معادله

دیدگاه

خصومت ورزی در قبال ایران افول آمریکا را تسریع میکند

تحلیلگر پیش��ین مس��ائل غرب آس��یا در س��ازمان اطالعات مرکزی آمریکا
پیشبینی کرده ادامه سیاستهای ضدایرانی کاخ سفید ،افول مولفههای برتری
اقتصادی آمریکا را تسریع خواهد کرد.
پال پیالر مینویس��د :دولت ترامپ تالش داشت همایش هفته جاری درباره
مسائل خاورمیانه را به آن چیزی تبدیل کند که از ابتدا قصد آن را داشت ،یعنی
جلسهای برای مواخذه ایران که اروپاییها را با بازخواست بیشتر ایران همراه کند؛ اما
این همایش ،در عوض به آن چیزی تبدیل ش��د که اکثر دولتهای اروپایی هشدارش را
میدادن��د ،یعنی نه نمایش اتحاد آمریکا-اروپا در خصوص ایران ،بلکه نمایش اختالفات
دو طرف بر سر این موضوع .اینکه در بیانیه پایانی نشست هیچ اشارهای به ایران نشد.
وی نوش��ته دولت ترامپ در زمینه سیاس��ت خصومتورزی حداکثری علیه ایران
منزوی شده است .فارس

دیپلمات

اروپاییها به وعدههای خود در چارچوب اینستکس عمل کنند

ادعای مقام فرانسوی علیه ایران

معاون وزیر خارجه روس��یه با ابراز امیدواری به پایبندی س��ه کشور اروپایی
به تعهداتش��ان در قبال ایران در چارچوب اینس��تکس گفت :عملکرد کامل این
مکانیزم باید امکانات مضاعفی را هم برای کش��ورهای ثالث ،از جمله روس��یه و
چین فراهم کند.
س��رگئی ریابکوف اعالم کرد؛ راهاندازی مکانیزم حس��ابهای مالی بین س��ه
کش��ور اروپایی و جمهوری اس�لامی ایران «اینس��تکس» برای دور زدن تحریمهای
آمریکا ،باید امکانات مضاعفی هم برای روسیه بهوجود آورد .ریابکوف یادآور شد ،عملکرد
تم��ام و کمال این مکانی��زم مالی باید امکان��ات مضاعفی را هم برای توس��عه مبادالت
بازرگانی بین ایران و کشورهای ثالث ،از جمله روسیه و چین بهوجود آورد.
وی با اشاره به تهدیدات آمریکا ،ابراز امیدواری کرد که کشورهای شرکت کننده در
مهر
اینستکس به وعدههای خود در این رابطه واقعاً عمل کنند.

وزیر خارجه فرانسه مدعی شد یک خانم  ۵۹ساله تبعه این کشور در جزیره
کیش ایران دستگیر شده است و کشورش در حال مذاکره با تهران برای آزادی
وی است.
ژان ای��و لودریان مدعی ش��د :او به کیش رفته بود ک��ه خیلی از دوبی دور
نیس��ت ،و جزء خاک ایران است .او دستگیر ش��ده و از تاریخ  21اکتبر  2018تا
به امروز به جرم امضای یک قرارداد غیرقانونی و انجام یک س��فر غیرمجاز در زندان
به س��ر میبرد .به گفته وزیر خارجه فرانسه ،مسئوالن خدمات کنسولی فرانسه تا کنون
چندین بار با این خانم مالقات کرده و به شدت نگران این وضعیت هستند.
وی تاکید کرد فرانس��ه در حالی که به فرایندهای قانونی ایران احترام میگذارد ،با
خانواده خانم ارین کامبرول و همچنین مقامات ایرانی در تماس است تا از بهبود شرایط
صداوسیما
وی اطمینان حاصل کند.

دیپلمـاسی

شنبه  4اسفند  1397شماره 4968

صباح زنگنه مطرح کرد :عدم تاثیر سفر محمد بن سلمان به پکن بر مناسبات واشنگتن و ریاض

تالش سران سعودی برای بازسازی چهره تخریب شده

در روزهای اخیر ش�اهد س�فر محمد بن سلمان
به پاکس�تان ،هندوستان و چین هستیم .اکنون
محمد بن س�لمان از روی ناچاری سیاست نگاه
به ش�رق را در دستور کار سیاست خارجی خود
برای پررنگ کردن مناس�بات تجاری قرار داده
است .اما در نگاهی کل ی آیا این شرایط و نگاه
به شرق ریاض یک رفتار تاکتیکی است و یا این
که عربستان س�عودی این سیاست را به عنوان
راهبردی جدی و جدید در دیپلماسی عربستان
مطرح کرده است؟

نمای نزدیک

بعد از تبعات
گفتو گــ�و
منفی و البته
سنگین قتل جمال خاشقجی برای
محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان
سعودی و متعاقبش تخریب
مناسبات تجاری و سیاسی ریاض با
اروپا و آمریکا به نظر می رسد که
سعودیها در سایه سفر بن سلمان
به هندوستان ،پاکستان و چین
تالش میکنند سیاست موازنه قوا و
همچنین بازسازی چهره ولیعهد
سعودی را در سایه قراردادهای
کالن تجاری شکل دهند .البته از
آن طرف برخی از کارشناسان
معتقدند تالشهای بن سلمان به
موازات این هدف ،برای تحت فشار
قرار دادن این کشورها به خصوص
چین و هند که از مشتریان عمده
نفت ایران نیز به شمار میرود،
است .دیپلماسی ایرانی در
گفتوگویی با صباح زنگنه،
کارشناس و پژوهشگر مسائل جهان
عرب صورت داده است که در
ادامه میخوانید:

راهبردی و اس��تراتژیک در دستور کار دیپلماسی
ریاض قرار داده است.
لذا اگرچه عربستان سعودی اکنون شرایط را
برای س��فر به کشور اروپایی و آمریکا مناسب نمی
بیند ،اما نفس س��فر برای بازسازی چهره تخریب
ش��ده محمد بن سلمان الزم و ضروری است و در
این راستا قراردادهای کالنی نیز به امضاء رسید تا
ریاض بتواند هر چه س��ریعتر چهره تخریب ش��ده

اکسپرس تریبون:

تهدید واقعی برای جهان عرب اسرائیل است
نه ایران
پای��گاه اینترنت��ی اکس��پرس تریبون در
ب�ازي رس�انه
مطلب��ی ب��ه قلم مون��س احمر نوش��ت:
نشست ضد ایرانی ورشو که به تازگی با موضوع صلح و امنیت
در خاورمیانه برگزار ش��د ،جای آنک��ه بر تهدید واقعی صلح و

دیپلماسی ایرانی

به نظر نمیرسد که شرایط عربستان سعودی
به گونهای رقم خورده باش��د ک��ه اکنون وضعیت
سیاسی و مناسبات دیپلماتیک این کشور با دنیای
غرب به یک بن بس��ت رس��یده باشد ،اما در مقطع
کنونی به واس��طه حساس��یت ،باز ب��ودن و مطرح
بودن پرونده قتل جمال خاش��قچی در رس��انهها و
افکار عمومی و متعاقبش احتمال واکنش بسیاری
از فعاالن رسانهای و حقوق بشری در اروپا و آمریکا
علیه ولیعهد سعودی و حتی امکان دستگیری وی
در کش��ورهای غربی ،وی چندان تمایلی به حضور
در اروپا و آمریکا ندارد تا زمانی که تبعات منفی این
مسئله (قتل خاشقجی) فروکش کند .لذا محمد بن
س��لمان در این مدت سعی کرد بعد از ترور جمال
خاش��قجی س��فرهای خود را به کش��ورهای عربی
منطقه و ش��مال آفریقا و بعد به آس��یای جنوبی و
جنوب شرقی ش��کل دهد ،چرا که کشورهای این
منطقه از لحاظ رس��انه ای و حقوق بشری پیگیری
چندان جدی را در دس��تور کار خود ندارند .لذا در
مجموع میتوان گفت که فعال سفرهای محمد بن
سلمان در راس��تای نگاه به شرق عربستان تعریف
نمیش��ود ،بلکه این سفرها تالشهایی است که در
آن بن سلمان به دنبال بازسازی چهره تخریب شده
خود در جامعه جهانی است.
از ای��ن رو نمیت��وان عنوان کرد ک��ه اکنون
عربستان در شرایطی قرار دارد که با سفر به چین
و هند سیاس��ت نگاه به شرق را ،آن هم به صورت

مض�اف بر پرونده س�فرهای محمد بن س�لمان
به جنوب و شرق آس�یا اکنون اسناد و مدارکی
مبن�ی بر تالشهای واش�نگتن برای هس�تهای
کردن عربس�تان س�عودی مطرح ش�ده است.
ارزیابی شما در این خصوص چیست؟

ولیعهد سعودی را بازسازی کند.

اما نف�س حضور محمد بن س�لمان در چین که
یک�ی از مهمتری�ن نقطهه�ای حس�اس دونالد
ترامپ به شمار میرود تاثیر مخربی بر مناسبات
واشنگتن و ریاض نخواهد گذاشت؟

چنان که اشاره کردید یقینا یکی از نقطههای
حس��اس کاخ س��فید و به خصوص شخص دونالد
ترامپ تالشها برای گسترش مناسبات با چین از
طرف هر کشوری است .به ویژه اگر این تالشها از
جانب دوس��ت و متحد سنتی آمریکا در خاورمیانه
یعنی عربستان سعودی انجام شده باشد.
لذا در مجموع این سفر میتواند قدری واکنش
های مقطعی منفی کاخ سفید را در پی داشته باشد،
اما فضا آن قدر تند و رادیکال نخواهد شد که تاثیر
س��وء جدی را بر روابط و مناس��بات بن س��لمان و
دونالد ترامپ بگذارد .از آن طرف باید عنوان کرد که
منابع نفتی و سود سرشار فروش نفت در عربستان
سعودی به قدری گسترده و زیاد است که هم شرق
و هم غرب از آن مستغنی هستند.

آی�ا س�فر محم�د ب�ن س�لمان ب�ه پاکس�تان،
هندوس�تان و چی�ن ،ب�ه معنای تحت الش�عاع

امنیت در منطقه یعنی اس��رائیل تمرکز کند سعی در منزوی
کردن ایران داشت.
در هم��ان زمان ،والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روس��یه،
حس��ن روحانی ،رئیس جمهور ای��ران و رجب طیب اردوغان،
همت��ای ترکیهای آنها در س��وچی دیدار کردن��د و در مورد
مس��ائلی همچون مقابله با تحریمه��ای اقتصادی آمریکا علیه
ایران که پس از خروج از برجام علیه این کش��ور اعمال ش��د،
بحث و تبادل نظر کردند .رئیس جمهور ایران در همان دیدار
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در راس��تای سوال مهم ش��ما چند نکته وجود
دارد که باید به آن اش��اره کرد؛ اول این که اگرچه
ایاالت متحده آمریکا بانی و طراح هسته ای شدن
عربس��تان سعودی است ،اما یقیناً کاخ سفید اجازه
نخواهد داد که عربس��تان سعودی به آن مرحله از
دانش و توان هس��تهای برسد که اجازه غنیسازی
پی��دا کند .به بی��ان دیگر آمریکا س��عی دارد برای
موازنه قوای با ایران هستهای عربستان را هسته ای
کند .یعنی تمام این تالشها نمایش یک عربستان
هسته ای است نه یک عربستان واقعا هستهای.
قرار دادن دس�تاوردهای ایران در این کشورها
مس��ئله دوم ب��ه امنی��ت رژیم صهیونیس��تی
اس�ت یا خیر؛ به ویژه که هند و چین مهمترین
بازمیگ��ردد .در ای��ن راس��تا یقیناً هرچ��ه تعداد
مشتریان نفتی ایران نیز به شمار میروند؟
کشورهای منطقه خاورمیانه که به قدرت هستهای
به نظر من تمام این اتفاقات به خصوص س��فر
دست پیدا کنند بیشتر شود امنیت صهیونیستها
به پاکس��تان در زمان حادثه تروریس��تی در ایران
بی��ش از پیش دچار تهدید خواهد ش��د .لذا یقینا
میتواند در قالب یک تصادف زمانی تعبیر و تفسیر
خود صهیونیستها نیز به صورت جدی مانع رشد
شود ،چرا که س��فر محمد بن سلمان به پاکستان
عربستان س��عودی در صنعت هس��تهای خواهند
بع��د از س��فر عمران خان ،نخس��ت وزی��ر جدید
ش��د .نکته س��وم به این واقعیت ب��از میگردد که
پاکس��تان و درخواس��تهای مکرر او برای حضور
دونالد ترامپ س��عی میکند در س��ایه تالش برای
ولیعهد س��عودی به این کش��ور صورت گرفت ،لذا
هس��تهای ک��ردن عربس��تان مهرهچین��ی خود را
مقدمات آن چندین هفت��ه و یا چندین ماه پیش
برای افزایش کس��ب دالرهای نفتی از عربس��تان
انجام ش��ده است .همچنین س��رمایه گذاریهای
س��عودی داشته باش��د .یعنی کاخ سفید در تالش
کالن عربستان س��عودی در صنعت پتروشیمی و
اس��ت که به طور مداوم درآمدهای نفتی عربستان
پاالیش��گاهی هندیها نیز به واس��طه قول و قرار
را با عناوین مختلف مانند قراردادهای تسلیحاتی،
های پیشین دو کش��ور انجام شده است .بنابراین
توافقنامههایی برای هستهای کردن این کشور و یا
قراردادهای کالن  ۲۰میلیاردی عربستان سعودی
معاهدات تجاری با ریاض به دست آورد.
در پاکس��تان و یا وعده کمکه��ای  ۱۰۰میلیارد
باید دید و واکنش س��عودیها نسبت به آینده
عربس��تان هستهای چیس��ت؟ به عبارت دیگر این
دالری در قال��ب س��رمایه گذاری در هندوس��تان ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
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ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ93/6/23
ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻰ ﺍﻫﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﻣﺪﺭﻙ
ﺷﻮﺩ ﺍﺻﻞ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
مجلس ﺍﺳﺖ ﻭ
باشد.
ﻓﺎﻗﺪچین
کشورمان به
چینﺭﺍبرﺑﻪدارد.
روسیه و
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﻳﺎﺑﻨﺪﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰکمک
ﻭﺍﺣﺪ  .ﺍﻫﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﻫﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻫﺮ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ) .ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ(

ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﺩﺭ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﻫﺎچ ﭘﻚ ﺍﻡ -ﻭﻯ -ﺍﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ
 358 91ﺱ  21ﻭ ﺏ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ  NATGBAYL6H1011675ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗــﻮﺭ
ﺳﺎﻗﻂ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺷﺪﻩکهﻭﺑﻪ
ﻋﻠﻰ ﺯﺍﺩﻩ
آنﻧﺎﻡ
 MVM48FBDH010521ﺑﻪ
جهان
ﺩﺭﺟﻪبرای
تهدیدی
ﻣﻔﻘﻮﺩاست
صهیونیستی
ﻧﻮﺭﺍﻟﺪﻳﻦرژیم
نگاه شود این
گفت :میبینیم در ورشو چه
ﺍﺳﺖ�

و در واکنش به نشس��ت ورش��و
عرب محسوب میشود .بر خالف اسرائیل که بلندیهای جوالن،
اتفاقی خواهد افتاد .پایانی پوچ و دیگر هیچ.
ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ
کرانه باختری را اشغال کرده ،ایران تاکنون در
قدس شرقی ،غزه و
نویس��نده در بخش دیگری به تغیی��ر  ۱۸۰درجهای روابط
ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﺍﺑﻼﻍ ﺷــﻮﻧﺪﻩ ﺣﻘﻴﻘﻰ :ﺍﻧﻮﺭ ﻓﺎﺗﺤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ 3838324757
افزاید:
ی
م
گزارش
این
است.
نبوده
دخیل
ای
ه
تجاوزکاران
اقدام
هیچ
پرداخته و ادامه
اس�لامی
 1398/01/18ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻀﻮﺭ 11:00 :ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻨﻰ
ﺣﻀﻮﺭ:
ای��ران و آمریکا پس از پیروزی انقالب ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
اکتبرﺑﻪ
ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻤﺎ
ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ
ﺣﺎﺿﺮوﺷﻮﻳﺪ.
دنبال ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
به ﺟﻬﺖ
ﻣﻘﺮﺭ
ﺩﺭ ﻭﻗﺖ
میدهد :چهل س��ال پیش با پیروزی ﺑﺮ
،۱۹۷۳
 ۱۹۶۷و
ﺍﻳﻦ ژوئن
اسرائیل در
ﺷﻌﺒﻪ اعراب
ﺍﻳﻦگهای
پسﺩﺭاز جن
اسالمی و
انقالب
ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻭ ﺭﻣﺰ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ
شورای
ﻧﻤﻮﺩﻥ و ۳۳۸
های ۲۴۲
قطعنامه
»ﺩﺭﻳﺎﻓﺖازﺑﺎپذیرش
اش��غالگر قدس
ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﺭﺍ ﺍﺯرژیم
ﺍﻳﻦطلبانه
سلطه
جویانه و
سیاس��تهای ایران علیه اقدامات مداخله
ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻭ
ﻭﺍﺭﺩ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ« ﺑﺎ
ﻗﺴــﻤﺖ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﺧﻮﺩ،
)ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،ﺣﺴﺎﺏ
که ﻭﺭﻭﺩ
ﺟﻬﺖ
ﻛﻨﻴﺪ.
یکﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ
ﻛﺎﺭﺑﺮﻯمناطق
صهیونیستها از
ﺑﻪ خروج
خواستار
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪملل
س��ازمان
امنیت
تهران را
ﺻﺪﻭﺭآویو،
آمریکا و رژیم صهیونیس��تی ،واش��نگتن و تل
ﻭ ﺭﻣــﺰ( ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ،ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻭ ﺩﺭ
باشگاه
خودداری
ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ اشغالی
ﻋﺪﻡنظری که به
ﺻﻮﺭﺕنقطه
تهدید منطقهای اعالم کردند .با این حال ،از هر
خبرنگارانﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﻋﺪﻡ
کرد .ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﻗﻀﺎﺋــﻰ
بود،ﻭﺍﺣﺪ
ﻧﺰﺩﻳﻜﺘﺮﻳﻦ

ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ /ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺒﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﻓﺮﺝ ﺍﻟﻬﻰ ﻣﺎﻟﻚ  /ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ
ﻣﺸــﺎﻉ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  25ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  -75ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﺮﻳﻪ ﻛﻴﻼﻥ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﻴﻼﻥ ﻛﻮﭼﻪ ﻧﺼﺮﺍﻟﻬﻰ
ﻓﺮﺩ ﻣﻠﻚ ﺷــﺨﺼﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳــﻨﺪ  /ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1004ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ 1313/6/2
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺴــﺘﺮ ﻭ ﺣﺮﻳﻢ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ  /ﻣﺴــﻴﻞ  /ﻧﻬﺮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ 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 ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﺍﺯ
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  10ﺭﻭﺯ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﮔﻴﻼﻭﻧﺪ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﻯ
ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺳــﺎﻟﻦ ﻭﺭﺯﺷــﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ )ﻋﺞ( ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .ﺑﺪﻳﻌﻰ ﺍﺳﺖ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻰ
ﻇــﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﻧﺎﻓﻰ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ )ﺍﻣــﻮﺭ ﺁﺏ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ( ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ
ﺑﺴــﺘﺮ ﻭ ﺣﺮﻳﻢ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ -5824/ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -97/11/23:ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ97/12/4 :
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺏ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ  -ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ
ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 139760309010000316ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ
ﻭﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻏﺮﺑﻰ )ﺭﺍﺯﻣﻴﺎﻥ( ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ
ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺩﺭﻭﻳﺸــﺎﻥ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  246ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﺰﻭﻳﻦ
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎﻍ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  36070/6ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  80ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  17ﻗﺰﻭﻳﻦ
ﺭﻭﺳــﺘﺎﻯ ﺩﻩ ﺩﻭﺷﺎﺏ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
ﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ  ،ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ،ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻓﻘﺪﺍﻥ
ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ /1136.ﻡ.ﺍﻟﻒ
ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ
ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ 1934
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ
ﺍﺯ ﭘﻨﺞ
ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐﻧﻴﻢ ﻣﺸﺎﻉ
ﺗﺤﺼﻴﻠــﻰﻳﻚ ﺳﻬﻢ ﻭ
ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
ﺣﺴــﻴﻨﻘﻠﻰ ﺑﻪ
ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺳــﻬﻢ ﺗﻜﻠﻪ
ﻋﻨﺎﻳﺘــﻰ
ﻋﺒــﺪﺍﷲ
ﻣــﺪﺭﻙ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -1397/12/4 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1397/12/19 :
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺟﻠﺪ  144ﺻﻔﺤﻪ  55ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ  21270ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ
ﺳﻌﻴﺪﻋﻤﺮﺍﻥ
ﻋﻤﺮﺍﻥ -
 5040074379ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﺱ ﺁﺑﺎﺩ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ
)ﺷﺮﻳﻒ ﻣﺮﺍﻗﻰ -ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻏﺮﺑﻰ )ﺭﺍﺯﻣﻴﺎﻥ
ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ،ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﻪ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻔﻘﻮﺩﻳﺖ
ﺑﺮﺍﺑﺮﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻣﻔﻘﻮﺩ
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ93/6/23
02/14/2/710
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺑﺎ
ﺍﻫﺮ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻰ
ﻭﺍﺣﺪ
ﺍﺯ
ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩ ﻟﺬﺍ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﻳﻴــﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴــﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭﺍﺳﻼﻣﻰ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ
ﻣﺪﺭﻙ ﺭﺍ
ﺍﺻﻞ
ﻣﺮﺍﺗﺐﺷﻮﺩ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰ
ﻳﺎﺑﻨﺪﻩ
ﺑﺎﺷﺪ
ﻣــﺎﺩﻩﻣﻰ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ
ﺑﻪﻫﺎﻯ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺩﺭ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ
ﺁﻳﻴﻦﺍﺯﻧﺎﻣﻪ
120
ﺗﺒﺼــﺮﻩ 1
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺩﻭﻡ(
)ﻧﻮﺑﺖ
ﺳﻨﺪﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺍﺭﺳﺎﻝ
ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﻫﺮ
ﻭﺍﺣﺪ  .ﺍﻫﺮ
ﺩﺳﺖ ﻭﻯ ﻣﻰ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺩﺭ
ﺍﻫﺮ ﻭ ﻳﺎ
ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺁﺯﺍﺩﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﻨﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ
ﺑﻪﻫﺮﻛﺲ
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1397603290123523ﻣﻮﺭﺥ  1397/11/18ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ/ﺩﻭﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  10ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﮔﺮﻣﺴــﺎﺭ
ﻛﺘﺒﺎ ً ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻣﺠﻴﺪ ﭘﻨﺎﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 138ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ
ﺍﻡ ﺑﻪ
ﻭﻯ-ﭘﻚ ﺍﻡ
ﺳﻮﺍﺭﻯ
ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﺩﺭ
ﺍﺯ ﮔﺮﻣﺴــﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  107/18ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  1238ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  -10ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﺍﺻﻞ
ﺷﻤﺎﺭﻩﻣﻰ
081510
ﺳﻨﺪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻰ
ﻫﺎچﺷﺪ
ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻯﺻﺎﺩﺭ
ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﻛﻤﭙﺎﻧﻰﺍﻟﻤﺜﻨﻰ
ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ،
ﺷﺎﺳــﻰ  NATGBAYL6H1011675ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗــﻮﺭ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
 21ﻭ ﺏ
358 91
1397/12/4
ﺱﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭ ﻣﺠﺰﺍ ﺷــﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  1238ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ – 10ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﮔﺮﻣﺴــﺎﺭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳــﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺮﺯ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ
ﺍﻣﻼﻙﻭﺑﻪ
ﻣﻔﻘﻮﺩﻭﺷﺪﻩ
ﺯﺍﺩﻩ
 MVM48FBDH010521ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻧﻮﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ﮔﺮﺩﻳــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻟــﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗــﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ
ﺩﺭﺟﻪﺷﺎﻫﺮﻭﺩ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﺳﺖ�
ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺍﮔﻬﻰ
ﺑــﻪ ﻣــﺪﺕ ﺩﻭﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳــﻴﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴــﻠﻴﻢ
ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ،ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ
ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻬﺎﻯ ﺛﻤﻦ ﺍﻋﻴﺎﻧﻰ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﭘﻨﺞ
ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ
ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ1067 :
ﺛﺒﺖ
ﺫﻳﻞ
88
ﺻﻔﺤﻪ
ﻣﺘﻤﻢ
9
ﺟﻠﺪ
ﺩﻓﺘﺮ
ﺩﺭ
ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ
ﺛﺒﺘﻰ
ﻳﻚ
ﺑﺨﺶ
ﺩﺭ
ﻭﺍﻗﻊ
ﺍﺻﻠﻰ
1933
ﺛﺒﺘﻰ
ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﺍﺑﻼﻍ ﺷــﻮﻧﺪﻩ ﺣﻘﻴﻘﻰ :ﺍﻧﻮﺭ ﻓﺎﺗﺤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ 3838324757
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ1397/12/4 :
ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﻪ
ﺧﺼﻮﺹﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ  ،ﺳﭙﺲ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺻﺎﺩﺭ ﻭ
ﻣﺤﻤﺪﻯ
ﺣﻀﻮﺭ:ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻌﻴﺪ
ﺗﺎﺭﻳﺦ 653
ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻨﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺩﻋﻮﻯ ﺑﻪ
 11:00ﺩﺭ
ﺣﻀﻮﺭ:
ﺳﺎﻋﺖ
1398/01/18
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1397/12/20 :
ﺳﻨﺪ
ﺻﺪﻭﺭ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺳــﺖ ﻭ
ﺷﻌﺒﻪﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻰ
ﻋﻠﺖ
ﻣﻔﻘﻮﺩﻳﺖ ﺳــﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺑﺮﺍﻯ
ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ
ﺷﻮﻳﺪ .ﺍﻳﻦ
ﺍﻳﻦ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰﺑﻪﺩﺭ
ﺍﻋﻼﻡﺟﻬﺖ
ﺍﻟﻤﺜﻨﻰﻣﻘﺮﺭ
ﺭﺍﻣﻪﺩﺭ ﻭﻗﺖ
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ -ﺣﺴﻦ ﺑﺮ
ﺩﺭﻭﻳﻜﻰ
ﻣﺮﺍﺗــﺐ ﻳﻜﺒﺎﺭ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ
ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﻣــﺎﺩﻩ 120
ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ
ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﻧﻤﻮﺩ ﻟــﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺜﻨــﻰ ﺭﺍ
ﺭﻣﺰﺍﺯﻛﺎﺭﺑﺮﻯ
ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﺎ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
 1ﺍﺑﻼﻍ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺍﺳﺖ.
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺭﺳﺎﻝ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ
ﻫﺮﻛﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ
ﺳﻨﺪﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﻧﻤﻮﺩﻥ
ﻭﺍﺭﺩ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ« ﺑﺎ
»ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎ
ﻗﺴــﻤﺖ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﺭﺍ
ﺧﻮﺩ ،ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
10
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ
ﻣﺪﺕ
ﻇﺮﻑ
ﺭﺍ
ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﺍﺳﺖ
ﺍﻯ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻣﺪﻋﻰ
ﻳﺎ
ﻭ
ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻰ
ﻭﻯ
ﺩﺳﺖ
ﺩﺭ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
پ ﻛﻼﺳــﻪ  9200150:ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻛﻼﺳــﻪ ﻓﻮﻕ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ
ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﻨﻴﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻬﺖ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،ﺣﺴﺎﺏ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ )ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﭘﺲ
ﺻﻮﺭﺕ
ﺍﻳﻦ
ﻏﻴﺮ
ﺩﺭ
ﺍﻋﻼﻡ
ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ
ﺍﻣﻼﻙ
ﻭ
ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺛﺒﺖ
ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺑﻪ
ً
ﺎ
ﻛﺘﺒ
ﺁﮔﻬﻰ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺍﺯ
ﭘﺲ
ﺭﻭﺯ
18/198
ﺑﻤﺴــﺎﺣﺖ
ﮔﻠﻮﮔﺎﻩ
ﺛﺒﺖ
19
ﺑﺨﺶ
ﻣﺤﻠﻪ
ﺳــﺮﺍﺝ
ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ  1067ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ -2ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺿﻰ
ﻭ ﺭﻣــﺰ( ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ،ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻭ ﺩﺭ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭ
ﻗﻀﺎﺋــﻰﻭﻓﻖ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ
ﺑﻪﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ،
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ  7625ﺻﻔﺤﻪ  184ﺟﻠﺪ  51ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ  :ﺷــﻤﺎﻻ:ﺍﻭﻝ ﺑﻄﻮﻝ  40/1ﻣﺘﺮ ﺩﻳﻮﺍﺭﻳﺴﺖ
ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﻋﺪﻡ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﺳــﻨﺪﻭﺍﺣﺪ
ﻧﺰﺩﻳﻜﺘﺮﻳﻦ
ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ
ﺻﻮﺭﺕﺍﺯﻋﺪﻡ
ﭼﺎﭘﻰ ﺳﻨﺪ  081536ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ 1397/12/4
ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﻮﺭﺏ ﻭ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺑﻄﻮﻝ ﻫﺎﻯ  87/5ﻣﺘﺮ ﻭ  28ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻭ  25/6ﻣﺘﺮ  33ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻭ 69/8
ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﻑ ﺍﺯ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺘﺮ ﻭ  70ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﺩﻳﻮﺍﺭﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﺼﺮﻓﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺮﻯ.ﺷﺮﻗﺎ ً :ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  87/5ﻣﺘﺮ ﺩﻳﻮﺍﺭﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﭘﻼﻙ
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ
ﺟﻨﻮﺑﺎ ً :ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺟﺰء ﻛﻪ ﺟﺰء ﺩﻭﻡ ﻏﺮﺑﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﻫﺎﻯ  65/3ﻣﺘﺮ ﻭ  60/3ﻣﺘﺮ ﻭ  55/3ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻠﻰ ﺟﻬﺖ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻟﺰﺍﻣﻰ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ
ﺣﺼﺮﺣﻞ
ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﻧﻔﺖ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﺳــﻪ ﺟﺰء ﻛﻪ ﺟﺰء ﺍﻭﻝ ﻏﺮﺑﻴﺴــﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﻫﺎﻯ  20/4ﻣﺘﺮ ﻭ  70/6ﻣﺘﺮ ﻭ  50ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺪﻳﻮﺍﺭ ﺷﺮﻛﺖ
ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻏﺮﺑﺎ ً ﺩﺭ ﺳﻪ ﺟﺰء ﻛﻪ ﺟﺰء ﺩﻭﻡ ﺑﺤﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﻴﺴﺖ ﺑﻄﻮﻝ ﻫﺎﻯ  71/6ﻣﺘﺮ  65ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻭ  65/8ﻣﺘﺮ ﺩﺭﺏ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴــﻦ ﺗﻘﻰ ﺑﺨﺸــﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0051270706ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺷﻬﺎﺩﺗﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ
ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻗﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻢ ﻃﻴﺒﻪ ﺑﺎﺑﺎﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪ،
ﺷــﻤﺎﺭﻩ  97/4/682ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ
ﻓﻮﺕ ﻭ ﻓﺘﻮﻛﭙﻰ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ
ﻃﺒﻖ ﺳــﻨﺪ ﺭﻫﻨﻲ 01/04/97 - 16646ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  46ﮔﻠﻮﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻣﺒﻠﻎ  150000000ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﺑﺎﻧﻚ
ﭘﺴــﺘﻰ:
ﻛﺪ
ﺧﺪﺍ
ﺭﺣــﻢ
ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺩﺍﺭﮔــﻮﺵ
ﭘﺮﻭﻳــﻦ
ﺣﻘﻴﻘــﻰ:
ﺷــﻮﻧﺪﻩ
ﺍﺑــﻼﻍ
ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ
ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺷــﻌﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺫﺑﻴﺢ ﺍﻟﻪ ﺗﻘﻰ ﺑﺨﺸﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0439179807ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﻠﻮﮔﺎﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺭﺳــﻤﻲ ﭘﻼﻙ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﻴﺎﻧﻰ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺳﻪ
ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ-
ﺍﺳــﺘﺎﻥ
ﻧﺸــﺎﻧﻰ:
ﺑﻪ
1841810657
ﻣﻠﻰ
ﻛــﺪ
ﺑــﻪ
8483111111
 1397/8/10ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤــﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴــﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﻭﻯ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻯ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ً  150ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺍﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰﻯ ﻭ ﻗﺪﻣﺖ ﺣﺪﻭﺩ  10ﺳﺎﻝ ﻛﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﺁﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺑﻬﺮﺍﻣﻰ -ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻣﻨﺰﻝ
 41ﺑﺴــﻴﺞ-
ﺩﻳﺰﻳﭽﻪ-
-1ﺷــﻬﺮ
ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ-
ﻋﺒﺪﺍﻟــﺮﺯﺍﻕﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
0051270706
ﻛﻮﭼﻪﻣﻠﻰ
ﺍﻣﺎﻡ -ﺑﻪ ﺵ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺫﺑﻴﺢ ﺍﻟﻪ
ﺑﺨﺸﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺤﺴﻦ ﺗﻘﻰ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻭ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﻜﻠﺖ ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﺯﻳﺮ ﺑﻨﺎﻯ 40
ﻣﺘﻮﻓﻰﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺩﺍﺭﮔﻮﺵ ﺑﻪ
ﺩﻋﻮﻯ
ﻣﻠﻰﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
9:00
1398/01/17
ﺳﻤﻨﺒﺮﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
0050932721
ﺣﻀﻮﺭ:ﺑﻪ ﺵ
ﺳﺎﻋﺖﺫﺑﻴﺢ ﺍﻟﻪ
ﺑﺨﺸﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺣﻀﻮﺭ -2:ﻳﺪﺍﻟﻪ ﺗﻘﻰ
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺣﺪﻭﺩ  35ﺳــﺎﻝ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺴــﻜﻮﻧﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻧﺸــﻌﺎﺑﺎﺕ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺷــﻬﺮﻯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺴــﺮﺷﻮﻳﺪ.
ﺗﻬﺮﺍﻥﺣﺎﺿﺮ
ﺷﻌﺒﻪ
0037239562ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﻣﻘﺮﺭ
ﻓﺮﺯﻧﺪﻭﻗﺖ
ﺑﺎﺑﺖ -ﺩﺭ
 -3ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻨﻰ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﻓﻮﻕﻣﻠﻰ
ﺑﻪ ﺵ
ﺫﺑﻴﺢ ﺍﻟﻪ
ﻭﺟﻪﺑﺨﺸــﻰ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﺗﻘﻰ
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻰ
ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ )600000000ﺷﺸــﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ(ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻩ  ،ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  9ﺍﻟﻲ  12ﺭﻭﺯ ﺩﻭ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ
ﺍﺑﻼﻍ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺑﻪ
ﺍﺑﻼﻍ
ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺷــﻤﺎ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
0056884095
ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺵ ﻣﻠﻰ
ﺫﺑﻴﺢ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺗﻘﻰ ﺑﺨﺸﻰ
ﺑﺮﺍﻯﺣﺴﻴﻦ
ﻣﺘﻮﻓﻰ -4
ﻣﻮﺭﺥ  97/12/20ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﮔﻠﻮﮔﺎﻩ .ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  15ﺧﺮﺩﺍﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻲ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ
ﺫﺑﻴﺢ ﺍﻟﻪ
ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺑﺨﺸــﻰ
ﺍﺯﻟﻴﻼ ﺗﻘﻰ
ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ-5
ﻣﺘﻮﻓﻰ
»ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎ
ﻗﺴــﻤﺖ
0069604630ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ
ﺧﻮﺩ،
ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ
ﺭﻣﺰ
ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻭ
ﻓﺮﻭﺧﺘﻪﺑﺎ
ﺭﺳﺪ .ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ )600000000ﺷﺸﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ( ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻧﻘﺪﺍ ً ﻭ
ﻛﻨﻴﺪ.ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
2249572666
ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ ﺵ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ
ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺻﻐﺮﻯ
ﻭﺍﺭﺩ -6ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﻣﺘﻮﻓــﻰ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻬﺖ
ﻣﻠــﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ
ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ
ﺩﺷــﺘﻰﺻﺪﻭﺭ
ﻋﺮﺏﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ
ﺷﻤﺎﺭﻩ« ﺑﺎ
ﻣﻲ ﺷــﻮﺩ .ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳــﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﺏ ،ﺑﺮﻕ ،ﮔﺎﺯ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺍﻧﺸــﻌﺎﺏ ﻭ ﻳﺎ ﺣﻖ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻭ
ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺛﺒﺖ ﺩﺭ
ﻣﺬﺑﻮﺭ ﺭﺍ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ
ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﻻﻏﻴﺮ
ﻫﻤﺴــﺮ
ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪﻛﺮﺩﻛﻮﻯ
ﻳﻚﺑﻪ ﻳﻜﻰ
ﻧﺎﻡ،
ﺟﻬﺖ
ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﻳﺪ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﺍﻧﺠﺎﻡﺭﻣﺰ(
)ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻭ
ﺣﺴﺎﺏ
ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ،
ﻧﺰﺩﻳﻜﺘﺮﻳﻦﺑﺎﺷــﺪ
ﺑﻪﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ
ﺍﻯ ﺍﺯ
ﻋﺪﻡﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳــﺎ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﺗــﺎ ﻫﺮ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻭﺟﻮﺩﺩﻓﺎﺗﺮﻧﻮﺑــﺖ
ﻭﺍﺣﺪﺍﺯﻗﻀﺎﺋﻰ
ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ
ﺻﻮﺭﺕ
ﻛﺲﻭ ﺩﺭ
ﻗﻀﺎﺋﻰ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ
ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺭﻗﻢ ﻗﻄﻌﻲ ﺁﻥ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺯ
ﻣﺎﺯﺍﺩ ،ﻭﺟﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺴــﺘﺮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﻭ ﺣﻖ
ﺻﺎﺩﺭ
ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺻﻮﺭﺕ
ﺍﻳﻦ
ﻏﻴﺮ
ﺩﺭ
ﺩﺍﺭﺩ
ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺷــﻮﺭﺍ
ﺍﻳﻦ
ﺑﻪ
ﻣﺎﻩ
ﻳﻚ
ﻣﺪﺕ
ﻇﺮﻑ
ﺁﮔﻬﻰ
ﻧﺸــﺮ
ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﻑ ﺍﺯ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺤﺴﻮﺏ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻘﺪﺍ ً ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺿﻤﻨﺎ ً ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺭﺳﻤﻲ ﮔﺮﺩﺩ ،ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5851/
ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ. 97/12/4:ﻡ/ﺍﻟﻒ97/10/6322
ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺷﻌﺒﻪ
ﺍﺳﺖ.
ﻗﺪﻳﺮ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﻧﻴﺎ-ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﮔﻠﻮﮔﺎﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻠﻰ ﺟﻬﺖ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻟﺰﺍﻣﻰ

ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ

ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﻑ ﺍﺯ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻠﻰ ﺟﻬﺖ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻟﺰﺍﻣﻰ ﺍﺳﺖ.
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ

ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ
ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﺍﺑــﻼﻍ ﺷــﻮﻧﺪﻩ ﺣﻘﻴﻘــﻰ :ﭘﺮﻭﻳــﻦ ﺩﺍﺭﮔــﻮﺵ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺣــﻢ ﺧﺪﺍ ﻛﺪ ﭘﺴــﺘﻰ:
 8483111111ﺑــﻪ ﻛــﺪ ﻣﻠﻰ  1841810657ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ :ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ -ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ
ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ -ﺷــﻬﺮ ﺩﻳﺰﻳﭽﻪ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ -ﻛﻮﭼﻪ  41ﺑﺴــﻴﺞ -ﻣﻨﺰﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟــﺮﺯﺍﻕ ﺑﻬﺮﺍﻣﻰ -ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺣﻀﻮﺭ 1398/01/17 :ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻀﻮﺭ 9:00 :ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺳﻤﻨﺒﺮ ﺩﺍﺭﮔﻮﺵ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ -ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺷــﻤﺎ ﺑﻪ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ
ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻭ ﺭﻣﺰ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ﺧﻮﺩ ،ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻗﺴــﻤﺖ »ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎﺭﻩ« ﺑﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﻨﻴﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻬﺖ
ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ،ﺣﺴﺎﺏ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ )ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻭ ﺭﻣﺰ( ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ،ﺑﻪ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻧﺰﺩﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻗﻀﺎﺋﻰ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﻑ ﺍﺯ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺤﺴﻮﺏ
ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻠﻰ ﺟﻬﺖ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻟﺰﺍﻣﻰ ﺍﺳﺖ.
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  9709983896800515ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  8ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ
ﺗﺼﻤﻴــﻢ ﻧﻬﺎﻳــﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  – 9709973896800963ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﻴﺒــﻰ ﺑﺮﺩﺑﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻗﺎﺳﻤﻌﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ -ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ -ﺷﻬﺮ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ -ﺥ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ
ﻛﻮﭼﻪ  -4ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺍﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﺭﻭﺡ ﺍﷲ ﺣﺴﻴﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ -ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻔﺎﻯ ﺗﻌﻬﺪ
)ﻣﺎﻟﻰ( ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ .ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/11/14ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ
ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺷــﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ،ﺧﺘﻢ
ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺃﻯ ﺷــﻮﺭﺍ :ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻮﺭﺥ  970/10/25ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﻴﺒﻰ ﺑﺮﺩﺑﺮﻯ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺳﻴﺪ ﺭﻭﺡ ﺍﷲ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ  28ﺱ  921ﺍﻳﺮﺍﻥ  81ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺭﺍﻫﻮﺭ ،ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺳﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻋﺮﻓﻰ،
ﭘﻼﻙ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺁﻥ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﻣﻰ ﻧﻤﻮﺩ ﻭﻟﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ،ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺮﺩﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﭘﻼﻙ ﺷﺨﺼﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺛﺒﺖ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭ ﻧﻤﺮﺍﺕ
ﻣﻨﻔﻰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ،ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣــﻮﺍﺩ  221/220-311-308ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻣﺪﻧﻰ ،ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﻚ ﭘﻼﻙ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺍﻳﻦ
ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ -ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﺑﻰ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709983852600425ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  -9709973852601171ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻛﺒﺮ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﻧﺴــﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺪﺍﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ -ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ -ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﺮﺩﺷﺖ -ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺩﻭﺩﺭﺍء-
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺎﻟﻰ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ .ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ
 -...ﻗﺎﺿﻰ ﺷــﻮﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺫﻳﻞ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺃﻯ ﺷﻮﺭﺍ :ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻛﺒﺮ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﻧﺴﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺪﺍﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ  15/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ،ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﺳﻨﺪ ﻋﺎﺩﻯ؛ ﻗﺎﺿﻰ
ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺼﺪﻕ ﺳﻨﺪ ﻋﺎﺩﻯ ﻛﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺼﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻩ
ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪﺭﻛﻰ ﺩﺍﻝ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  15/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺭﺍ ﻣﻘﺮﻭﺕ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ
ﻣﺎﺩﻩ  9ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷــﻮﺭﺍﻫﺎﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺼﻮﺏ ﺳــﺎﻝ  1394ﻭ ﻣﻮﺍﺩ 522-519-515-202-198
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺒﻠــﻎ  15/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠــﻎ  1/427/500ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ،ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
) (97/7/2ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺗﻨﺎﺳــﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ
ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ
ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ -ﻋﻴﺴﻰ ﻃﺎﻫﺮﻯ
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اخبار
تاکید آلمان برای حفظ برجام

وزیر امور خارجه اس��بق آلمان با اش��اره به اینکه
توافق هسته ای تنها توافقی در این زمینه بوده و بحث
های دیگر از جمله موشکی و نقش ایران در منطقه را
در بر نمی گیرد ،ب��ر لزوم حفظ آن و مقابله با آمریکا
در این راستا تاکید کرد.
یوشکا فیشربه مس��ئله توافق هستهای با ایران و
درخواس��ت اخیر معاون رئیس جمه��ور آمریکا برای
خ��روج از توافق هس��تهای و اینکه تا چه مدت اروپا و
آلمان میتوانند این فشارها را تحمل کنند پرداخته و
گفت :جایگزین برای این توافق هستهای چیست؟ لغو
ای��ن توافق به مفهوم بازگش��ت مجدد به عرصه جبهه
گیری و رویارویی با ایران است.
وی در ادام��ه تاکید کرد ،پ��س اروپاییان باید در
این راس��تا همچنان در مقابل آمریکا بایس��تند .ایده
توافق هستهای هرگز این نبود که همه مسائل به این
ترتیب حل شود .این توافق به محدوده باریک و بسیار
فارس
خطرناک سالحهای اتمی مربوط میشود.

واکنش ایران به تجاوز صهیونیستها
علیه مسجداالقصی

قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره
به تجاوز و تعرض های اخیر صهیونیس��تها به مس��جد
االقص��ی و اماکن تاریخی و اس�لامی بی��ت المقدس
اشغالی ،این اقدام غاصبان قدس را محکوم کرد.
قاس��می افزود :فرایند کشتار و پاکسازی نژادی-
مذهب��ی در بیت المقدس از زمان اش��غال س��رزمین
فلسطین به صورت مستمر و سازمان یافته در جریان
ب��وده ،اما س��کوت مرگبار برخی دول��ت های منطقه
در قبال تجاوزهای مکرر صهیونیس��تها ،مشارکت و
همراهی آنها با نمایش مضحک آمریکایی  -اس��رائیلی
ورشو و نیز برقراری ارتباطات پنهان و آشکار با عامالن
کش��تار مردم فلس��طین موجب تش��ویق و گستاخی
صهیونیس��تها در تعدی و تعرض به اماکن تاریخی و
اسالمی فلسطین بویژه در بیت المقدس شده است.
تجلیل و تقدیر از
س��خنگوی وزارت خارجه ضمن
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  8ﺷﻬﺮﺳــ
ﺷــﻮﺭﺍﻯ
ﺣﻞبیت
ساکنان
9709983896800515بویژه
ﻛﻼﺳــﻪو مقاومت مردم فلس��طین
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩپایداری
ﺗﺼﻤﻴــﻢ ﻧﻬﺎﻳــﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  – 9709973896800963ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﻴﺒــﻰ ﺑﺮﺩ
خواستار
مقدسه
اماکن
از
حراست
و
حفاظت
در
المقدس
ﻗﺎﺳﻤﻌﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ -ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ -ﺷﻬﺮ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ -ﺥ ﺷﻬ
ﻧﺸﺎﻧﻰ -ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ
ﺑﺎﻗﺮ ﺑﻪ
ﺣﺴﻴﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺭﻭﺡ ﺍﷲ
ﺳﻴﺪ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺍﻗﺎﻯ
مجامع و
اس�لامی و
کش��ورهای
عملی
فوری و
ﻛﻮﭼﻪ  -4اق��دام
)ﻣﺎﻟﻰ( ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ .ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/11/14ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘ
سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد در
ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺷــﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘ
ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺃﻯ ﺷــﻮﺭﺍ :ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺭﺍﻯ ﻣﻰ
ﺻﺪﻭﺭ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ
کردنﺷــﺮﺡ
ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ
ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ
نژادپرست
های
صهیونیست
ﺯﻳﺮاخیر
اقدامات
محکوم
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻮﺭﺥ  970/10/25ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﻴﺒﻰ ﺑﺮﺩﺑﺮﻯ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺳﻴﺪ ﺭﻭﺡ ﺍﷲ
خبرنگاران
باشگاه
شد.
آن
تداوم
از
جلوگیری
و
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ  28ﺱ  921ﺍﻳ

ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺭﺍﻫﻮﺭ ،ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺳﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﻇﺮﻑ ﻣ
ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯایران
ﻛﺎﺭ سفیر
دیدار
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ،ﺩﺭ
ﭘﻼﻙ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺁﻥ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﻣﻰ ﻧﻤﻮﺩ ﻭﻟﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺛﺒﺖ ﺗﺨﻠﻔ
ﺷﺨﺼﻰ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﭘﻼﻙ
مقامﺗﺮﺩﺩ
ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩباﺍﺳﺖ ﻭ
عراق
کردستان
امنیتی
ﻣﻨﻔﻰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ،ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣــﻮﺍﺩ /220-311-308
با
دیدار
در
عراق
در
ایران
س��فیر
ﻣﺪﻧﻰ ،ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ایرج
مس��جدیﻓﻚ ﭘﻼﻙ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ
ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ 0
ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ
شورایﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ،
ﺭﻭﺯ ﺍﺯ
ﻇﺮﻑ 20
ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ
کردستان
امنیت اقلیم
مش��اور
بارزانی
مسرور
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ثبات اقلیم
عراق بر حمایت ایران از امنیت
کردستانﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ -ﻋ
ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﻗﺎﺿﻰ وﺷﻌﺒﻪ

تاکید کرد.

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
روابط
 9709983852600425ب��ه
ﻛﻼﺳﻪاین دیدار طرفین با اش��اره
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ در
تاریخیﺷﻤﺎﺭﻩ  4ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻟﺮﺩ
ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﻃﺎﻫﺮﻯ ﻧﺴــﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺪﺍ
ﺍﻛﺒﺮ
ﺁﻗﺎﻯ
ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:درباره راه های
-9709973852601171ای��ران،
میان مردم کردس��تان و مردم
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ -ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ -ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﺮﺩﺷﺖ -ﺭﻭﺳﺘ
می��ان
ﻓﺮﺯﻧﺪروابط
گس��ترش
ب��رای
عمل��ی
اقلیم ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ .ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒ
ﻣﺠﻬﻮﻝ
تج��اریﻧﺸﺎﻧﻰ
ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻪ
ﻋﺎﻟﻰ ﭘﻮﺭ
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺁﻗﺎﻯ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ
 -...ﻗﺎﺿﻰ ﺷــﻮﺭﺍ
کردند.
اسالمیﻭرایزنی
ﭘﺲو ﺍﺯجمهوری
کردستان
ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺃﻯ ﺷﻮﺭﺍ :ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻛﺒﺮ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﻧﺴﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧ
انتخابات
ﺑﻪ اشاره
ضمن
این دیدار
ﭘﻮﺭ در
مس��جدی
ﻣﺒﻠﻎ  15/000/000ﺭﻳﺎ
بهﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ
ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻰ
تاکیدﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﺳﻨﺪ ﻋ
ﺗﺎﺩﻳﻪ ،ﺑﻪ
ﺗﺎﺧﻴﺮ
ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ
ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ
ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
عراق،
ایران با
روابط
ﺧﺴﺎﺭﺍﺕتوس��عه
کردس��تان و
اخیر
ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺼﺪﻕ ﺳﻨﺪ ﻋﺎﺩﻯ ﻛﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﺗﻌﺮﺽ ﻣ
ایران
برای
کردس��تان
اقلیم
ثبات
و
امنی��ت
که
ک��رد
ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪﺭﻛﻰ ﺩﺍﻝ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺪﺍﺩ
روابطﺑﻪدرﺻﺤﺖ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ
ﻣﻘﺮﻭﺕ
ﺭﻳﺎﻝ ﺭﺍ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ
کردن
15/000/000متر
ﻣﺒﻠﻎ ها برای مستحک
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥوﺑﻪتالش
مهم بوده
ﻣﺎﺩﻩ  9ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷــﻮﺭﺍﻫﺎﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺼﻮﺏ ﺳــﺎﻝ  1394ﻭ ﻣﻮﺍﺩ 9-515-202-198
ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯیافت.
ادامه خواهد
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦآینده
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
 1/427/500ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨ
ﻣﺒﻠــﻎ
ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥیﺍﺻﻞ
تحوالت ﺭﻳﺎﻝ
ﻣﺒﻠــﻎ 15/000/000
مناطق
شرایطﻭدر
س��ازی
ﺑﻪ و عاد
منطقه
ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ،ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
س��فیر
های گف
ﺗﻐﻴﻴﺮمحور
ﺗﻨﺎﺳــﺐدیگر
ﻣﺒﻨﺎﻯع��راق از
مختلف
ﺍﺳــﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰ
وگویﺷﺪﻩ
تﺍﻋﻼﻡ
ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺷﺎﺧﺺ
) (97/7/2ﺑﺮ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮ
ﻋﻬﺪﻩ
مسرور ﺁﻥ ﺑﺮ
ﻛﻪوﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ
بود.ﻭﺍﺣﺪ ایرنا
بارزانی
ایران
ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻌ
ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ -ﻋﻴﺴ

هشدار ظریف به خروج از برجام

وزی��ر ام��ور خارجه ای��ران س��ازو کار مالی مورد
نظر اروپ��ا با ایران را فقط نوع��ی مقدمه برای اجرای
وعدههای طرف اروپایی ارزیابی کرد.
محمد جواد ظریف گفت :وقتی که آمریکا از توافق
هس��تهای با ایران خارج شده اس��ت ،کشورهای دیگر
مس��ئولیتهایی دارند که ش��امل  ۱۲مورد می شود
و این س��ازوکار ش��امل این موارد نمیشود بلکه فقط
مقدمهای برای اجرای وعدههاست .در توافق هستهای
(برجام) عادیسازی روابط اقتصادی پیشبینی شده
است.س��اختاری مانند اینس��تکس کانال ارتباط مالی
عادی نیست بلکه در جهت خالف آن عمل میکند.
وزیر امور خارجه ایران در ادامه گفت :اینستکس
هنوز اجرایی نشده است دوم اینکه ایجاد آن نه ماه به
درازا انجامید و سومین مورد این است که باید پول در
آن جریان داشته باش��د و تبادل مالی فقط زمانی رخ
میدهد که تجارت ،مبادله نفت و س��رمایه گذاری رخ
دهد و این موضوعی ضروری است.
این روزنامه سوئیس��ی در ادام��ه از ظریف درباره
اینک��ه آیا صادرات نف��ت ایران از  ۲.۵بش��که در روز
به بیش از یک میلیون بش��که کاهش یافته اس��ت و
اینک��ه آیا این مق��دار در دراز مدت کافی اس��ت هم
پرس��ید که ظریف گفت :خیر اینطور نیس��ت و کمتر
از مقداری است که ما قبل از توافق هستهای و زمانی
که تحریمه��ای س��ازمان ملل متحد وجود داش��ت،
میفروختی��م .اما اکنون آمری��کا تمامی تالش خود را
به کار گرفته تا همه را به زانو در آورد .کلمات زیبا در
ایسنا
دراز مدت کارایی ندارند.

