوتاه که در حضور خبرنگاران مطرح شد ،بر روابط خوب و دوستی طوالنیمدت
پک��ن  -تهران و لزوم تقویت اینروابط تاکید ک��رد .وی گفت :در تلویزیون دیدم که
ش��ما در کنفرانس امنیتی مونیخ با صدای بلند و ش��فاف از حق��وق ایران دفاع کردید.
فکر میکنم که صدها میلیون چینی هم صحبتهای ش��ما را تماش��ا کردند و حاال شما
(در چین) فرد مش��هوری هس��تید .ظریف نیز گفت :روابط ما با چین ،برای ما بس��یار با
ارزش اس��ت .ما مشارکت استراتژیک جامع بین ایران و چین را یکی از مهمترین روابط
فارس
خارجیمان میدانیم.

س��خنگوی وزارت امور خارجه روسیه برآمد نشس��ت ورشو را تمثیلی دیگر
از سیاس��ت دولت آمریکا مبنی بر تالش این کش��ور برای حل کردن یکجانبه
مسائل منطقه قلمداد کرد.
ماریا زاخارووا در اینباره تش��ریح کرد :هدف اصلی نشست ورشو ،همانطور
که انتظار میرفت ،تالشی برای همراهی حاضران آن با برنامه مخرب آمریکا برای
تقابل کامل با تهران بود که میبایس��ت ب��ه عنوان «منبع اصلی بیثباتی در منطقه»
تلقی میشد.متاس��فانه ،الزم به ذکر اس��ت که کنفرانس ورشو تبدیل به تمثیلی دیگر از
سیاست دولت آمریکا شد که بر ایجاد مرزهای جداسازی جدیدی در خاورمیانه معطوف
است؛ این سیاست در درگیریها و اختالفات زیادی غوطهور است .وی همچنین تصمیم
این کنفرانس برای ایجاد کارگروههایی برای مسائل خاورمیانه را به عنوان تالش آمریکا
اسپوتنیک
برای حل کردن یکجانبه مسائل منطقه قلمداد کرد.

دیپلمـاسی
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ی��ک کارش��ناس مس��ائل
ديـــــدگاه
ش��بهقاره با بیان اینکه خیلی
به نفع پاکس��تان نیس��ت ک��ه مرزهای ای��ران با
پاکس��تان دچار تنش ش��ود ،گفت :فکر نمیکنم
پاکستانیها بخواهند مرزهای ایران را ناامن کنند
ت��ا اتحادی بی��ن ایران ،هن��د و افغانس��تان علیه
خودش��ان به وجود آید و کام�لا در محاصره قرار
بگیرند ،درواقع از لحاظ نظری به نفعشان نیست.
پیرمحمد مالزهی در ارزیابی خود از اقدامات
پاکس��تان در مب��ارزه ج��دی با تروریس��م اظهار
کرد :دیدگاه��ی وجود دارد که گروه تروریس��تی
جی��ش العدل م��ورد حمایت پاکستانیهاس��ت و
حتی حض��ورش را پاکس��تانیها نادیده میگیرند
که این مس��اله مورد اعتراض اس��ت از سوی دیگر
پاکس��تانیها مدعی هس��تند ،نیروی��ی ندارند که
بتوانند کنترل کنند و البته تا جایی که بتوانند این
کار را انجام میدهند و معتقد هستند که آنها نیز
مانند ایران قربانی تروریس��م هستند لذا توجیهات
خاص خود را دارند.

مالزهی:

به نفع پاکستان نیست مرزهای ایران دچار تنش شود
این کارش��ناس مس��ائل ش��بهقاره همچنین
بیان کرد :به نظرم یکس��ری مسائل وجود دارد که
خیلی به نفع پاکس��تان نیس��ت که مرزهای ایران
هم با پاکس��تان دچار تنش ش��ود ،به دلیل اینکه
پاکس��تان در دو منطقه خط مرزی کشمیر و هند
و منطقهای به س��مت افغانس��تان با مشکل جدی
مواجه اس��ت و تمام تالش ،تمرکز و نیروهای خود
را در ای��ن دو مرز قرار داده اس��ت ،بنابراین مرزی
ک��ه با ای��ران دارد ،تا به حال امنتری��ن مرز بوده
و اولویت��ی نداش��ته که بخواهند نیروهایش��ان را
متمرکز کنند.
مالزهی خاطرنشان کرد :واقعیت این است که
پاکس��تان خیلی بر ایالت بلوچس��تان خود کنترل

یک کارش��ناس مس��ائل بینالملل گفت:
راهبــــ�رد
نیاز ایران و روس��یه ،همکاریهای تجاری
راهبردی اس��ت که منافع هردو طرف را تامین کند و به همین
دلیل باید یک طراحی بلندم��دت همکاریهای تجاری با آنها
داشته باشیم.
محمود ش��وری درخصوص لزوم حفظ و گس��ترش روابط
تج��اری میان ای��ران و روس��یه در ش��رایط فعل��ی که غرب
سیاس��ت خصمانهای را علیه ایران به کار گرفته اس��ت ،اظهار
داش��ت :با در نظر گرفتن مجموعه شرایط تحوالت منطقهای
و بینالملل��ی ،میت��وان اینطور گفت که ایران و روس��یه باید
بتوانند همکاریهای خ��ود را در حوزههای مختلف به صورت
راهبردی ادامه دهند تا منافعشان تامین شود.
وی گفت :هر دو طرف براساس محاسبات استراتژیک خود

جدی ندارد ،این واقعیتی اس��ت ک��ه باید در نظر
گرفته شود ،مناطقی وجود دارد که حضور نظامی
و امنیتی پاکس��تانیها بسیار ضعیف است لذا این
احتمال میرود که گروهها ،از این خالء اس��تفاده
کنن��د و در جاهای��ی متمرک��ز باش��ند ک��ه برای
پاکستانیها اهمیت ندارد.
وی در ادام��ه گف��ت :از ی��ک طرف ب��ه نظر
میرسد این گروهها مورد حمایت برخی گروههای
رادیکال قرار دارند ،از س��وی دیگر افغانس��تان هم
چنین برداشتی دارد که گروه طالبان مورد حمایت
پاکس��تان بوده و در خاک این کشور مستقر است.
این کارش��ناس مسائل شبهقاره تاکید کرد :شخصاً
فکر نمیکنم پاکستانیها بخواهند مرزهای ایران را

کارشناس مسائل بینالملل:

افزایش همکاریهای تجاری با روسیه به برنامهای راهبردی نیاز دارد
میدانند که در نهایت باید با یکدیگر همکاری داشته باشند و
علیرغم وجود برخی اختالف دیدگاهها در موضوعات مختلف
میان دو کش��ور که در روابط بینالملل امری طبیعی است ،در
حوزه هایی که با یکدیگر اشتراک نظر دارند همکاریهای خود
را گسترش و تعمیق دهند.
شوری ادامه داد :تجربه نشان داده که نه غرب میتواند به
روسیه خیلی نزدیک شود و نه روسها میتوانند و میخواهند
به غرب آنچنان نزدیک شوند که به عنوان متحد آنها به حساب
آیند ،چراکه اختالفات میان این دو راهبردی و جدی است.

کاخ سفید رسم ًا اعتراف کرد:
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 FE124486ﻭﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  NAGCPX2PN12G08485ﺑﻨﺎﻡ ﺳﺎﻧﺎﺯ ﺷﺮﻳﻔﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺳﺎﻗﻂﻣﻴﺒﺎﺷﺪ).ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ(

کارشناس مسائل بینالملل با بیان اینکه روسها میدانند
ک��ه نمی توانند به عنوان یک طرف قابل اعتماد و اطمینان به
غرب نگاه کنند ،تصریح کرد :از طرف دیگر جمهوری اسالمی
ایران با پیروی از یک سیاس��ت اصولی ،مش��خص و روشن در
قبال کش��ورهای پیرامونی و سایر کشورهای جهان ،خود را به
عنوان بازیگری قابل اعتماد معرفی کرده است.
وی بیان کرد :درخصوص اهمیت گس��ترش روابط تجاری
ایران و روس��یه بیان کرد :آنطور که از مواضع تهران و مس��کو
ب��ر میآی��د ،دو طرف ب��ر این مس��ئله تأکید دارن��د که باید

روابط گرمتر میان عراق و کش��ورهای حوزه خلیجفارس به ویژه عربستان سعودی
و کویت ادامه دهیم .پیش��تر پیش��رفت قابل توجهی در ارتباط با هماهنگ کردن
اس��رائیل ،عربستان سعودی ،بحرین و امارات متحده عربی در حمایت از استراتژی
رئیسجمهوری ترامپ در قبال ایران داش��تهایم .همکاری آشکار و فزاینده اسرائیل
با طیف وس��یعی از کش��ورهای عربی در بخشهای اقتصادی و امنیتی به نفع همه
فرصتیﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
رابطه عادی
برایﺍﻭﻝتبدیل این همکاری به «یک
آنها خواهد بود .ما باید از هر
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  2/973691ﻟﻪ ﻣﺤﺴــﻦ ﺳﻴﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷــﻬﺮﺍﻡ ﺟﻤﺎﻝ ﺯﺍﺩﻩ ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻭ
کنیم.ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻭ ﻣﻘﺮﺭ
استفاده14,000,
است،ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 000
درگیرﺗﻮﻗﻴﻒ ﻭ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ
همهﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻣﺸﺮﻭﺣﻪ ﺯﻳﺮ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ
طرفین
ﺍﻣﻮﺍﻝبه نفع
ﺍﺟﺮﺍﻳﻰکه
جدید»
ﺷــﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷــﻨﺒﻪ  97/12/20ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  9ﺍﻟﻰ  10ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ
کنیم که نظام
حاصل
اطمینان
تا
باش��یم
هوش��یار
باید
کمپین،
این
از
جدای
ﺳــﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳــﺪ  .ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷــﺪﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺿﻤﻨﺎ 10ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﻧﻘﺪﺍ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﺧﺬ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﺩ
شهای خود
نکند.
پیدا
دست
تس��لیحاتﻣﺒﻠﻎهسته
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖبه
ﻋﺪﻡایران
بینی
ﺻﻮﺭﺕ پیش
غیرﺩﺭ قابل
تالﺿﺒﻂ
ﺩﻭﻟﺖ
ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ایﺳﭙﺮﺩﻩ
10ﺩﺭﺻﺪ
ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﻭﺟﻪ
ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﻳﺎ
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ
کردنﺁﻗﺎﻯ
ﺳﻮﭘﺮ ﻗﺎﺋﻢ
ﻋﺒﻮﺭﻯ-ﻋﺒﻮﺭﻯ13
ﺳﺎﺭﻯ ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭﺍﻗﻊ
برایﻣﻮﺭﺩ
ﺧﻮﺍﻫﺪراﺷﺪ .ﻣﺎﻝ
ﻋﺒﺎﺭﺕ از واردات
آنهاﺟﻤﺎﻝدوﺯﺍﺩﻩبرابر و
متوقف
ﺷﻬﻴﺪﺍﻥایران و
غیرقانونی
شبکهﺩﺭهای
افشای
ﺍﺳــﺖ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺗﺮﺍﺯﻭﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﻣﺪﻝ ﻭﻳﺘﺎ ﻣﺴــﺘﻌﻤﻞ ﻭﻟﻰ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  14,000,000ﺭﻳﺎﻝ
کنیم.
جلوگیری می
ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﻪدارند،
دوگانه
کاربرد
ﻣﻴﺰﺍﻥ که
حساس
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩاقالم
ﺭﺳﻴﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻭ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ
ﻳﻮﺳﻔﻰ-ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ایران در ایجاد
چهلمین سالگرد انقالب اس�لامی ایران با تمرکز بر شکستهای
ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
مﻭ
ﺍﺭﺍﺿﻰ
ﺗﻜﻠﻴﻒوﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ
ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ
دادهﺁﺋﻴﻦ
ﻣﺎﺩﻩ 13
ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻭ
ﻣﺎﺩﻩ 3
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ناخوشایند برای
انداز
همچنینﻭ چش
1979
سال
شدهﻧﺎﻣﻪدر
وعده
جدی
تغییرات
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﻭﻝ
ﻫﻴــﺎﺕ
1397/10/25
ﻣﻮﺭﺧــﻪ
13976030601106401
ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﺭﺃﻯ
ﺑﺮﺍﺑــﺮ
ایران در صورت ادامه مس��یر فعلی همراه بوده اس��ت .انتقادهای عمومی از تهران به
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ
078127171قدرتهای
ﻛﺪﻣﻠﻰبیس��تم که
078127171قرن
ﺷﻤﺎﺭﻩدارد .ما در
ادامه
همچنان
اقتصادی
مدیریت
ء
س��و
دلیل
ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻮﻓﻘﻰ ﺍﺭﺩﻳﺰﻯ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
پیش ﻗﺴﻤﺘﻰ
91,ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
مس��یرﻣﺴﺎﺣﺖ 0
ﻳﻜﺒﺎﺏوﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ
ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ
ﺩﺭ ﺳﻪ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ
گرفتند ،چنین
دیگری 6در
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓدرس
جهانی دوم
جنگ
ﻗﺎﺳﻢاز
امپریالیس��تی
ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1511ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  5ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  3ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺑﺎﺑﻪ ﺟﺎﺟﺮﻣﻰ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ
ﻧﺴــﺒﺖ
ﺍﺷــﺨﺎﺹ
ﻛﻪ
ﺻﻮﺭﺗﻰ
ﺩﺭ
ﺷــﻮﺩ
ﻣﻰ
ﺁﮔﻬﻰ
ﺭﻭﺯ
15
ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﻪ
ﻧﻮﺑﺖ
ﺩﻭ
ﺩﺭ
ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﻋﻤﻮﻡ
ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺍﻃﻼﻉای را ش��اهد بودیم و اکنون برخی از آنها بزرگ تری��ن متحدان دموکراتیک
مس��اله
ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
مسیری را برای
چنین
تواند
ی
م
هم
ایران
حکومت
هس��تند.
ما
اقتصادی
ش��رکای
ﺧﻮﺩ ﺭﺍوﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ،ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ،ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
دیپلماسی ایرانی
مردم این کشور انتخاب کند.
روشن برای
آینده
ﺻﺎﺩﺭبه
رسیدن
(97/100/1791
ایﺍﻟﻒ
ﺷﺪ).ﻡ
ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺳﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 1397/11/16 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ 1397/12/01 :

ﻋﻠﻰ ﺁﺏ ﺑﺎﺭﻳﻜﻰ-ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ

روزنامه «راسیسکایا گازیتا» در
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ تضعیف او به خوبی استفاده میکنند.
ﻭﻗﺖ جهت
وی در
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ
رس�انه
ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ
ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  3033958ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﻛﺸــﻨﺪﻩ ﻣﺪﻝ 2011ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﻭﻏﻨﻰ
ب�ازيﻛﺎﺭﺕ
خاورمیانه در
آیا
آستانهﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻣﻬﺪﻯ ﻭﺟﺪﻯ ﻧﺼﺮﺁﺑﺎﺩﻯ ﻑ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺑﺎﻧﻚ ﺭﻓﺎﻩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ
اروپایی نیز با
کشورهای
که
اس��ت
حالی
در
این
"فئ��ودور
مقال��های ب��ه قل��م
ﻣﻔﻘﻮﺩ
VF624GPA000049144
ﺷﺎﺳﻰ
 DXI11227678C1Lﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺍﻳﺮﺍﻥ 352-84ﻉ 47ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  13/970519ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺳﺎﺭﻯ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ،ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ).ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ(
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﺑﺎ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻛﻪ
ﺷﻮﺩ
ﻣﻰ
ﺁﮔﻬﻰ
ﻭ
ﺩﺭﺝ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺩﺭ
ﻧﻮﺑﺖ
ﻳﻚ
ﺩﺭ
ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﻕ.ﺁ.ﺩ.ﻡ
73
ﻣﺎﺩﻩ
ﻃﺒﻖ
ﻟﺬﺍ
است؟
گرفته
قرار
جدیدی
تحوالت
 11ﺩﺭایران و عدم
تجاری با
وجود تمایل برای توسعه روابط
لوکیانوف" مدیر علمی باش��گاه «والدای» و اس��تاد و
ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  98/2/4ﺳﺎﻋﺖ
ﺟﻮﺍﺯ ﺣﻤﻞ ﺳــﻼﺡ ﺷــﻜﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1669299ﻧﻮﻉ ﺳــﺎﭼﻤﻪ ﺯﻧﻰ ﻣﺪﻝ ﭼﺨﻤﺎﻗﻰ ﻳﻚ ﻟﻮﻝ ﺗﻪ ﭘﺮ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ 12
ال
ﺧﻮﺍﻫﺪایران ،عم ً
برخورد با
واشنگتن در
سیاست
رضایت
نوشت:
مسکو
اقتصاد»
«مدرسه عالی
دانشگاه
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﻭﺍﻻازﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ
ﺷــﻌﺒﻪ  13ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ
ﺟﻮﺍﺩ ﻣﻴﺮﺷﻜﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺳﻼﺡSN11-0242
ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
محققﻛﺸﻮﺭ
ﺳﺎﺧﺖ
ﺩﺍﺷﺖ
ﺑﺎﺷﺪ.ﮔﻨﺒﺪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ
ﺩﺭﺟﻪ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ
 2032229439ﻣﻔﻘﻮﺩ
.ﻡ/ﺍﻟﻒهمانطور که همه
ترام��پ،
ای��ران بود .دول��ت دونالد
حمایت میکنند.
آمریکا
س��وی
عملی از
مباحثات
موض��وع
دیگر
ب��ار
خاورمیان��ه
اوض��اع در
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ
ﺷﻌﺒﻪ 13
از هر ابتکار ﺩﺑﻴﺮ
دانند،ﻣﺪﻝ  1385ﺑﻪ
یﺑﻨﺰﻳﻨﻰ
واضحﭘﺮﺍﻳﺪ ﺗﻴﭗ مﺻﺒﺎ
کامالﺳﻴﺴــﺘﻢ
است.ﺳﻮﺍﺭﻯ
شده ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ
)ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ(
سطوحﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﻭ ﺳــﻨﺪ
بین ﺳــﻨﺪ
خطمش��ی کامال ضدایرانی را در سیاس��ت
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪوجود اتحادیه اروپا از برگزاری کنفرانس ورشو
یا این
مختلف
المللی در
ﺭﻧﮓ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻯ -ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  1506700ﺷﺎﺳــﻰ S1412285834893ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ  442-68ﺝ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ9709982074300256:
دنبال میکند و این مسئلهای است که
خارجیﻭخود
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰروسیه نیز
ﻗﺪﺑﻨﺎﻥ ﻑنداشت.
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﻓﺮﻫﺎﺩدر آن
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ9709972074300674:نمایندهای
حمایت نرکده و
توس��عهﻣﻠﻰاوضاع در
ﻓﺮﺯﻧﺪروند
جدیدی از
ﻣﺘﻌﻠﻖکهﺑﻪ مرحله
اس��ت
ﺍﺯﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
 6249889061ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﻗﺮﻩ ﺧﺎﻧﻰ
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ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ-1:ﻣﻬﺪﻯ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﭼﺮﺍﺗﻰ-ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ-2ﺻﻔﺮ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ-1:ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ-2ﺍﻟﺰﺍﻡ
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﮔﻨﺒﺪ
ایران نیز در
خارجه
آشکارا برای
نشس��تی که
چنین
شرکت در
رس��ما
آغاز شده است.
این منطقه
ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻑ
ﻃﺮﻓﻴﺖ-1ﺻﻔﺮ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺑﻪ
ﻓﺮﻫﺎﺩازﻗﺪﺑﻨﺎﻥ ﻑ
ﺷــﻮﺭﺍ((:ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ
ﺧﻮﺩﺭﻭ ))ﺭﺃﻯ
ام��ور ﺳــﻨﺪ
"محمدجواد ظریف" وزیر ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺗﻘﻰ-2ﻣﻬﺪﻯ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﭼﺮﺍﺗﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﻮﺍﺭﻯ
ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ:
ﻧﻮﻉ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ  1394/8/5ﻭ
 2937514ﻭ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﺕ:
ﺍﻯ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ
ﻛﺎﺭﺕ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭبه آن اشاره کرد.
مونیخ
کنفرانس
خودداری کرد.
مقابله با ایران جهتگیری شده بود،
باعثﺑﻪتار و
ناهماهنگ
غالبا
ﺣﺮﻓﻪ و
مشترک
شهای
تال
ﭘﮋﻭ 405ﻣﺪﻝ  1384ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ 921ﺏ 19ﺍﻳﺮﺍﻥ 62ﻣﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻳﻜﺼﺪﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﭘﺎﻳﻪ ﺩﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺑﺎﺭﻯ ﺑﻨﺎﻡ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺯﺍﺭﻋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  3858975079ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ
ﺑﺎ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻛﻪ
ﺍﻳﻦ
ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺑــﻪ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ
ﺁﻥ
ﺑﻪ
ﻣﻨﻀﻢ
96/8/11
ﻣﻮﺭﺥ
ﻋﺎﺩﻯ
ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ
ﺑــﻪ
ﻣﺴــﺘﻨﺪ
ﺳﻘﺰ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ
از سوی دیگر مایک پنس معاون رئیسجمهوری
منطق��ه خاورمیانه ،همواره منطقهای سرش��ار از
ش��دن گروه تروریستی داعش در خاک سوریه و
مار
ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﻃﻼﻉ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﻰ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ
ورش��و و
کش��ور در
 11127752039این
آمریکا که نماینده
ﺍﻗﺪﺍﻡروابط بین
دائمی در
تغییرات
غیرقابلﺑﻪانتظار
اتفاقات
ﺳﻔﻴﺪنه– کم
دیگری و
مسئله
ﺧﻮﺩﺭﻭ ولی
ﻛﻤﭙﺎﻧﻰاست،
ش��ده
ﺭﻭﻏﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 1377ﺑﻪ ﺭﻧﮓ
اکنون ﻣﺪﻝ
ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﭘﻴﻜﺎﻥ
عراق ﺑﺮگ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖوﺣﻖ ﺍﻟﺰﺣﻤﻪ
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﺴــﺒﺖ
ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺭﺳــﻤﻰ
کنفرانسﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ
ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ
ﻭ ﺩﺭ
ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  77454081ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ  753 -51ﺏ  66ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ
ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  259ﻕ ﺁ ﺩ ﻡ ﻣﺼﻮﺏ  79ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ .ﺭﺃﻯ
جمهوری
تندی
بین نیروها و
برقراری توازن
است
کشورهای
ﺳﻨﻨﺪﺝدر دس��تور کار اوضاع منطقه قرار گرفته و
اهمیت تر
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻰوﺑﺎﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
بودهﺳﺎﺭﻯ
آنﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻣﺤﺎﻛﻢ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ
علیهﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ
ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ
بس��یارﻇﺮﻑ
مونیخ بود نیز اظهارات ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﻣﺒﻴﻨﻰ
ﺳﺎﺭﻯ-ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ
ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺣﻞ
ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﻗﺎﺿﻰ
داش��ت .وی عمال اتحادیه اروپ��ا که اخیرا ً
اس�لامی
«ایجاد
نوعی
به
یا
منطقه
در
پایدار
ثبات
برقراری
منافع این بخش از جهان همواره وظیفه دشوار بوده ،به
آن ﺍﺻﻞ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ )ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ(ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﮋﻭ  405ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ  511 91ﻕ  64ﻭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ
 12484213970ﺑﻨﺎﻡ ﻭﻫﺐ ﻋﺸــﺎﻳﺮﻯ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ
جدید»ﻣﻮﺗﻮﺭ
 14277977ﻭﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﺍﺳﺖ� برای دور زدن تحریمهای یکجانبه ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺳﺎﻗﻂ ویژه
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭمالی
مکانیزم
ﻣﺮﺣﻠﻪدرﺍﻭﻝشرایطی که نظم جهانی در حال تغییرات
خصوص
است.
خاورمیانه
ﭘﺎﺭﺱ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﻐﺎﻥ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  2/972818ﻟﻪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻘﺘﺪﺍﺋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻭ
ها
م
تحری
تضعیف
به
را
آورده
بوجود
تهران
علیه
آمریکا
ﻣﻘﺮﺭندهندگان
س��ازما
رابطه
همی��ن
در
اس��ت.
اساس��ی
درباره
مختلفی
های
ت
نشس��
اخیر
روز
طی چند
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺸﺮﻭﺣﻪ ﺯﻳﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  35,800,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻭ
ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺷــﺎﻫﻴﻦ ﻣﺮﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﭘﮋﻭ  206ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ  816 /11ﻡ  33ﻣﺪﻝ  1384ﺷــﻤﺎﺭﻩ
باشگاهﻣﺪﻧﻰ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﺣﻀﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ
هشتمین ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺷــﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸــﻨﺒﻪ  97/12/19ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  9ﺍﻟﻰ  10ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ
ﺧﻮﺩﺭﻭکرد.
متهم
والدای هدف
ﺩﻓﺘﺮ در
خاورمیانه
کنفرانس
 1013084019513ﺑﻪآنها
شده که مهمترین
ایرانﺍﻳﺮﺍﻥ
علیهﻓﺮﻭﺵ
باید ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻋﻠﺖراﻓﻘﺪﺍﻥ
برگزارﻣﻮﺗﻮﺭ
خاورمیانهﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
اوضاع10818189
ﺑﺪﻧﻪ
ﺳــﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳــﺪ  .ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷــﺪﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ )ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ( ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻭ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﻟﺬﺍ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺎﻩ
ﻳﻚ
ﻇﺮﻑ
ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﺎﺑﻘﻰ
ﻭ
ﺍﺧﺬ
ﺑﺮﻧﺪﻩ
ﺍﺯ
ﻧﻘﺪﺍ
ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻯ
ﻗﻴﻤﺖ
ﺍﺯ
10ﺩﺭﺻﺪ
ﺿﻤﻨﺎ
ﺷــﺪ.
ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ
همچنین تالش کرد تا ایران را مس��ئول
پن��س
بلندپروازانهای را برای بررس��ی عمیق مسائل مهم در
آستانه،
ﻓﺮﻭﺵگروه
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥعضو
کشورهای
جانبه
سران10سه
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﻤﻨﺪ
ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﭘﻴﻜﺎﻥ ﺷﻬﺮ
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺩﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺭﻭﺯ ﺑﻪ
نشستﺩﺍﺭﺩ ﻇﺮﻑ
ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﮔــﺮﺩﺩ ﻫﻢ ﭼﻨﻴــﻦ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﻭﺟﻪ ﻣﺒﻠﻎ 10ﺩﺭﺻﺪ ﺳــﭙﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.
ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻘﺮﺭ
درﻣﻬﻠﺖ
ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ
ﺍﺳﺖ وﭘﺲ ﺍﺯ
فراهم
نظ��ر گرفتهاند.
آینده در
حل و
ﻣﺬﻛﻮﺭباﻃﺒﻖهدف
سوچی
ترکیه
ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺑﺪﻳﻬﻰایران
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪروسیه،
یعنی
ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ-1:
دههﻓﻮﻗﺎﻧﻰ
در ﻃﺒﻘﻪ
خاورمیان��هﻣﻴﻼﺩ
منطق��هﺥ  18ﺩﻯ ﭘﺎﺳــﺎژ
مقدماتﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺳــﺎﺭﻯ
سازیﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺭﺩ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ.
جملهﺿﺒﻂ
همه مشکالت منطقه از ﺩﻭﻟﺖ
ﭘﻨﺞ ﻋﺪﺩ ﺻﻨﺪﻟﻰ  5,000,000ﺭﻳﺎﻝ-2ﺑﺨﺎﺭﻯ ﺁﺭﺍﻣﺶ  1,500,000ﺭﻳﺎﻝ-3ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺭ ﻳﻜﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻜﻰ ﻗﺪﻳﻤﻰ
یک3692973
اجرایﻣﻮﺗﻮﺭ
 1389ﭘﻼﻙ 524-72ﻭ 31ﺵ
سوریهﻣﺪﻝ
 132ﭘﺮﺍﻳﺪ
ﺳﻮﺍﺭﻯ
ﺧﻮﺩﺭﻭ
مسائلﻭ وﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
فصل ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ
البته
کند.
معرفی
جدید"
"هولوکوس��ت
نامید.
در
کنونی
مشکالت
ﻣﻴﺰگسترده تر
بسیار
منطقه
این
مس��ائل
بررسی
هرچند
 4,000,000ﺭﻳﺎﻝ-4ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﻛﻴﺲ  6,000,000ﺭﻳﺎﻝ -5ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ  1,000,000ﺭﻳﺎﻝ-6ﭼﻬﺎﺭ ﻋﺪﺩ
ﺷﺎﺳــﻰ  S1422289193073ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ.ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ
 500,ﺭﻳﺎﻝ
ﺳﻔﻴﺪ 000
ﻛﻮﭼﻪباﺑﻪ ﺭﻧﮓ
ﻋﺪﺩ ﺑﺎﻧﺪ
ﺭﻳﺎﻝ -8
17,000,000
باید به یاد داش��ت که ﻛﺎﻣﭙﭙﻮﺗﺮ
ام��روزیﺭﻳﺎﻝجهان
سیاس��ت
کنفرانسهایی
چنین
برگزاری
بتوان
استﺩﻭکه
500,آن
-7ﭼﺮﺍﻍبهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  000از
خاورمیانه در
تری ﺭﺍنیزﺑﻪ باﻋﻬﺪﻩموضوع
گسترده
کنفرانس
ﮔﻴﺮﺩ.ﺳﺎﺭﻯ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺴﺎﺩ
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻛﺸﻒ
 9ﺳﻪ ﻋﺪﺩ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺨﺎﺭﻯ  300,000ﺭﻳﺎﻝ ﺟﻤﻊ ﺍﺭﺯﺵ  9ﻗﻠﻢ ﺍﺟﻨﺎﺱ  35,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ
امروزﺑﻪبه
ﻣﺤﻜﻮﻡرا م
 HFC4GB33DJ0007586هر حرفی
آمریکاﺵ ﻣﻮﺗﻮﺭ گونهای اس��ت که
ﺭﺳﻴﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ زیادی در حل و فصل آن داشته باشد .در مجموع
زبانﺧﻮﺍﻫﺪ تاثیر
ﭘﻼﻙ سوی
که از
برگزارﺭﻧﮓشد
ﻓﺮﻭﺵ
توانﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
یﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺑﻪ ﻭ
341-92ﺏ18
ﺳﻔﻴﺪ
لهستانﻣﺪﻝ 97
پایتختﺳﻮﺍﺭﻯ ﺟﻚ
ورشو،ﺳﻨﺪﻛﻤﭙﺎﻧﻰ
ﻳﻮﺳﻔﻰ-ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺷﺎﺳﻰ  NAKSG7420JB108740ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮﺯﺍﺩﻩ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ
ﺳﺎﺭﻯ تکذیب کرد.
ﺑﺎﺷﺪ .فردا
آورد و
گسترده است که
مس��ائل و مشکالت خاورمیانه آنقدر
ترتیب داده شده بود .مباحثات جدی در زمینه مسائل
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺑﺪﻧــﻪ
ﺵ
00259954
هم ﺵ ﻣﻮﺗــﻮﺭ
663-82ﺩ87
کنفرانس 80ﭘــﻼﻙ
ﺧــﻮﺩﺭﻭدرﭘﺮﺍﻳــﺪ ﻣــﺪﻝ
ﺗﻤﺎﻣــﻰ ﻣــﺪﺍﺭﻙ
با
مقابله
برای
واشنگتن
های
ش
تال
که
مسئله
این
بیانجامد .البته
طول
به
ها
ه
ما
شاید
آنها
کامل
بررس��ی
امنیتی مونیخ
خاورمیان��ه
مربوط به
 S1412280725638ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺯﻫﺮﺍ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺭﻯ
ﺵ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ﺷــﻌﺒﻪ 970095:ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻻﺋﻤﻪ -ﺳﺎﺭﻯ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭﻯ
ﺑﺎﺑﺎﭘﻮﺭ ﻑ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ-1:ﺣﺴﻦ
ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻁ 2
ﺁﺳﻴﺎ-ﺳﺮﭘﺮﺳــﺘﻰ
اختالف
بوده،
نفوذ ایران در منطقه تا چهﺑﻴﻤﻪاندازه موفق
ﺑﺎﺑﺎﭘﻮﺭ گام است.
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ-2ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻰترین
–ﻣﺠﻬﻮﻝهمیشه سخت
ﺭﻣﻀﺎﻥ قدم،
نخستین
برداشتن
صورت گرفت که بار دیگر اختالف نظر روسیه و آمریکا
ﺳــﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﻭﺍﻧﺖ ﭘﻴﻜﺎﻥ ﺗﻴﭗ  1600OHVﻣﺪﻝ  1388ﺭﻧﮓ ﺳــﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  1148709548ﻭ
ﻗﻠــﺰﻡ ﻑ ﺭﻣﻀﺎﻥ-3ﻣﻬﻴــﻦ ﻳﺪﺍﻟﻬﻰ ﻗﻠﺰﻡ ** ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﻯ ﻑ ﻗﻴﺎﺱ –ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺗﻌﺎﻭﻧــﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻻﺋﻤﻪ
اینباره
گیری در
نتیجه
وج��ود دارد و
زیادی
نظرات
9709972074300392موضوعیت
کنفران��س بینالمللی ب��ا
هش��تمین
ﺷﺎﺳﻰ با مسائل این منطقه
برخورد
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ
داد.ﺍﻳﺮﺍﻥ 137-53ﻩ 63ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
نشانﭘﻼﻙ
NAAA46AA99G062096راﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
درﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺍﺟﺮﺍﻯباﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ:
ﭘﻴﺮﺍﻧﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ .ﻛﺎﺷﺎﻥ
ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺭﻳﺎﻝ
3,
2
37,
0
00
ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ
ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﺍﺻﻞ
ﺑﺎﺑﺖ
ﺭﻳﺎﻝ
165,
0
00,
0
00
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺑﻪ
ﺍﺳﺖ
ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﺤﻜﻮﻡ
کند.
ی
م
تغییر
منطقه
مس��ائل
درباره
طرفین
مواضع
شرقشناسی
موسس��ه
مش��ارکت
با
دیروز
خاورمیانه
منطقه
این
اوضاع
روند
اهمیت
ها
ت
نشس
این
همه
ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻯ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﺩﺍﻯ ﺩﻳﻦ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ
815ﻕ -96ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺯﺍﻧﺘﻴﺎ sx
ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﻰ
ﺳﺒﺰ  ،ﺑﺮگ
ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﻫﺰﻳﻨﻪایران
ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭنفوذ
افزایش
نیس��ت ﻭکه
پوشیده
ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰبر کسی
 1387ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩالبته
ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ.ﻡ/ﺍﻟﻒ آکادمی علوم روس��یه در باشگاه مباحثاتی «والدای»
ﻣﺪﻝالبته
دهد.
ﺧﻮﺩﺭﻭمی
ﻣﻨﻘﻮﻝنشان
المللی را
ﻛﻤﭙﺎﻧﻰبی،ن
س��طح
ﺑﺮگ در
از جهان
 19ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ  s1512287167631ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  10205ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻴﺜﻢ ﺩﺍﺭﺍﺑﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  13ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
در منطقه باعث نگرانی جدی اسرائیل و پادشاهیهای
در مسکو آغاز ش��د .برنامه سالجاری این کنفرانس
ﺑﺎﺷﺪ.بس��یار گس��ترده و کامال متفاوتی در
منافع
اهداف و
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺑﻪ
1384
ﻣﺪﻝ
ﺷﻴﺮﻯ
ﺳﻔﻴﺪ
ﺭﻧﮓ
ﺑﻪ
ﺁﻯ
ﺍﻳﻜﺲ
ﺗﻰ
ﺟﻰ
ﭘﺮﺍﻳﺪ
ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ(
)ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ
ﺳــﺒﺰ
ﺑﺮگ
ایاالت
داخل
در
است.
شده
فارس
ج
خلی
منطقه
س��نی
مشکالت قدیمی»
جدید،
مرحله
«خاورمیانه:
روزه
دو
برگزاری
از
هدف
مثال
برای
شود
ی
م
دنبال
راستا
این
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  97/11/14 -139760332002004277ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻣﻮﺗﻮﺭ  01064183ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  S1412283442841ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ 574-59ﺩ 52ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ،
ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻗﺮﻭﻩ
شدهﺛﺒﺘﻰ
نامگذاریﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ
دولت
ضدایرانی
تمایالت
متحده هم مخالفان ترامپ از
تسنیم
است.
ایجاد ائتالف بینالمللی علیه
آشکارا
ورشو،
ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺮﮔﺎﻥ
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ
کنفرانسﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ

ناامن کنند تا اتحادی بین ایران ،هند و افغانس��تان
ال در محاصره قرار
علیه خودشان به وجود آید و کام ً
بگیرند ،در واقع از لحاظ نظری به نفعشان نیست.
مالزه��ی درب��اره اینکه پاکس��تان ب��ه دنبال
پیوستن به ائتالفهای ضد ایرانی در منطقه است
و در این زمینه عربس��تان هم تالشهایی را انجام
میدهد؟ گفت :عربستان تالش میکند ،پاکستان
را وارد جری��ان ضد ایرانی کن��د ،در واقع اتحادی
بین آمریکا ،اس��رائیل ،عربستان و امارات به وجود
آمده که احتماالً ضلع بعدی پاکستان خواهد بود.
وی تصریح کرد :بنس��لمان ولیعهد عربستان
نیز س��فری به اس�لامآباد داش��ته و تالش خود را
انج��ام میدهد ،لذا در این صورت ایران باید کمی

ﻧﻮﺭﺭﻭﻯﺳــﭙﻬﺮ
ﺣﻤــﻞ
ﺷــﺮﻛﺖ
ﺁﮔﻬــﻰ ﺗﻐﻴﻴــﺮﺍﺕ
ﺭﺍﻩ ﺭﻭﺑﻪ
ﺍﻟﻤﻠﻠــﻰﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ
ﺑﻴﻦ–ﺳﺎﺭﻯ ﺑﻠﻮﺍﺭ
ﻧﻘــﻞ ﺍﻻﺋﻤﻪ
ﺗﻌﺎﻭﻧﻰﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺛﺎﻣﻦ
ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺷــﻌﺒﻪ 970093:ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ:
ﺵ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ
ﺑﻴﻤﻪ ﺁﺳﻴﺎ-ﺳﺮﭘﺮﺳــﺘﻰ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻁ  2ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ-1:ﺍﺣﻤﺪ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻛﺎﺳــﮕﺮﻯ ﻑ ﺑﺮﺍﺭﺟﺎﻥ-2ﺳــﻴﺪ ﺍﺳﺮﺍﻓﻴﻞ ﻋﻈﻴﻤﻰ
ﻣﻮﺳﺴﻪ
–ﻭﻛﻴﻞ
ﻗﻴﺎﺱ
ﻑ
ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﻯ
ﻓﺎﻃﻤﻪ
**
ﺷﻌﺒﺎﻧﻌﻠﻰ
ﻑ
ﻟﺘﻪ
ﺗﻨﮓ
ﺍﺻﻐﺮﻯ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ-3ﻛﺮﻳﻢ
ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﭼﻤﺎﺯﻛﺘﻰ ﻫﺮﺩﻭ
ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻰ
ﺷــﺮﻛﺖ ﺳــﻬﺎﻣﻰ ﺧــﺎﺹ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒــﺖ  10662ﻭ
ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻻﺋﻤﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 9709972074300283ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  138,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺑﻪ
10380263752
ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ  97/3/6ﺗﺎ ﺍﺩﺍﻯ
ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ  2,862,500ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺯ
ﺩﻳﻦ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﻮﺭﺥ 13ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺴﺌﻮﻝ
ﺳﺎﺭﻯﻭ ﻧﺎﻣﻪ
23/10/1397
ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ  8513ﻣﻮﺭﺥ  14/11/97ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻰ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﻰ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ
ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻯ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ - 1 :
ﺳﻤﺖ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ :ﺁﻗﺎﻯ ﻫﻮﺷﻨﮓ
ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  09321188435ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ  -2ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0748479971ﺑﻪ
ﺳــﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ  -3ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻟﻘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻰ  0748476180ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ

ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﻭﻳﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  3790253286ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ
ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ  98/25ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  63/790ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﺮﻭﻩ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺪﺭﺱ ﺷﺮﻗﻰ ﻛﻮﭼﻪ ﺧﺘﻤﻰ
ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻓﺎﻧﻮﺱ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺎ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ
9700841
ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ
ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ:ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ
ﻧﻔﻊ ﺑﻪ ﺁﺭﺍء
ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺫﻯ
ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ
ﺭﺳﻴﺪ ﺍﺧﺬ
ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﺮﻭﻩ
ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ
ﺣﺴﻦﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎ ﺩﻭ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺑﺎﻍ ﻭﻓﻴﺾ-
ﺍﺳﻼﻣﺸــﻬﺮ
ﺍﻣﻼﻙﺗﻬﺮﺍﻥ-
ﻧﺸﺎﻧﻰ :
ﺛﺒﺖﺧﻄﻴﺮ ﺑﻪ
ﻣﻮﺳﻮﻳﺎﻥ
ﺳــﻴﺪ
ﺷــﻮﻧﺪﻩ:ﻣﺎﻩﺁﻗﺎﻯ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﺍﺑﻼﻍ
1783ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ
ﻃﺒﻘﻪ3ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺷﺶﺗﺴﻠﻴﻢ
ﻭﺍﺣﺪﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺳﻮﻡﻣﺎﻩ ﺍﺯ
ﻇﺮﻑ ﻳﻚ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ،ﻣﻌﺘﺮﺽ
ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  1ﺍﺻﻠﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ 5ﻭ
ﺍﺻﻠﻰﺑﻪﺑﺨﺶ
ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ 1
1563
ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ ﺛﺒﺘﻰ
ﺑﻠﻮﻙd 1ﺑﺎﻳﺪﻃﺒﻘﻪ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺷﺪ.ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻳﺎﻥ
ﺧﻮﺍﻫﺪﻃﻠﺐ
ﺻﺎﺩﺭﺩﺭﻗﺒﺎﻝ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖﺷﻤﺎ
ﺳﻨﺪﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ29
ﻃﺒﻖ  266ﻩ
ﭘﻼﻙ 77
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﺭﻧﻮ
ﻭﺧﻮﺩﺭﻭﻯ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺨﺶ 5
ﺷﻤﺎﺭﻩﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﻣﮕﺎﻥﺩﺭﺑﻪﻣﻬﻠﺖ
ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ
 97/12/16ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺸﻤﺎ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺿﻤﻨﺎ"ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻰ
ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ
، 97/12/1ﻣﺎﺩﻩ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻟﺬﺍ ﻃﺒﻖ
ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ
ﺗﺎﺭﻳﺦﺧﻄﻴﺮ
87ﺩﻭﻡ
ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ:
ﺍﻟﻒ889/ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮﺩﺍﺩﻩ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﺩ ﻡ ﺍﻟﻒ 2378
ﻡ ﺍﺯﻃﺮﻑ
ﻗﺮﻭﻩ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺍﻣﻼﻙ
ﻭ
ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺛﺒﺖ
ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺭﺋﻴﺲ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﻗﺎﻳﻢ ﺷﻬﺮ

ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻛﻼﺳﻪ 408-9/97
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ  :ﺟﻼﻝ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺯﺍﺩﻩ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺎﺭﺱ ﺥ  108ﺍﺷﺮﻓﻰ پ 17ﻭﺍﺣﺪ  1ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ  :ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻧﻜﻮﺋﻴﺎﻥ  -2ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺸﻬﺪﻯ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ -1ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ-2ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺒﺮﺩ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺥ ﺷﺎﻫﺪ
ﻛﻮﻯ ﻧﺼﺮ 1پ 42ﻭﺍﺣﺪ 4ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  721ﻣﻮﺭﺥ  97/7/4ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﭘﺎﻛﺪﺷــﺖ ﺣﻮﺯﻩ
ﻧﻬﻢ ﻛﻪ ﻭﻓﻖ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  ...ﺷــﻌﺒﻪ ....ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ....ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻫﺎ ﻣﺤﻜﻮﻣﻨﺪ
ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  40/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴــﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳــﺮ ﺭﺳﻴﺪ
ﺍﺯ ﻣﻮﺭﺥ  97/3/25ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  600/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ
ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ
ﻗﺎﺿﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ
ﻣﺘﻦ ﺍﮔﻬﻰ

جدیتر راجع به آینده مرزها فکر کند.
این کارش��ناس مسائل ش��بهقاره یادآور شد:
سیاست رسمی پاکستان ایجاد نوعی توازن است،
گرچ��ه با توجه به مس��ائل منطقه مانند س��وریه،
یمن ،بحرین و … رقابتهای سیاس��ی ایدئولوژی
ش��ده میان ایران و عربستان وجود دارد ،اما اینکه
پاکس��تانیها به طور کامل به یک س��مت گرایش
داش��ته باشند ،به نظر میرس��د در شرایط کنونی
خیل��ی ب��ا مناف��ع مل��ی و امنیت ملی پاکس��تان
همخوانی ندارد .در نهایت تالش میکنند سیاست
فعلی خود را حفظ کنند.
مالزهی در پای��ان تاکید کرد :ام��ا از دیدگاه
عربس��تان س��عودی ،ام��ارات ،آمریکا و اس��رائیل
اگر نگاه کنیم قطعاً پاکس��تان را تحت فش��ار قرار
میدهند تا تکلیف را روشن کند و در جهت آنها
قرار بگی��رد اما اینکه پاکس��تانیها تا چ��ه اندازه
بتوانند مقاومت کنند بحث دیگری است؛ بنابراین،
بنس��لمان امیدوار اس��ت با دپیلماسی دالری که
ایسنا
دارد ،پاکستان را قانع کند.

همکاریهای اقتصادی بیش��تری را با یکدیگر داشته باشند اما
آنچه مشخص است اینکه موانعی هم در این مسیر وجود دارد
که جدی هم هست.
شوری افزود :به اعتقاد من برای عبور از این مرحله که دو
طرف احساس میکنند موانعی بر سر راه افزایش همکاریهای
تجاری وج��ود دارد ،باید عزم و اراده جدی تری برای افزایش
تعامالت تجاری فی مابین وجود داشته باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد :نیاز دو کشور همکاریهای
تجاری راهبردی است و آنچه که امروز شاهد آن هستیم اینکه
امروز همکاریهای اقتصادی ما تاکتیکی است و به اعتقاد من
نمی تواند منافع ایران و روسیه را آنچنان که باید تامین کند و
به همین دلیل باید یک طراحی راهبردی جدید جهت افزایش
مهر
همکاریهای تجاری با روسیه داشته باشیم.

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴــﻴﻦ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 0310386292
ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  971254ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﻣﺎﻣﻘﻠﻰ
ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  971254ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/4/22ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ
ﺩﺍﺋﻤــﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴــﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ-1:ﻣﺠﻴﺪ ﻧــﻮﺭﻭﺯﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻣﺎﻣﻘﻠﻰ ﺑــﻪ ﺵ ﺵ  1767ﻣﺘﻮﻟﺪ
 1355/1/1ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺳــﻌﻴﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﺍﻣﺎﻣﻘﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ
ﺵ  1560ﻣﺘﻮﻟﺪ  1364/4/3ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺍﻣﺎﻣﻘﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ  0310386292ﻣﺘﻮﻟﺪ  1369/5/6ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -4ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻣﺎﻣﻘﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  172ﻣﺘﻮﻟﺪ 1354/1/1
ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﺣﻤﻴﺪﻩ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻣﺎﻣﻘﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  2429ﻣﺘﻮﻟﺪ
 1358/6/13ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -6ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻣﺎﻣﻘﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ
ﺵ  1262ﻣﺘﻮﻟــﺪ  1362/4/20ﺩﺧﺘــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -7ﻋﺎﻟﻢ ﺁﺟﺮﻟﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺣﺎﺟﻴﻌﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  5ﻣﺘﻮﻟﺪ  1333/3/5ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ
ﻫﺮﻛﺴــﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ ﺍﻟﻒ72355/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  3ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺮﺝ
ﺁﮔﻬﻰ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴــﻴﻦ ﺩﻫﺎﻧﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  3701511632ﺑﺸﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  970093ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﻫﺎﻧﻰ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 162ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/10/9ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :
 -1ﺣﺴــﻴﻦ ﺩﻫﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ  3701511632ﻣﺘﻮﻟﺪ  1360ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻛﺮﻡ ﺩﻫﺎﻧﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  3701091870ﻣﺘﻮﻟﺪ  1349ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻣﺤﻤﺪ ﺩﻫﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ
 3690171288ﻣﺘﻮﻟﺪ  1370ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﺗﻴﻤﻮﺭ ﻏﻤﮕﺰﺍﺭ ﺯﺍﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ 3701646473
ﻣﺘﻮﻟﺪ  1357ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﻣﺮﺍﺩﺑﻰ ﺑﻰ ﺩﻫﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ  3701091862ﻣﺘﻮﻟﺪ  1347ﺩﺧﺘﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  -6ﻣﻬﺮﺍﻟﻨﺴﺎء ﺩﻫﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  12ﻣﺘﻮﻟﺪ  1363ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -7ﻣﺴﻠﻤﻪ ﻏﻤﮕﺰﺍﺭ ﺯﺍﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ
ﺵ ﻣﻠﻰ  3701092583ﻣﺘﻮﻟﺪ  1354ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -8ﻣﺮﻳﻢ ﺩﻫﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ 5259045041
ﻣﺘﻮﻟﺪ  1370ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -9ﺧﺎﺗﻮﻥ ﻏﻤﮕﺰﺍﺭ ﺯﺍﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷــﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠــﻰ  3700874707ﻣﺘﻮﻟﺪ 1329
ﻫﻤﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﻭﺍﺭﺙ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻳﻜﻤﺮﺗﺒﻪ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ
ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﻜﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺮﺍﻭﺍﻥ
ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻴﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﺍﻫﻞ ﺩﻳﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﺤﻴﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  1742467865ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﻛﻼﺳــﻪ
 987/2/97ﺡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﺰﻳﺰﻩ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺍﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1136ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/4/9ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ )ﻣﻮﻗﺖ( ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﺷﺎﻛﺮ ﺍﻫﻞ ﺩﻳﺮﻯ ﺵ ﺵ  543ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻫﻞ ﺩﻳﺮﻯ ﺵ ﺵ 1742467865
ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻓﻀﻴﻠﻪ ﺍﻫﻞ ﺩﻳﺮﻯ ﺵ ﺵ  98ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﺣﻤﻴﺪﻩ ﺍﻫﻞ ﺩﻳﺮﻯ ﺵ ﺵ  1742467784ﺩﺧﺘﺮ
ﻣﺘﻮﻓــﻰ  -5ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﻫﻞ ﺩﻳﺮﻯ ﺵ ﺵ  1810905613ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓــﻰ  -6ﻧﻮﺍﻝ ﺍﻫﻞ ﺩﻳﺮﻯ ﺵ ﺵ 1810905605
ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -7ﺍﻣﻴﻦ ﻣﻄﻮﺭﻯ ﺵ  1819685039ﭘﺪﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ
ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎ/ﺧﺎﻧﻢ ﺷــﻬﭙﺮ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1015ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  1662ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺳــﻴﺪ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﻟﻄﻴﻔﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 183ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/10/17ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ -1 :ﺳــﻴﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﻟﻄﻴﻔﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻗﺎ ﺣﺴــﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  2ﭘﺪﺭ  -2ﺷﻬﭙﺮ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 1015
ﻣﺎﺩﺭ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻭ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴــﻲ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ /ﻣﺘﻮﻓﻴﻪ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺎﺷﺎﻥ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎ/ﺧﺎﻧﻢ ﺷــﻬﭙﺮ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1015ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  1683ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺑﻮﺫﺭ ﺟﻤﻬﺮ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 9
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  97/7/27ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧــﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ:
 -1ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  -2- 41ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ -3 – 3545

5

دیپلمات
ترامپ؛ مطلقا خواستار جنگ با ایران نیست

کاردار س��فارت آمری��کا در بغداد با بی��ان اینکه
نیروه��ای آمریکایی آماده خ��روج از عراق در صورت
درخواست دولت مرکزی این کشور هستند ،گفت که
ترامپ «مطلقا» خواستار جنگ با ایران نیست.
جوی هود گفت :نیروهای آمریکایی از اراضی عراق یا
آسمان آن برای حمله به هیچ کشوری استفاده نخواهند
ک��رد .وی افزود :اظهارات قبلی ترامپ (درخصوص رصد
ای��ران از عراق) به این معناس��ت که نیروهای آمریکایی
نمیخواهند در جنگی نقش داش��ته باشند که نیازی به
آن نیست .رئیسجمهور آمریکا پیشتر چندبار درخصوص
حضور نیروهای آمریکایی در عراق اظهارنظر کرده بود.
کاردار س��فارت آمریکا در بغ��داد گفت :نیروهای
آمریکایی در صورتی از عراق خارج میشوند که دولت
مرکزی این کش��ور ،درخواس��ت کرده باش��د .دونالد
ترامپ پیش��نهادی درباره تغییرات توافق استراتژیک
بین عراق و آمریکا نداد .م��ا از کانالهای دیپلماتیک
برای تحریمهای اقتصادی استفاده میکنیم.
وی وجود هرگونه تحرکات نظامی آمریکا در عراق
را رد کرد و گفت که تصاویر منتش��ر ش��ده مربوط به
سال  ۲۰۰۶است .هود گفت که بیشتر تصاویر منتشر
ش��ده مربوط به وجود تحرکات نظامی آمریکا قدیمی
اس��ت و به س��ال  ۲۰۰۶و دیگر س��الها بر میگردد
و هم��ه این اطالعات ،بیپایه و اس��اس اس��ت که در
راستای جنگ روانی صورت میگیرد.
دونال��د ترام��پ رئیسجمهور ای��االت متحده در
سوم فوریه گذش��ته از تصمیم واشنگتن برای حضور
نیروه��ای آمریکایی در عراق با ه��دف «رصد» ایران
خبر داده ب��ود .عادل عبدالمهدی نخس��توزیر عراق
نی��ز در واکنش به این اظهارات ترامپ گفت که بغداد
مخالف اس��تفاده آمریکا از عراق برای هرگونه حمله و
فارس
تجاوز به خاک کشورهای همسایه است.

ﻭﺟﻴﻪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  -4 – 17ﺷﻬﭙﺮ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  -5 – 1015ﺷﻬﻴﻦ
ﻣﻄﻬﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  717ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﻫﺎﻯ ﻣﺘﻮﻓﻰ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻭ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ /ﻣﺘﻮﻓﻴﻪ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ
ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺎﺷﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﻧﻮﺑﺘﻰ)ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮﻡ ﺳﺎﻝ(1397
ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﺎﺩﻩ12ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ56ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺳﺎﻣﻰ ﺍﺷﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻣﻼﻙ
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺸــﻬﺎﻯ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﺳــﺒﺰﻭﺍﺭ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺁﺫﺭﻣﺎﻩ  1397ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺛﺒﺖ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﺎﻧﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ:
ﺑﺨﺶ 1ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﭘﻼﻙ-444ﺍﺻﻠﻰ،ﻋــﺬﺭﺍ ﺛﻨﺎﺋــﻰ ﺻﻔــﺎﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪﻋﺒــﺎﺱ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒــﺎﺏ ﻣﻨــﺰﻝ
ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ214/05ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﭘﻼﻙ-1941ﺍﺻﻠﻰ،ﺳﻴﺪﺣﺴــﻦ ﻧﺼﺮﺍﻟــﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﺳــﻴﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ
ﭼﻬﺎﺭﺳﻬﻢ،ﺳﻴﺪﺍﺳــﻤﻌﻴﻞ ﻧﺼﺮﺍﻟــﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴــﻢ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﭼﻬﺎﺭﺳــﻬﻢ،ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻭﻏﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺳــﻬﻢ،ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻧﺼﺮﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﻬﻢ
ﻭ ﺳــﻴﺪﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻧﺼﺮﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭﺳﻬﻢ ﻣﺸــﺎﻉ ﺍﺯ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻚ ﺳﻬﻢ
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻣﻤﺮ ﻣﺘﺮﻭﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ6/33ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺑﺨﺶ2ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﭘﻼﻙ-886ﺍﺻﻠﻰ
1ﻓﺮﻋﻰ،ﺣﻤﻴﺪﻋﻠﻰ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪﻣﺤﻤﺪ،ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻣﻤﺮﺧﺎﺹ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ7/50ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺑﺨﺶ3ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﭘﻼﻙ-5ﺍﺻﻠﻰ،ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ:
6027ﻓﺮﻋﻰ،ﺍﺻﻐﺮ ﺯﺭﺩﻛﻮﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪﻋﻠﻰ،ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ95ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﭘﻼﻙ-6ﺍﺻﻠﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻛﻠﻮﺕ:
18201ﻓﺮﻋﻰ،ﻫــﺎﺩﻯ ﻣﺸــﻤﻮﻝ ﻣﻈﻔﺮﺁﺑــﺎﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻰ،ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒــﺎﺏ ﻣﻨــﺰﻝ
ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ95/34ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
 18259ﻓﺮﻋﻰ،ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻣﻠﻮﻧﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪﻣﺤﻤﺪ،ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﻤﺴــﺎﺣﺖ 93/85
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
 18351ﻓﺮﻋﻰ،ﻛﻮﻛــﺐ ﺣﺴــﻴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪﺳﻴﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ،ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳــﻚ ﻗﻄﻌــﻪ ﺯﻣﻴــﻦ
ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ57/46ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
18352ﻓﺮﻋﻰ،ﻛﻮﻛــﺐ ﺣﺴــﻴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪﺳﻴﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ،ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻤﺴــﺎﺣﺖ
 20/90ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
18423ﻓﺮﻋﻰ،ﺍﺣﻤــﺪ ﺍﻳــﺰﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪﻏﻼﻣﺮﺿﺎ،ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳــﻚ ﻗﻄﻌــﻪ ﻣﺤﻮﻃــﻪ
ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ180/73ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
18449ﻓﺮﻋﻰ،ﻣﻬﺪﻯ ﺑﺎﺷﺘﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪﻋﺒﺎﺱ،ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ63/62ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺧﺎﻧــﻪ
ﻳﻜﺒــﺎﺏ
ﻗﺰﻯ،ﻓﺮﺯﻧﺪﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ،ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ
18512ﻓﺮﻋﻰ،ﻧﺴــﺮﻳﻦ
ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ91/90ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
18524ﻓﺮﻋﻰ،ﻣﺤﻤــﻮﺩ ﻭﺣﻴــﺪﻯ ﺍﺭﺷــﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺣﺴﻴﻦ،ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒــﺎﺏ ﻣﻨــﺰﻝ
ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ153/39ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﭘﻼﻙ-13ﺍﺻﻠﻰ،ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺩﺭﻩ ﻧﻰ:
170ﻓﺮﻋﻰ،ﺯﻫــﺮﻩ ﻛﻤﺎﻟــﻰ ﻧﺴــﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪﻋﻠﻴﺮﺿﺎ،ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳــﻚ ﻗﻄﻌــﻪ ﺯﻣﻴــﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋــﻰ
ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ131943/47ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﭘﻼﻙ-182ﺍﺻﻠﻰ،ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺯﻳﺪﺁﺑﺎﺩ:
866ﻓﺮﻋﻰ،ﻣﺤﻤــﻮﺩ ﻋﻤﻴﺪﻳــﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪﺑﻬﺮﺍﻡ،ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳــﻚ ﻗﻄﻌــﻪ ﺯﻣﻴــﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋــﻰ
ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ26827/64ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺑﺨﺶ 9ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﭘﻼﻙ-15ﺍﺻﻠﻰ،ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺣﺴﻴﻦ ﺁﺑﺎﺩ ﻧﺎﻭﻯ:
310ﻓﺮﻋﻰ،ﺳﻴﺪﻣﺠﺘﺒﻰ ﻓﺎﺿﻞ ﻧﻴﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪﻋﺒﺪﺍﻟﺠﻮﺍﺩ،ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ
ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ 78923/69ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﭘﻼﻙ-37ﺍﺻﻠﻰ،ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺻﺪﺧﺮﻭ:
1613ﻓﺮﻋﻰ،ﻋﻠــﻰ ﺍﺻﻐــﺮ ﺣﺴــﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ،ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳــﻚ ﻗﻄﻌــﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺸــﺠﺮ
ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ 34053/56ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺑﺨﺶ 12ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﭘﻼﻙ-1ﺍﺻﻠﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻋﻤﻴﺪﺁﺑﺎﺩ:
20683ﻓﺮﻋﻰ،ﺳﻜﻴﻨﻪ ﻏﻼﻣﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪﻋﺒﺎﺱ،ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﺟﻮﻯ ﻣﺘﺮﻭﻛﻪ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ42/40ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﻣﻨــﺰﻝ
ﻳﻜﺒــﺎﺏ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺭﺿﺎ،ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ
ﻣﺴــﻜﻨﻰ
20685ﻓﺮﻋﻰ،ﻋﺼﻤــﺖ
ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ104/55ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﻧﻮﺑﺘﻰ ﺍﺻﻼﺣﻰ
ﺑﺨﺶ3ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﭘﻼﻙ-6ﺍﺻﻠﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻛﻠﻮﺕ:
18077ﻓﺮﻋﻰ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻴﮕﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﻝ41،ﺳــﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ6177ﺳﻬﻢ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ
ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻨﺪﺳﺎﺭ ﺑﻤﺴــﺎﺣﺖ6177ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ،ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻗﺒﻠﻰ ﻧﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎ ً ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻰ ﻗﻴﺪ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ.
ﭘﻼﻙ-504ﺍﺻﻠﻰ،ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ ﺭﺍﺯﻗﻨﺪ:
102ﻓﺮﻋﻰ،ﺷﻮﻛﺖ،ﻓﺎﻃﻤﻪ،ﻧﺎﻫﻴﺪ،ﻓﺮﺷــﺘﻪ ﻭ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﺕ ﻫﻤﮕﻰ ﺭﺍﺯﻗﻨﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪ
ﻭﻣﺤﻤﺪﺍﻳﺰﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﺣﻤﺪ،ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ 20000ﺳــﻬﻢ ﻭ ﻣﺤﻤﺪﺭﺍﺯﻗﻨﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪﻋﻠﻰ ﻧﺴــﺒﺖ
ﺑﻪ 16484ﺳــﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ136484ﺳﻬﻢ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻨﺪﺳﺎﺭ،ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻗﺒﻠﻰ
ﭘﻼﻙ230ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ 78ﺍﺻﻠﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺭﺍﺯﻗﻨﺪ ﺑﺨﺶ 3ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ 8ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﻗﻄﻌﻪ ﻳﻚ
ﭘﻼﻙ-13ﺍﺻﻠﻰ،ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺑﻬﺎﺭﻩ ﺷﺸﺘﻤﺪ:
87ﻓﺮﻋﻰ،ﺍﺻﻐــﺮ ﻋﺒﺎﺳــﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪﻣﺤﻤﺪ،ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳــﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺸــﺘﻤﻞ ﺑــﺮ ﻣﺮﻏﺪﺍﺭﻯ
ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ8000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ،ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻗﺒﻠﻰ ﻧﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﻗﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  17ﻭ  16ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﻫﺮﻛﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻣﻼﻙ ﺁﮔﻬﻰ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﻣﻌﺘﺮﺽ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺍﺳــﺖ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻰ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺸــﻌﺮ ﺑﺮﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﻳﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ ﺍﻳﻦ
ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ90ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  30ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﻣﻌﺘﺮﺽ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺘﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻣﺮﺟــﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﻯ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒــﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺛﺒﺘﻰ ﺭﺍ ﺑــﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ) .ﻡ ﺍﻟﻒ
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