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کاوه مدنی با مراکز صهیونیستی
چه ارتباطی دارد؟

بع��د از بازداش��ت ش��ماری از
پرسمــــان
متهمان به جاسوس��ی از مراکز
نظامی (در پوش��ش فعالیتهای محیطزیس��تی) در
اواس��ط زمس��تان  ،۹۶کاوه مدن��ی الریجانی معاون
عیسی کالنتری در سازمان حفاظت از محیطزیست
نیز برای مدتی کوتاه بازداشت شد.
عب��اس جعفریدولتآبادی دادس��تان تهران در
 ۲۱بهم��ن  ،۹۶در توضی��ح ای��ن بازداش��تها گفت:
"متهم��ان پرونده با هدایت افس��ران اطالعاتی س��یا و
موساد مأموریتهای س��ه گانهای را شامل موضوعات
زیس��تمحیطی ،نفوذ در جامعه علم��ی ایران و جمع
آوری اطالع��ات از اماک��ن حس��اس و حیاتی کش��ور
از جمله پایگاههای موش��کی کش��ور ،دنبال میکرده
ان��د» و «برخی متهمان به انجام س��فرهای متعدد به
س��رزمینهای اش��غالی از جمله به منظور شرکت در
کنفرانس منارید که با حضور افسر اطالعاتی موساد در
رژیم صهیونیستی برگزار شده ،اقرار و اذعان کردهاند".
به گفته دادس��تان ته��ران" ،دو نفر از افس��ران
سازمان اطالعات آمریکا با هویت معلوم در پوششهای
مختلف به ایران و برخی از اس��تانهای کش��ور سفر
کردهاند که از جمله اهداف آنها ،ایجاد مؤسس��های
در قال��ب فعالیتهای زیس��تمحیطی ب��وده و طبق
اس��ناد موجود ،این مؤسس��ه در حدود یک دهه قبل
در ای��ران با طراحی آمریکاییه��ا برای تحقق اهداف
مدنظر س��رویسهای اطالعاتی سازمان سیا و موساد
و جمع آوری اطالعات طبقهبندی شده در حوزههای
دفاعی و موشکی کشور ایجاد شده است".
طبق توضیحات جعفری دولتآبادی ،اعضای این
شبکه در برخی از مناطق استراتژیک کشور تعدادی
دوربی��ن در ظاهر ب��رای رصد امور زیس��تمحیطی
نصب ک��رده بودند که در واقع پوشش��ی برای رصد
فعالیتهای موشکی کشور بوده و تصاویر و اطالعات
ثبت شده را برای بیگانگان ارسال میکردهاند.
در  ۲۷فرودین  ،۹۷اخباری منتشر شد که معاون
سابق بینالملل ،نوآوری و مشارکت فرهنگی  -اجتماعی
سازمان حفاظت محیطزیست ،کاوه مدنی کشور را ترک
کرده اس��ت .این در حالی بود که او در روند تحقیقات

قضائی درباره پرونده جاسوسی محیطزیست قرار داشت
و خروج او از کشور ،یک اتفاق ساده نبود.
بعدتر ،در  ۹اردیبهشت ،حجتاالسالم محسنی
اژهای ،س��خنگوی دس��تگاه قضاء ،در نشست خبری
خود گفت که به صورت قانونی از کش��ور خارج شده
و تقاضای رفع ممنوعالخروجی وی توس��ط معاونت
ذیربطی در وزارت اطالعات صورت گرفته است.
جالب این بود که در ایام تعطیالت نوروزی س��ال
 ،۹۷یکی از کانالهای تلگرامی وابس��ته به ضدانقالب،
عکس��ی مربوط به دوران قبل از انتصاب کاوه مدنی به
معاونت محیطزیس��ت را منتشر کرد که او را در حالت
رقص و پایکوبی مختلط در مالزی نشان میداد .چندی
بعد به طرز هماهنگ و سازمانیافته این خط تبلیغی در
رسانههای ضدانقالب و حامیان داخلی مدنی پیگیری
شد که حضور مدنی در چنین مراسمی موجب فشار بر
او و استعفای تحت فشار مدنی بوده است.
ای��ن عملی��ات فری��ب ،قطعاً ب��رای پوش��اندن
اتهامات اصلی مدنی و پیوند او با پرونده جاسوس��ی
محیطزیست بوده است.
در اواخر فروردین ،همزمان با انتش��ار خبر ترک
کشور توسط مدنی ،دادس��تان تهران در مصاحبهای
انگش��ت بر نکته مهمی گذاشت " :اگر عدهای فرار را
بر قرار ترجیح میدهند ،ناش��ی از اهمیت تحقیقات
مقدماتی در پرونده اس��ت و اگر ام��روز در برخی از
س��ایتها میخوانیم که فالن آقا از کشور خارج شده
اس��ت ،به پیش رفتن تحقیق��ات برمیگردد؛ چراکه
برخی متهمان فهمیدهاند که در حال نزدیک ش��دن
به آنها هستیم ،حال اگر کسی از کشور خارج شده
است ،باالخره روزی برمیگردد و بهقول معروف ،دیر
و زود دارد اما سوختوسوز ندارد".
جالب اینجا بود که مقارن با دستگیری متهمان
پرونده جاسوس��ی محیطزیس��ت ،در  ۲۳بهمنماه،
کاوه مدن��ی که هن��وز معاون عیس��ی کالنتری بود،
در حال��ی که ابع��اد این پرونده هنوز روش��ن نبود و
یک مقام مس��ئول حق ندارد درب��اره پرونده مفتوح
جاسوس��ی که تازه متهمان آن دس��تگیر ش��دهاند و
ابعاد آن روش��ن نیس��ت ،اظهارنظر کند ،در دفاع از
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ﺭﺣﻴﻤﻰ ﺟﻌﻔﺮﻯ  -48ﻛﺒﺮﻯ ﺍﻛﺒﺮﺯﺍﺩﻩ ﺷﻮﻗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ  -49ﺧﺎﻧﻢ ﺁﺗﻨﺎ ﻏﻔﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺻﻐﺮ -50ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻔﻮﺭﻯ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺁﻗﺎ  -51ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻏﻔﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻰ  -52ﺻﻔﻴﻪ ﻏﻔﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻰ  -53ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻬﺪﻯ ﻏﻔﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻴﻨﻌﻠﻰ  -54ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻤﺴــﻰ ﻓﺨﺮﻳﺎﻥ ﻧﺠﻔﻰ ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻪ  -55ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻬﺎﺭﻩ ﻏﻔﻮﺭﻯ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺻﻐﺮ ﺁﻗﺎ  -56ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺷﺮﻑ ﻧﺼﻴﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻗﺎ ﺍﺣﻤﺪ  -57ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻧﺼﻴﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ  -58ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ
ﻏﻔﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻗﺎﻣﺤﻤﺪ  -59ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺮﺍﻧﮕﻴﺰ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ  -60ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻼﻝ ﺧﺎﻧﻢ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺍﻟﻮﻳﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻛﺒﺮ  -61ﺧﺎﻧﻢ
ﺯﻫﺮﻩ ﻏﻔﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﻰ  -62ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻧﺼﻴﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻦ  -63ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎﺩ ﻏﻔﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳــﺘﺎﺩ
ﻣﻬﺪﻯ  -64ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻗﺪﺱ ﻧﺼﻴﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ  -65ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻧﺼﻴﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ  -66ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺍﻟﻮﻳﺮﻯ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ  -67ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﻏﻔﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺻﻐﺮ  -68ﺯﻫﺮﻩ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﻗﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ  -69ﻧﺮﮔﺲ ﻏﻔﻮﺭﻯ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺳــﻢ  -70ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻔﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ  -71ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻏﻔﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻦ  -72ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺍﻟﻮﻳﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ  -73ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺎﺳــﻌﻠﻰ ﻏﻔﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺁﻗﺎ  -74ﺧﺎﻧﻢ ﻗﻤﺮ ﻫﻨﺮﭘﻴﺸﻪ  -75ﺧﺎﻧﻢ
ﻋﺬﺭﺍ ﻣﺨﻤﻞ ﻓﺮﻭﺵ  -76ﺍﻋﻈﻢ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﻗﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ  -77ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﻏﻔﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ  -78ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺘﻮﻝ
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺍﻟﻮﻳﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻛﺒﺮ  -79ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻌﻴﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺍﻟﻮﻳﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ  -80ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻏﻔﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻗﺎﺳﻢ  -81ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﻏﻔﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ  -82ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﻮﺭ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ  -83ﺯﻫﺮﺍ ﺟﻌﻔﺮﻯ
ﻗــﻪ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﺭﺿﺎ  -84ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎ ﻏﻔﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ  -85ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﺣﺴــﻴﻦ ﻧﺼﻴﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ  -86ﺧﺎﻧﻢ
ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻏﻔﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺁﻗﺎ  -87ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺮﺍﺑﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻼﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ  -88ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﻗﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ
 -89ﺯﻫﺮﺍ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﺴــﺘﻐﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ  -90ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻨﺎﻧﻪ ﻏﻔﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳــﺘﺎﺩ ﻣﻬﺪﻯ  -91ﻛﺒﺮﻯ ﺧﺎﻭﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ  -92ﺑﺘﻮﻝ ﺧﺎﻭﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ  -93ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻋﻈﻢ ﻧﺼﻴﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻗﺎ ﺍﺣﻤﺪ  -94ﺧﺎﻧﻢ ﻓﻬﻴﻤﻪ ﻧﺼﻴﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺭﺿﺎ  -95ﺧﺎﻧﻢ ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻏﻔﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻴﻨﻌﻠﻰ  -96ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻰ ﻧﺼﻴﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ  -97ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
ﺍﻟﻮﻳﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ  -98ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴﻦ ﻏﻔﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﻰ  -99ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻏﻔﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ -100
ﺁﻗــﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﻗﻪ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﺭﺿﺎ  -101ﺁﻗﺎﻯ ﻧﺎﺻﺮ ﻏﻔﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ  -102ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺍﻟﻮﻳﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ  -103ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻏﻔﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ  -104ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺍﻋﺮﺍﺑﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ  -105ﺯﻫﺮﺍ ﺧﺎﻭﺭﻯ
ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺍﻛﺒﺮ  -106ﻓﺨﺮﻯ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺼﻴﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ  -107ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﻗﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ  -108ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻏﻔﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺁﻗﺎ  -109ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﻧﺼﻴﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻗﺎ ﺍﺣﻤﺪ  -110ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﺼﻴﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻗﺎ ﺍﺣﻤﺪ
 -111ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻋﻈﻢ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺍﻟﻮﻳﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻛﺒﺮ  -112ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪ ﻏﻔﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ  -113ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﻏﻔﻮﺭﻯ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻰ  -114ﺯﻫﺮﺍ ﻏﻔﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺳﻢ  -115ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺩﻝ ﺯﻧﺪﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ  -116ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
ﺍﻟﻮﻳﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ  -117ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺒﻴﺐ ﻏﻔﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺻﻐﺮ  -118ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻧﺴﻴﻪ ﺑﺮﺧﻮﺍﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻴﺪﺭﻋﻠﻰ -119
ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻏﻔﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻗﺎﻣﺤﻤﺪ  -120ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻏﻔﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ
ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ  5ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﺎپ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺬﺑﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺒﺎ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﻯ ﻛﺎﺷــﺎﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺭﺍﻯ ﻳﺎﺩ ﺷــﺪﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺮﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ  20ﻛﺎﺷﺎﻥ -ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ
ﺁﮔﻬــﻰ ﺗﻐﻴﻴــﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺩﻭﺧــﺖ ﻭ ﺩﻭﺯ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻧﻮﻳــﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  734ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻰ
10760119986
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  97/11/18-10813ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ
ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  96/11/17ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺩ ﺷــﺪ :ﺍﻟﻒ( ﺳــﻤﺖ ﺍﻋﻀــﺎﻯ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ
ﻗــﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ -1 :ﻣﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﻛﺪﻣﻠﻰ  5010594617ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴــﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ-2ﻧﻴﺮﻩ ﺍﻣﺎﻥ ﭘﻮﺭ ﻛﺪﻣﻠﻰ
 5010714884ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ -3ﺳﻬﻴﻼ ﺳﺘﺎﺭﻯ ﻭﺳﻄﻰ ﻛﻼﻳﻰ ﻛﺪﻣﻠﻰ  5010579103ﺑﻪ
ﺳــﻤﺖ ﻣﻨﺸــﻰ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﻧﺼﺮﺕ ﺍﻟﻪ ﺧﻮﺵ
ﺧﻮ ﺑﻪ ﻛﺪﻣﻠﻰ  2130015816ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ.ﺏ( ﺍﻣﻀﺎﻯ
ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ،ﺳﻔﺘﻪ  ،ﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻛﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﻬﺪ
ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﻔﻰ ﺳﺎﺯﺩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻯ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﻛﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺟﺎﺭﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﺎﺻﻰ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﻯ ) ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ( ﻭ
ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﻣﺮﺍﺳﻼﺕ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
ﺩﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳــﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ125
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ-ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ

بازداشتیها توئیتی زد که بازداشت آنها را به «تنگ
نظری» نظام فرو بکاهد:
نکته قابلتامل این اس��ت که رئیس س��ابق او در
سازمان حفاظت محیطزیست ایران ،عیسی کالنتری،
کسی است که از روز اول بازداشت متهمان جاسوسی،
تا خود امروز سفت و سخت از آنها دفاع میکند و نهاد
امنیتی و قوه قضاییه را بابت این قضیه تخطئه میکند.
البته همین عیس��ی کالنتری که عملکرد به شدت بد
و فاجعهب��ار او در دوران وزارت کش��اورزی در دول��ت
سازندگی ،نقش مهمی در بحران امروز آب کشور دارد
و امروز هم در رأس س��ازمان حفاظت محیطزیست،
هیچ برنامه جدی و ملموسی را در جهت بهبود اوضاع
محیطزیست کشور به س��رانجام نرسانده ،اصلیترین
عامل برکش��یدن کاوه مدنی در سطح دستیار معاون
رئیسجمهور و معاونت سازمان حفاظت محیطزیست
بود ،بدون اینکه مدنی ابتداییترین فیلترهای تأییدی
ب��رای قرار گرفتن در این جایگاه حاکمیتی را در نظام
جمهوری اس�لامی گذرانده باشد .در واقع سنگتمام
کالنتری برای مدنی آنقدر عجیب و غیرمعمول بود که
ال «نیکاهنگ
حتی صدای ضدانقالب را هم درآورد! مث ً
کوثر» ،روزنامهنگار و کارتونیست ضدانقالب ،در  ۳مهر
 ،۹۶در س��ایت بیبی سی فارس��ی چنین نوشته بود:
"حضور مستدام مدنی در گفتوگوهای تلویزیونی در
داخل و خارج ایران و سفرهای پیدرپی به این کشور
در دو س��ال گذشته و نقش��ش در برگزاری جلسات و
کنفرانسه��ای مرتبط با اقلیم و آب و ریزگردها ،او را
به چهرهای ش��ناخته شده در عرصه مهمترین چالش
امروز و فردای کش��ور ،یعنی آب تبدیل کرده اس��ت.
این مس��ئله حتی باعث ش��د نام او از سوی بعضی از
اهالی رسانه و ساکنان اتاقهای مجازی به عنوان یکی
از گزینهه��ای وزارت نیرو بع��د از عدم اعتماد مجلس
شورای اسالمی به حبیباهلل بیطرف مطرح شود ،اما او
این خبر را تکذیب کرد.
بعد از آنکه عیسی کالنتری رئیس جدید سازمان
حفاظت محیطزیس��ت ،بزرگترین مس��ئله کشور را
وضعیت ورشکس��ته آبی دانس��ت ،پیشبینی میشد
ک��ه او در یک��ی از معاونته��ای س��ازمان ،مدیر و یا

کارشناسی را به کار بگمارد که در بحث آب همنظرش
باشد .انتصاب مدنی نشان داد که کالنتری حاضر است
حتی یک معاونت جدید را براس��اس مباحث تئوریک
طرح شده از سوی استاد امپریال کالج ایجاد کند .این
اقدام کالنتری ،برخی از منتقدان را به یاد ضربالمثل
دوختن کت و شلوار برای دکمه انداخته است".
به هر حال ،کاوه مدنی بعد از فرار (یا فراری داده
ش��دن) از ایران ،و اس��تعفا از راه دور ،به فعالیتهای
«پژوهشی» و «تحقیقاتی» گذشته خود در دانشگاه
برگش��ت .اما جالب اس��ت که نگاهی به فعالیتهای
کنونی او داشته باشیم.
او عضو برنامه «هنری هارت رایس» در زیرمجموعه
برنامه مطالع��ات ایران در مرکز مکمیالن دانش��کده
علوم سیاسی دانش��گاه ییل است .هنری هارت رایس،
یک یهودی صهیونیست ،غول
ح��وزه امالک و مس��کن در
نیوی��ورک و از حامیان مالی
بزرگ اس��رائیل ،غول حوزه
امالک ب��ود که با س��رمایه
خ��ود ،این برنامه را در مرکز
مطالعات ایران دانشگاه ییل
راهاندازی کرد .او در راهاندازی
بزرگتری��ن مرکز «خیریه»
یهودیان آمری��کا را با عنوان
«»UJA-Federation
نقش عمده داشت.
مرکز مکمیالن را چند
تن از یهودیان صهیونیس��ت
از قبی��ل «دیوید بریون دیویس»« ،ریچارد گیلدر»
و «لوئی��س لرم��ن» راهاندازی کردند که هر س��ه از
متنفذی��ن جری��ان جمهوریخواهان صهیونیس��ت
آمریکا هس��تند و بخش عمده بورسها و گرنتهای
ر ژ ی��م
ای��ن مرکز هم به اتباع
نیس��تی
صهیو
تعل��ق میگی��رد .از
اینرو ،مس��ئوالن و
دس��تاندرکاران و
هی��أت علم��ی این
مرک��ز را عمدت��اً
یهودیان تش��کیل
میدهن��د و ای��ن
در صفحه معرفی
«افراد» این مرکز
قابل مش��اهده
اس��ت .در برنامه
«مطالعات ای��ران» مرکز
مکمیالن ،یکی از چهرههای محوری« ،عباس امانت»،
استاد بهایی دانشگاه ی ِیل است.
دانش��گاه «ییل» در کنار دانش��گاه «هاروارد» ،از
مراکز اصلی همکار سازمان اطالعات مرکزی آمریکا در
پروژههای دانشگاهی حوزه اطالعات و امنیت ملی آمریکا
است و یکی از مراکز اصلی تأمین نیروهای متخصص و

کارشناسان آکادمیک سیا ،دانشگاه ییل است.
به ع�لاوه ،انجمن مخفی و ماس��ونی «جمجمه و
استخوانها» ( ،)Skull and Bonesیکی از متنفذترین
و قدرتمندترین محافل مخفی آمریکا که در واقع یکی از
باراندازهای «الیت» سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ایاالت
متحده اس��ت و چندین رئیسجمه��ور آمریکا از قبیل
جرج بوش پدر
ویلی��ام ه��وارد تافت،
آن
و جرج بوش پسر در
عض��و بودهان��د ،در
واقع انجمن سری
فارغالتحصیالن
نخبه لیسانس
دانشگاه ییل
است.

کاوه مدنی
همچنی��ن در
سالهای ۲۰۱۶
و  ،۲۰۱۷با «برنامه
حمید و کریستینا
مق��دم ب��رای
مطالعات ایران» در
دانشگاه اس��تفورد
هم��کاری داش��ت.
ای��ن برنام��ه ،ذی��ل
بخش مطالعات ایران
استفورد ،تحت مدیریت «عباس میالنی» ،از چهرههای
ضدانقالب و از کارشناس��ان ثابت بیبیس��ی فارسی و
تلویزیون صدای آمریکا اداره میش��ود که رادیکالترین
مواضع را علیه جمهوری اسالمی ایران میگیرد.
ای��ن پروژه ،ی��ک برنامه تحقیقاتی ب��رای ارزیابی

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﭘــﺮﻭﺭﺵ ﻣﺎﻫﻰ ﻗﺰﻝ ﻧﮕﻴﻦ ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ ﺳــﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  165ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10340008460
ﺑــﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤــﻊ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻋــﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓــﻮﻕ ﺍﻟﻌــﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/11/25ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ  :ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺎﻗﺮﻯ ﻛﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﻛﺪﻣﻠﻰ
 4610389525ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻴﺎﻭﺵ ﺍﺑﺪﺍﻟﻰ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﺪﻣﻠﻰ  4689676739ﻭ
ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻴﺮﻭﺱ ﻧﻈﺮﻯ ﻛﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﻛﺪﻣﻠﻰ  4689739935ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ
ﻫﻴﺌــﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳــﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .ﺧﺎﻧــﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺎﻗﺮﻯ ﻛﺎﺟﻰ
ﺑــﻪ ﻛﺪﻣﻠﻰ  4610389525ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀــﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ
ﺳــﻴﺎﻭﺵ ﺍﺑﺪﺍﻟﻰ ﺭﺳــﺘﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﺪﻣﻠﻰ  4689676739ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻴﺮﻭﺱ ﻧﻈﺮﻯ ﻛﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﻛﺪﻣﻠﻰ  4689739935ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ
ﺭﺋﻴــﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ  .ﺧﺎﻧﻢ ﺷــﻬﻼ ﺍﺑﺪﺍﻟﻰ ﺭﺳــﺘﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﺪﻣﻠﻰ
 4689169845ﻭ ﺁﻗــﺎﻯ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﺑﺎﻗﺮﻯ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  4689733813ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ.
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﻛﻠﻴﻪ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺑﺎ
ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ
ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺍﺭﺩﻝ )(385908

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﺳﺎﺯﺍﻥ ﺁﺗﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮ ﺍﻃﻠﺲ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  13522ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14005483350
ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/05/23ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ  1- :ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺗﺎ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  1399/05/23ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ :ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﻟﻰ
ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  2092078224ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺳــﺤﺮ ﺍﺳــﺪﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 2092302175ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺴــﺎ ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 2092278193
ﺗــﺎ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  -2 23/05/1399ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺮﻧﻮﺵ ﺻﺎﺑﺮﻯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 2090187905ﺑــﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑــﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ  ،ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﭘﻬﻨﺎﺑﻰ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  2092163371ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ
ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ 3- .ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ
ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺳﺎﺭﻯ )(388178

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻯ ﻭ ﺳــﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎﻣﻰ ﺟﻮﻳﺒﺎﺭ

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﺳﺎﺯﺍﻥ ﺁﺗﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮ ﺍﻃﻠﺲ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  13522ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14005483350
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397/05/23ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  1- :ﺳﻤﺖ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ 1399/05/23
ﺑــﻪ ﻗــﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧــﺪ :ﺁﻗــﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﻟــﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 2092078224ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺤﺮ ﺍﺳﺪﭘﻮﺭ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  2092302175ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ
ﻣﻬﺴﺎ ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  2092278193ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  2092078224ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ.
 2ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺑﺎﻧﻜﻰ )ﭼﻜﻬﺎ( ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺑﻬــﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻋــﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ
ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﻟﻰ )ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ( ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺳﺎﺭﻯ )(388183

ﺁﮔﻬــﻰ ﺗﻐﻴﻴــﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨــﺪﻯ ﻭ ﺳــﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎﻣﻰ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 3/1204/97 :ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ 98/1/25:ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ :ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺳــﻌﻴﺪ
ﺷﺎﻫﻤﺮﺍﺩﻯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ:ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺳــﻮﻡ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ
ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪﺍ ً ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻻﺯﻡ ﺷﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﻣﺪﺕ
ﺁﻥ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻮﻡ ﺷﻮﺭ ﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺭﺍﻣﺴﺮ

ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  461ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10760086727
ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/10/25ﺗﺼﻤﻴﻤــﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ  - 1 :ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺗﺎﺗﺎﺭﻳــﺦ  1399/10/25ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ :ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﻮﻣﻨﻰ
ﺷــﻬﻤﻴﺮﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻰ  2259556809ﻭ ﻣﻨﻴــﮋﻩ ﻣﺪﺍﻧﻠــﻮ ﺟﻮﻳﺒــﺎﺭﻯ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻰ  5829120755ﻭ ﻣﺒﻴﻨــﺎ ﻣﻮﻣﻨﻰ ﺷــﻬﻤﻴﺮﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 -2 5820047613ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺮﺑﺮﻯ ﺟﻮﻳﺒﺎﺭﻯ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠــﻰ  5829902011ﻭ ﻗﺎﺳــﻢ ﺑﺮﺑــﺮﻯ ﺟﻮﻳﺒﺎﺭﻯ ﺑﻌﻨــﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  5829675390ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ.
-3ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺷــﺮﻛﺖ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺟﻮﻳﺒﺎﺭ )(388176

ﺟﻮﻳﺒﺎﺭﺳــﻬﺎﻣﻰ ﺧــﺎﺹ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒــﺖ  461ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠــﻰ
10760086727
ﺑــﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻫﻴﺌــﺖ ﻣﺪﻳــﺮﻩ ﻣــﻮﺭﺥ 1397/10/25
ﺗﺼﻤﻴﻤــﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ  - 1 :ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﻮﻣﻨﻰ ﺷــﻬﻤﻴﺮﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 2259556809ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳــﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﻨﻴﮋﻩ
ﻣﺪﺍﻧﻠــﻮ ﺟﻮﻳﺒﺎﺭﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  5829120755ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻣﻮﻣﻨﻰ ﺷــﻬﻤﻴﺮﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  5820047613ﺑﻪ
ﺳــﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﮕــﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳــﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ
ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﭼﻚ
ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﺳﺎﻳﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﻭﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺟﻮﻳﺒﺎﺭ )(388177

ﺁﮔﻬــﻰ ﺗﻐﻴﻴــﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺩﻭﺧــﺖ ﻭ ﺩﻭﺯ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻧﻮﻳــﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  734ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻰ
10760119986
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  97/11/18-10813ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ
ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  96/11/17ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺩ ﺷــﺪ :ﺍﻟﻒ( ﺍﻋﻀﺎﻯ
ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ :ﺳﻬﻴﻼ ﺳﺘﺎﺭﻯ ﻭﺳﻄﻰ ﻛﻼﻳﻰ
ﻛﺪﻣﻠــﻰ  5010579103ﻭ ﻣﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﻛﺪﻣﻠﻰ  5010594617ﻭ ﻧﻴــﺮﻩ ﺍﻣﺎﻥ ﭘﻮﺭ ﻛﺪﻣﻠﻰ 5010714884
ﺑــﺎ  5ﺭﺃﻯ ﺑــﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﻫﻴــﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺮﻳﻢ ﺣﻴــﺪﺭﻯ ﻛﺪﻣﻠﻰ  5010765977ﺑــﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ  .ﺏ(ﺳﻴﺪﻩ ﺭﺍﺿﻴﻪ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻛﺪﻣﻠﻰ  5010843196ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ
ﻭ ﺷــﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﻋﻠــﻰ ﭘﻮﺭ ﻛﺪﻣﻠﻰ  5010756277ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳــﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .ﺝ( ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  200,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  165,375,000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ  630ﺳﻬﻢ
 262500ﺭﻳﺎﻟﻰ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺘﻨﺪ
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ،ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺎﺯﺭﺱ،ﻛﺎﻫﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻩ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ126
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ-ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ
ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺭﻭﺯ ﻣﻮﺭﺧﻪ  97/11/14ﺑﻨﺎﻡ ﻃﻮﺑﻰ ﺣﺴﻨﻰ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﻰ
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﻰ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﺯﻩ ﻳﻚ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ

منابع اس��تراتژیک ایران در حوزههای مختلف از قبیل
کشاورزی ،آب و انرژی است و قطعاً سفارشدهنده این
تحقیقات نمیتواند یک فرد عادی باشد ،بلکه قطعاً پای
نهاده��ای حکومتی آمریکا و به ط��ور خاص نهادهای
اطالعاتی این کشور در میان است .مدیر «پروژه ایران
« ،»۲۰۴۰پویا آزادی» است که تخصص او حوزه «آب»
است .آزادی به همراه حسن دهقانپور ،مهران سهرابی
و «کاوه مدنی» ،پژوهشی را برای پروژه ایران  ۲۰۴۰در
حوزه «نفت» و ذخایر نفتی ایران انجام دادهاند!
حال ،اینک��ه کاوه مدنی ،بعد از مفتوح
شدن پرونده قضائی او درپیوند
با جاسوسی از مراکز
نظام��ی و ف��رار از
ایران ،مستقیماً به
این مرک��ز رفته و در
آنجا اس��تقرار یافته،
خودمیتواندیکسرخط
مهمدرریشهیابیپیوندهای
پنهان او با کانونهای خاصی
در غرب باشد.
در ای��ن چش��مانداز،
حضور و ارتقا کمس��ابقه او را
در درون حاکمیت و در س��طح
معاونت سازمانی با مأموریتهای
اس��تراتژیک در حوزه آب و اقلیم و محیطزیست،
میتوان در همین پازل در نظر گرفت .همگان به
ی��اد دارند که در اواخر خرداد  ،۹۷کلیپی ضبط
شده از نخس��توزیر رژیم صهیونیستی خطاب
به مردم ایران منتش��ر ش��د که او ب��ا ادعای
دلس��وزی برای کمآبی و بحران آب در ایران،
مدعی شد که این رژیم حاضر است به شرط
محقق شدن خواستههای این رژیم ،فناوری
شیرینسازی آب به ایران بدهد!
قطع��اً پش��تپرده این جن��گ روانی -
تبلیغاتی نتانیاهو ،اطالعاتی وجود داشت که
بیارتباط با پرونده جاسوسان محیطزیستی نیست .در
این میان باید در نظر داشت که جزو موارد اتهامی کاوه
مدنی و هم فردی مثل کاووس سیدامامی و مراد (موشه)
طاهباز ،جاسوسی از منابع استراتژیک آبی کشور بود.
در این میان باید به یک چهره که به نوعی نقش
حلقه واس��ط را میان س��ازمان محیطزیست و کاوه
مدنی و «فعاالن» محیطزیستی بازداشتی اشاره کنیم.
«گری لوئیس» ،هماهنگکننده س��ابق سازمان ملل
در ایران که تقریباً مقارن با دس��تگیری متهمان این
پرونده به مأموریت او در ایران پایان داده شد و ایران
را ترک کرد ،ارتباطات بس��یار نزدیکی با کاوه مدنی،
معاون پیش��ین سازمان محیطزیس��ت داشت .گری
لوئیس که به طرز عجیبی روی بحث محیطزیست و
بحران آب در ایران متمرکز بود ،متأس��فانه از نفوذ و
دسترسی باالیی در سازمان حفاظت از محیطزیست
برخوردار بود .گزارشهایی درباره پرونده امنیتی این
مشرقنیوز
چهره وجود دارد.

ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻗﺮﺑﺎﻧﭙﻮﺭ ﻑ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  2/1408/97ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺷــﻌﺒﺎﻧﻴﺎﻥ ﻑ ﺭﺣﻴﻢ ﺵ
ﺵ  1027ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺭﺍﻣﺴــﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/6/21ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺭﺍﻣﺴــﺮ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘــﻪ ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ
ﺁﻥ ﻣﺮﺣــﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼــﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1:ﻓــﺮﺯﺍﺩ ﻗﺮﺑﺎﻧﭙــﻮﺭ ﺵ ﺵ -2 2270059956ﻓﺮﺷــﺎﺩ ﻗﺮﺑــﺎﻥ ﭘﻮﺭ ﺵ ﺵ
-3 2270084373ﺳــﺎﺭﺍ ﻗﺮﺑﺎﻧﭙﻮﺭ ﺵ ﺵ -4 227018146008ﮔﻞ ﺻﻨﺎ ﺷــﻌﺒﺎﻧﻴﺎﻥ ﻑ ﻛﺮﻳﻢ ﺵ ﺵ 416
ﻭﻻﻏﻴﺮ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺷــﻮﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿــﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳــﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷــﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺭﺍﻣﺴﺮ-ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺧﺴﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻫﺎﺩﻯ ﻋﻠﻴﻤﺮﺍﺩﻯ ﻑ ﻣﻮﺳــﻰ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2/1365/97ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻤﺮﺍﺩﻯ ﻑ ﻣﻼﻋﻠﻴﺠﺎﻥ ﺵ
ﺵ ﻳﻚ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺭﺍﻣﺴــﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/10/15ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺭﺍﻣﺴــﺮ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ
ﻣﺮﺣــﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1:ﻫــﺎﺩﻯ ﺵ ﺵ -2 298ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺵ ﺵ -3 2ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﺩﻕ ﺵ ﺵ  3051ﺷــﻬﺮﺕ
ﻋﻠﻴﻤﺮﺍﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﻻﻏﻴﺮ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺷــﻮﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ
ﻧﻮﺑــﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ
ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺭﺍﻣﺴﺮ-ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺧﺴﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﻑ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2/1425/97ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎﻯ ﺛﺎﻧﻰ ﻑ ﻭﻟﻰ ﺵ
ﺵ  22ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺭﺍﻣﺴــﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  94/5/19ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺭﺍﻣﺴــﺮ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ
ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1:ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺵ ﺵ -2 43ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺵ ﺵ -3 51ﻋﻠﻰ ﺵ ﺵ  38ﺷﻬﺮﺕ ﻛﺎﻇﻤﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﻻﻏﻴﺮ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺷﻮﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺭﺍﻣﺴﺮ-ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺧﺴﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻴﺮﻭﺯﺑﺨﺶ ﻑ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2/452/95ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﻓﻴﺮﻭﺯﺑﺨﺶ ﺵ ﺵ 99
ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺭﺍﻣﺴــﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/5/4ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺭﺍﻣﺴــﺮ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔــﻰ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔــﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1:ﺷــﻬﻴﻦ ﺵ ﺵ -2 33ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺵ ﺵ -3 1958ﺷــﻬﻼ ﺵ ﺵ -4 7ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﺵ ﺵ
-5 401ﻣﺤﻤــﻮﺩ ﺵ ﺵ -6 13ﻣﺤﻤﺪ ﺵ ﺵ  11ﺷــﻬﺮﺕ ﻫﻤﮕﻰ ﻓﻴﺮﻭﺯﺑﺨــﺶ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﻻﻏﻴﺮ ،ﺍﻳﻨﻚ
ﺷــﻮﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ
ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷــﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺭﺍﻣﺴﺮ-ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺧﺴﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻓﻼﻃﻮﻥ ﮔﺎﻟﺶ ﻧﻈﺮﻯ ﻑ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴــﻦ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2/1417/97ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺛﺒﺖ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ ﻃﺎﻟﺶ ﻧﻈﺮﻯ ﻑ
ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺵ ﺵ  13ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺭﺍﻣﺴﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/1/11ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﻣﺴﺮ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ
ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1:ﺍﻓﻼﻃﻮﻥ ﺵ ﺵ -2 2279394626ﺷــﻬﺮﻳﺎﺭ ﺵ ﺵ 2279819775
ﺷــﻬﺮﺕ ﻃﺎﻟــﺶ ﻧﻈﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-3ﻛﺒــﺮﻯ ﺵ ﺵ -4 863ﺳﻮﺳــﻦ ﺵ ﺵ -5 891ﺍﻟﻬﻪ ﺵ ﺵ
 2279830256ﺷﻬﺮﺕ ﻃﺎﻟﺶ ﻧﻈﺮﻯ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ-6ﻃﻮﺑﻰ ﻧﺎﺩﺭ ﻃﺎﻟﺸﻰ ﺵ ﺵ  2279762943ﻫﻤﺴﺮﺩﺍﺋﻤﻰ
ﻣﺘﻮﻓــﻰ ﻭﻻﻏﻴﺮ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺷــﻮﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑــﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷــﻮﺭﺍ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺭﺍﻣﺴﺮ-ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺧﺴﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎﺩﺭﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 2/1149/95 :ﺭﺃﻯ ﺻﺎﺩﺭﺷــﺪﻩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  97/11/14-1334ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:
ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭ ﻑ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:ﻳﺤﻴﻰ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ:ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ
ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﻮﺭﺍ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  97/11/14-1334ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  09113925631ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺭﺍﻣﺴﺮ-ﭘﻮﺭﺑﺨﺸﻴﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎﺩﺭﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 2/24/97 :ﺭﺃﻯ ﺻﺎﺩﺭﺷــﺪﻩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  97/9/28-1030ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺍﻣﻴﻦ
ﺑﺮﻗﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳــﻴﺪ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴــﻴﻦ ﺷــﻔﺎﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ-1:ﺳــﻤﻴﺮﺍ ﻓﺎﻣﻴﻨﻴﻰ -2ﺭﺿﺎ ﻓﺎﻣﻴﻨﻴﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ
ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ
ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ
ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﻮﺭﺍ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  97/9/28-1030ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  129,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴــﺮ ﻭ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  97/1/26ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜــﻢ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋــﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ).ﺣﻖ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ( .ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺭﺍﻣﺴﺮ-ﭘﻮﺭﺑﺨﺸﻴﺎﻥ
ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ  /ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  765ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻛﻼﺳﻪ  990/2/97ﺡ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ
ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  9ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/10/6ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ )ﻣﻮﻗﺖ( ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ:
 -1ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺵ ﺵ  765ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺳﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺵ ﺵ  31ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﺯﻳﺒﺎ ﻣﻮﺳﻮﻯ
ﺵ ﺵ  110ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﺯﻳﻨﺐ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺵ ﺵ  359ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﺳﻴﺪﻩ ﺯﻫﺮﺍء ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺵ ﺵ  1709ﺩﺧﺘﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  -6ﺣﻜﻴﻤﻪ ﺍﻓﺮﻭﻍ ﺵ ﺵ  113ﻫﻤﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ 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

