سرخط

خواسته عمرانخان برای افغانستان

کنایه سخنگوی اردوغان

نخستوزیر پاکستان گفت :یک دولت خوب در افغانستان ایجاد خواهد شد؛
دولتی که از همه افغانها نمایندگی خواهد کرد.
عمرانخان گفت :یک دولت خوب در افغانس��تان ایجاد خواهد شد ،دولتی
ک��ه از هم��ه افغانها نمایندگ��ی خواهد کرد .جنگ خاتم��ه مییابد و صلح در
آنجا برقرار میش��ود .وی در جمع مردم در منطقه قبایلی باجور در نزدیکی مرز
افغانستان گفت :روند کنونی صلح به ثبات ،بهبود تجارت و رفاه اقتصادی در منطقه
منجر خواهد ش��د .مذاکرات با طالبان آغاز ش��ده و اگر خواست خدا باشد ،برادران ما در
افغانستان در آینده نزدیک در صلح کنار هم زندگی خواهند کرد.
ش��اه محمود قریش��ی ،وزیر خارجه پاکس��تان نیز هفته گذش��ته پس از پایان دور
پنج��م مذاک��رات بین امریکا و نماین��دگان طالبان در قطر که  16روز طول کش��ید ،از
"پیشرفت"های در این مذاکرات خبر داده بود.
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چالش

س��خنگوی دفتر ریاس��ت جمهوری ترکی��ه از رفتار دوگانه غ��رب در قبال
حمالت رخ داده علیه مسلمانان انتقاد کرد.
ابراهیم کالین درپیامی نوشت :کسانیکه برای حمله شارلی ابدو به خیابان
آم��ده و راهپیمایی کردند آیا برای اعالم همبس��تگی با مس��لمانان راهپیمایی
خواهند کرد؟ تنها کس��انی میتوانند به س��وگ بنشینند ،که غم مشترک داشته
باش��ند .دونالد ترام��پ ،رئیسجمهور آمری��کا درپیامی بدون اینک��ه این حمالت را
تروریس��تی اعالم کند ،آن را "یک اتفاق وحش��تناک" نامید .درپی حمله مسلحانه به دو
مس��جد در نیوزیلند و کش��ته شدن  ۴۹نفر ،رهبران بسیاری از سراسر جهان این حادثه
را محکوم کردند .در س��ال  ۲۰۱۵در حمله مس��لحانه به دفتر مجله طنز «شارلی ابدو»
در پاریس  ۱۱تن کشته شدند.
الزم به ذکر است پس از این حمله در فرانسه باالترین سطح هشدار امنیتی اعالم شد.

فرادیـد

مادورو واحد نظامی ویژه تشکیل داد

آمریکای التین

رئیسجمهور ونزوئال به منظور حفاظت از زیرساختهای این کشور از جمله
حفاظت از تأسیسات آب و برق ،واحد نظامی ویژه تشکیل داد.
نیکالس مادورو در یک س��خنرانی تلویزیون��ی اعالم کرد :فرماندهی دفاع از
خدم��ات راهبردی بنیادی برای اطمین��ان از امنیت ،کارایی و نگهداری از آنها،
گماش��ته خواهد شد .وی افزود :مقامات نظامی این واحد ،مسئول تضمین امنیت
"فیزیکی و سامانههای کنترل خودکار" در زیرساختها و نگهداری از تجهیزات هستند.
مادورو همچنین اعالم کرد قطعی برق که چند روز در این کشور به طول انجامید ،به علت
حم�لات متوال��ی به نیروگاه برق منطقه «گوری» در ایالت بولیوار بود که از س��وی جان
بولتون ،مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا ،هدایت میشد.
الزم به ذکر اس��ت طی ماههای اخیر آمری��کا با ادعای حمایت از گوایدو تحریمها و
اعمال فشارهای بسیاری علیه مردم ونزوئال داشته است.
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یادداشت

ذرهبین
عربس�تان :س��ازمان عفو بینالملل به بازداشت
و زندانی کردن زنان در عربس��تان واکنش نش��ان داد.
س��ازمان عفو بینالملل بیان کرد :زنان بازداشت شده
عربستانی که در زندان به سر میبرند با اتهامات پوچی
روبهرو هس��تند که شامل ارتباط با رسانههای خارجی
و فعاالن حقوق بشری و سازمان بینالمللی است .عفو
بینالملل اع�لام کرد :این زنان را مته��م به ارتباط با
سازمان عفو بینالملل کردهاند که اتهاماتی پوچ است.
بحرین« :حمد بن عیسی آلخلیفه» پادشاه بحرین
امروز به ترکمنستان س��فر میکند .وی در قالب سفر 2
روزه خ��ود با «قربان قلی بردی محمداف» رئیسجمهور
ترکمنستان دیدار خواهد کرد .بررسی توسعه همکاریهای
سیاسی ،تجاری ،اقتصادی ،حملونقل ،انرژی و فرهنگی و
بشردوستانه در دستور کار مقامات  2کشور است.
آمریکا :براساس تحقیق منتشر شده تیمی متشکل
از اقتصاددانان برجسته دانشگاههای آمریکا در این هفته،
جنگهای تجاری دونالد ترامپ برای اقتصاد آمریکا در
زمینه تولید ناخالص داخل��ی  ۲۰۱۸مبلغ  ۷.۸میلیارد
دالر هزینه در بر داشته است .طبق یافتههای آنها ،ضرر
ساالنه مصرفکننده و تولید کننده از هزینههای باالی
واردات مجموعا به  ۶۸.۸میلیارد دالر میرسد.

نیمچه گزارش
تبعید روهینگیایها به جزیرهای دوردست

مقامات بن��گالدش گفتهاند ،آم��اده انتقال حدود
 ۱۰۰ه��زار مهاج��ر روهینگیای��ی ب��ه خانههای��ی در
جزی��رهای دورافتاده در خلیج بنگال هس��تند .با اینکه
ساخت خانههایی که برای این افراد در نظر گرفته شده،
به اتمام رس��یده ،س��ازمان ملل گفته است ،این جزیره
ممکن است"قابل اسکان" نباشد.
"باش��ان چار" جزیرهای کوچک است که با توجه
ب��ه ارتفاع اندکی از س��طح دریا ،نس��بت به س��یل و
طوفان آس��یبپذیر اس��ت .مقامات بن��گالدش هفته
گذش��ته اظهار کردند ،پناهجوی��ان روهینگیایی را که
به دنبال خش��ونتهای راخین از میانمار به بنگالدش
گریختهاند به س��اختمانهایی منتقل خواهند کرد که
در ای��ن جزیره برای آنان س��اختهاند .س��ازمان ملل،
فعاالن حقوق بش��ر و مهاج��ران روهینگیایی مخالفت
خ��ود را با این برنامه ابراز کردهاند .بنگالدش در اوایل
س��ال  ۲۰۱۸س��اخت راه ،پناهگاه و موانع سیل را در
این جزی��ره آغاز کرد و حدود  ۲۸۰میلیون دالر برای
تکمیل این طرح هزینه کرده است.
ح��دود یک میلیون مهاجر روهینگیایی اکنون در
اردوگاههای بس��یار پرجمعیت��ی در کوکس بازار واقع
در مرز بنگالدش و میانمار به س��ر میبرند .یک وزیر
بنگالدشی هفته گذشته اظهار کرد ،کار ساخت و ساز
خانهها در این جزیره تکمیل ش��ده و اسکان مهاجران
ماه آینده میالدی آغاز خواهد شد.
یکی از کارشناس��ان ارش��د س��ازمان ملل ضمن
بازدید از این منطقه گفته است ،وضعیت جزیره باشان
چ��ار او را متقاع��د نکرده که این منطق��ه "واقعاً قابل
سکونت" باشد .ینگی لی ،گزارشگر ویژه سازمان ملل
در میانم��ار که در ماه ژانویه از این جزیره بازدید کرد،
گفته اس��ت :انتقال این مهاجران ک��ه طبق برنامهای
نادرس��ت طرحریزی ش��ده ،بدون رضای��ت مهاجران
میتواند بحران تازهای بیافریند.

علی تتماج

رژیم صهیونیس��تی طی روزهای اخیر غزه را آماج حمالت
گسترده قرار داده به گونهای که برخی از آغاز عملیات نظامی علیه
این منطقه سخن گفتهاند .بهانه این دور تجاوزات صهیونیستها
را شلیک چند موشک از غزه به تلآویو بوده استن .بمباران غزه
با ادعای موشکپراکنی از سوی غزه بوده در حالی که گروههای
فلس��طینی این ادعا را رد کردهاند و ادعای صهیونیستها صرفا
بهانهای برای کش��تار دانستهاند .ابهام در ادعای صهیونیستها

گ�زارش ویژه

گروه فرادید

در هجدهمي��ن هفت��ه
اعتراضات ضد دولتي جنبش ضد س��رمایهداري در
پاريس،خيابان شانزليزه مسدود و نيروهاي پليس ضد
شورش در مقابل معترضان صفآرايي کردند در حالی
که خواسته مردم کنارهگیری ماکرون از قدرت است.
جنبش ض��د س��رمایهداري وارد چهارمين ماه
موجوديت خود شد .فعاالن اين جنبش اعالم کرده
بودند که این ش��نبه را به عن��وان روز اوليماتوم به
ماکرون براي کنارهگيري از قدرت اعالم کردند .دهها
هزار فرانسوی در حمایت از مقابله با تغییرات آب و
هوایی و اعتراضات به سیاستهای اقتصادی پاریس،
به خیابانها آمدند .این تظاه��رات که «راهپیمایی
قرن» نامگذاری شده ،با هجدهمین شنبه اعتراضات
به سیاستهای اقتصادی دولت فرانسه هم سو شد.
مردم فرانس��ه با برگ��زاری این تظاهرات قصد
دارند اعمال فش��ار بر سیاستمداران را حفظ کنند
تا به تعهدات خود در مورد آب و هوا پایبند بمانند.
آنها معتقدند فرانس��ه باید سیاس��ت آب و هوایی
داشته باشد .انجمن «شهروندی» فهرستی از حدود
 200رویداد را برای مقابله با تغییرات آب و هوایی
آماده کرده اس��ت .حدود  ۱۴۰سازمان و انجمن،
مردم را به ش��رکت در تظاهرات امروز فراخوانده و
اعالم کردهاند« :زمان تغییر نظام صنعتی ،سیاسی
و اقتصادی برای حمایت از محیط زیست ،جامعه و
بشریت فرا رسیده است ».جوانان فرانسوی از روز
جمعه دس��ت به کار ش��دهاند .بین  ۲۹هزار تا ۴۰
هزار نفر از جوان��ان در پاریس و  ۱۶۸هزار نفر در

سراسر فرانسه روز گذشته به خیابانها آمدند.
انجمنه��ا و س��ازمانهای بس��یاری از جمله
«فوری��ت اجتماع��ی و آب و هوایی» و «وس��ایل
حملونقل س��بز» قرار است در میدان اوپرای این
شهر جمع شوند و سپس به سوی میدان جمهوری
حرکت کنن��د .این راهپیمایی با «راهپیمایی برای
همبس��تگی» در اعتراض به خشونتهای پلیسی
و نظام س��رمایهداری در فرانس��ه همسو میشود.
براس��اس آماری که فیسبوک ارائه کرده است ،در
پایان روز جمعه ح��دود  ۲۸هزار نفر اعالم کردند
قصد دارند در تجمعات امروز پاریس شرکت کنند.
 ۱۲۸ه��زار نف��ر نیز ب��رای ش��رکت در اعتراضات
امروزدیروز اعالم عالقمندی کردند.
از آغ��از اعتراضات جلیقه زردها هر ش��نبه از
 ۱۷نوامبر  ،۲۰۱۸تعداد ش��رکت کنندگان کاهش
داش��ته اس��ت .این جنبش با هدف تقویت تعداد
شرکت کنندگان در صفحه خود در فیس بوک که
با روز پایانی مناظره بزرگ دولت فرانسه همزمانی
داشته به همه تاکید کرده تا در هجدهمین شنبه
اعتراض��ات با عنوان "اق��دام  -۱۸اولتیماتوم-همه
فرانسه در پاریس" شرکت کنند.
در این پیام همچنین تاکید شده که از روزهای
آغازی��ن اعتراضات هیچکس به پیش��نهادهای آنها
گوش نداده اس��ت؛ تنها پاسخ آنها خشونت از سوی
مقامها و اهانت و تحقیر از سوی نخبگان بوده است.
در همین حال ،خبرگزاری اس��پوتنیک نیز گزارش
داد که پلیس فرانسه از گاز اشکآور علیه معترضان
جلیقه زرد اس��تفاده کرده اس��ت .چند هزار تن از

حمله افراط گرایان به مسجدی در لندن

در ادامه اقدامات ضد اس�لامی در جوامع غربی ،سه مرد
حق�وق بش�ر
ک��ه چک��ش و بات��ون به دس��ت داش��تند در حالی که
مس��لمانان نمازگزار را در مسجدی در محله وایت چپل واقع در شرق لندن،
"تروریست" خطاب میکردند ،به آنها حمله کردند
س��ه مرد که چکش و باتون به دس��ت داش��تند در حالی که مسلمانان
نمازگزار را در مسجدی در محله وایت چپل واقع در شرق لندن" ،تروریست"
خطاب میکردند ،به آنها حمله کردند .این حمله تکان دهنده ساعاتی پس از
آن رخ داد که دهها نفر در دو حمله به دو مس��جد در نیوزیلند کشته شدند.
در حمله لندن یکی از نمازگزاران از ناحیه سر مجروح شد .این حمله که به
دست سه مهاجم صورت گرفت با واکنش نمازگزاران مواجه شد و آنها مجبور
به فرار ش��دند .مظنونان پیش از ورود پلی��س به محل ،صحنه را ترک کرده
بودند .مجروح این حمله جوانی  27ساله است که فورا به بیمارستان منتقل
شد و جراحت او جدی نیست .هنوز عامالن حمله به مسجد محله وایت چپل
لندن شناسایی نشدهاند اما فیلم های گرفته شده به وسیله یکی از حاضران
نش��ان میدهد که هر س��ه آنها سفیدپوست و جوان هس��تند .ساجد جاوید
وزیر کش��ور انگلیس قرار است با مسئوالن دایره مقابله با اقدامات تروریستی
انگلیس و مقامات امنیتی در خصوص تش��دید تدابیر امنیتی برای محافظت
از مساجد و نمازگزاران در این کشور ،گفت و گو کند.
خبر دیگر از انگلیس آنکه بنیاد قاچاق انس��ان در انگلیس معتقد اس��ت
افزایش  ۳۶درصدی قاچاق انسان در سال  ۲۰۱۸نسبت به سال قبل ،ناشی
از ناکارآمدی سیس��تم حمایت از قربانیان بالقوه بردهداری مدرن است .آمار
این آژانس نش��ان میدهد س��ال گذش��ته میالدی ۶۹۹۳ ،نفر قربانی بالقوه
آنچه «بردهداری مدرن» نامید ،شدهاند.
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-2ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  98/01/17ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  15ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  98/01/20ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺍﺻﻠﻰ ) ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺁﻣﻔﻰ ﺗﺌﺎﺗﺮ( ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
-3ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺳﺎﻋﺖ  13:00ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  98/01/21ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
-4ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮﺍﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻳﺰﺩ -ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﭘﮋﻭﻫﺶ – ﭘﺮﺩﻳﺲ
ﺍﺻﻠﻰ – ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
-5ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺒﻠﻎ  430/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
-6ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺩ ﺍﻋﻼﻡ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  setadiran.irﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
-7ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ )ﺗﻮﻛﻦ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻯ ﺫﻳﻞ ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﻯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ 021-41934
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  setadiranﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ.
 -12ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎﻯ 035-31233515ﻭ  035-31233516ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻳﺰﺩ ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ .

ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻳﺰﺩ

امور خارجه فرانس��ه اعالم کرده« :موضع فرانس��ه
در قبال داعشیهای بزرگس��ال تغییری نخواهد
کرد .آنها باید در کشوری که در آن مرتکب جرم
شدهاند محاکمه ش��وند .این یک مسئله قضایی و
امنیتی است» .به گفته این وزارتخانه ،پنج کودک
بیسرپرست بازگرداندهشده ،تحت ارزیابی پزشکی
و فیزیولوژیک��ی ق��رار میگیرن��د .ی��ک دیپلمات
فرانس��وی به خبرگزاری فرانس��ه گف��ت کودکان
دیگری نیز از این طریق به صورت «مورد به مورد»
به این کش��ور بازگردانده خواهند ش��د اما از ورود
مادرانشان به فرانسه جلوگیری خواهد شد.
در فرانس��ه ،بستگان داعش��یهای فرانسوی از
ﻭﺭﺍﺛﺖ چنی��ن کودکانی را به کش��ور
خواس��تهاند
دولت ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ
ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
/97ﺵ 410/6ﺍﺯ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 0439032490ﺑﺸﺮﺡ
ﺁﻗﺎﻯ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻛﺎﺷــﺎﻧﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ  1049/8ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  514ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  90ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪاین
اس��ت و
بشردوس��تانه
حرکتی
زیرا
برگردانند
ﺍﻳــﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﭘﺎﻳﭽﻮ ﺑﻪ
ﺁﺋﻴﻨﻪ ﻭﺭﺯﺍﻥ ﻛﻪ ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺻﻔﺤﻪ ﻭ ﺩﻓﺘﺮ ﺟﻠﺪ  139720301058005116ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﻫﺎﺩﻯ
اخیرا ً
خود در
انتخاب
کودکان
نیستند.ﻣﻨﺤﺼﺮ
س��وریه ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻭﺭﺛــﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ
ﺧﻮﺩبهﺑﺪﺭﻭﺩ
 1115ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  1397/10/27ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤــﻲ
ﺣﺎﺟﻰ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﻜﺒﺮگ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﻣﺤﻠﻰ ﻛﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﺷﻬﻮﺩ ﺩﺭ ﺫﻳﻞ
ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ
ﻣﺮﻳﻢ
-21356/12/1
ﺕ
ﺕ
0439032490
ﻡ
ﺵ
ﺑﺎﻗﺮ
ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻛﺎﺷــﺎﻧﻰ
ﺭﻣﻀﺎﻥ
-1
ﺑﻪ:
ﺍﺳــﺖ
ﺁﻥ
ﺁﻥ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ  1397/12/15-001345ﺑﮕﻮﺍﻫﻰ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  11ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺭﺳــﻴﺪﻩ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
مس��ئله بازگش��ت داعش��یهای اروپاییاألصل به
ﺑﺎﻗــﺮ ﺵ ﻡ  0439144965ﺕ ﺕ  -3 – 1346/2/1ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻛﺎﺷــﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺵ ﻡ  0439747211ﺕ ﺕ
ضدﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻠﻚ ﻓﻮﻕ ﺭﺍ
شنبهﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ
ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭ ﻗﻴﺪ ﻧﺸﺪﻩ
کردند
برگزار
را
دولتي
اعتراضات
هجدهمين
فرانسویان
1348/6/1شده
 0439145295ﺕداغﺕ تبدیل
کشورهایشان به بحثی
است.ﻃﺎﻫﺮ
 -5ﻣﺤﻤﺪ -4 -1351/09/27ﻓﺎﻃﻤــﻪ ﻛﺎﺷــﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﺑﺎﻗــﺮ ﺵ ﻡ
ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﺫﻳﻞ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴﻰ
ج��انﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ
ﺍﻧﺠﺎﻡازﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ
، 1342/9/5
ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍزن
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ یک
باختن نوزاد
ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎپس
انگلیس
ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺵ ﻡ  039144450ﺕ ﺕ در
ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳــﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﺧﺬ
بریتانیایی در سوریه ،دولت
تابعیت
دارای
داعش��ی
ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5912/
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ
ﺭﻭﺩﻫﻦ
ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺣﻞ
ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺷﺸﻢ
ﺷﻌﺒﻪ
ﺭﺋﻴﺲ
انگلیس تصمیم گرفت سیاس��ت خود را نسبت به
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5909/
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
تغییر دهد و ورود کودکان آنها به
شهروندانش
ﺍﺻﻼﺣﻰ
اینﺍﺧﻄﺎﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﺁﮔﻬﻰ
ﺑﺮﺯﻛﻰ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ:
ﻣﺠﻬﻮﻝراﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ،
این ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ
شود
ﺣﺪﺍﺩﻯمی
ﻣﻬﺪﻯگفته
دهد.
،ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ قرار
مورد بررسی
کشور
ﻋﻠﻴﻪ:باﻣﻌﺼﻮﻣﻪ این
کش��ور
حال��ی صورت میگیرد که همزمان
حرکت
ها در
خیابان
معترض��ان در حال حاض��ر در
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﮔﻬﻰ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﺷــﺎﻥ ﺑﺮﺯﻙ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻨﺰﻝ ﺣﺪﺍﺩﻯ  ،ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  805ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/9/11ﺣﻮﺯﻩ
نامﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ
 245/97ﺍﺯ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ
ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ
1314
ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ
ﺁﻗﺎﻯ
فعالیت
آغاز
از
اروپایی
هزار
۱۳
از
بیش
مجموع
در
های
ی
فرانسو
فرزندان
رد
یا
پذیرش
به
چالشی
به
نسبت
آنها
وضعیت
ﺷــﻤﺎﺭﻩکه
ﭘﺮﻭﺍﺯﻯمﺑﻪیرسد
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ نظر
هس��تند .به
ﺳــﻴﺰﺩﻫﻢ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺎﺷــﺎﻥ ) ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ – ﺗﺎﺭﻳﺦ – ﺷــﻌﺒﻪ – ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ  (-ﻛﻪ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺷــﻌﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﺑﺎﺑﺎ ﭘﺮﻭﺍﺯﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
گروه
رفتﻭهاند
عراق
س��وریه
داعش
اینﺭﺳﻤﻰ
عضوﺳﻨﺪ
تا ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ
ﺭﺳﻤﻰ
ﺩﻓﺎﺗﺮوﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺣﻀﻮﺭبهﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
دولتﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
تفاسیر
ﻗﻄﻌﻴﺖ این
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢاست .با تمام
داعش-1مواجه
است .در
خصمانه
ﺗﺎﺭﻳــﺦقبلی
تظاهرات
عضوﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ
حالیکهﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔــﻮﺕ ﻭﻯ
ﺩﺭﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ
ترﺧﻮﺩ
ﺩﺍﺋﻤﻰ
بس��یارﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ
 75/11/8ﺩﺭ
 1302ﺩﺭ
578ﻩ 41ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 53ﺍﻳﺮﺍﻥ
چندیﺟﺪﻳﺪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ
ش��وند.ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻯ
 405ﻣﺪﻝ  1390ﺭﻧﮓ
ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﮋﻭ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
فرانس��هﺵبا1353
س��متﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻴﺮﺯﺍﺑﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﺵ
ﺣﺴﻦ ﭘﺮﻭﺍﺯﻯ
ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻓﺮﺯﻧﺪازﻣﻴﺮﺯﺍﺑﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﺵ
ﭘﺮﻭﺍﺯﻯ
کش��ورهای
خطاب به
پیش
ترامپ
ﺳﻮﺍﺭﻯ از
مادرشان
پدر و
ﻓﺮﺯﻧﺪ 5کودکﻳﻚکه
پذیرش
ﻣﺘﻮﻓﻰ تا -2به
کردند
 1314می
معترضاتﺵتالش
گروهی
 12490097791ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ ) 5ﺭﻗﻢ ﺁﺧﺮ(  28154ﺗﺒﺼﺮﻩ  2ﻣﺎﺩﻩ  306ﻟﺤﺎﻅ ﮔﺮﺩﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﺷــﺎﻩ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺮﻭﺍﺯﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺴــﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  1306ﻫﻤﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
هایتان
داعش��ی
ﺷﺪ ،که
رس��یده
گفت ﺑﻪزمان
ﻣﺎﺩﻩاما
ﺍﺳﺖ..کرد
موافقت
گروه
اعضای
گاز
از
پلی��س
افس��ران
کنند،
حمله
پلیس
موان��ع
ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﺤﻜﻮﻡآنﻋﻠﻴﻪ ﺍﺑﻼﻍ
اروپایی ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
تاکیدﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ :ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ
 34ﻗﺎﻧﻮﻥ
داعشﺍﻭ هستندﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺬﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴــﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ
ویﻛﻨﺪازﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﻣﻌﺮﻓﻰ
کهﻳﺎ ﻣﺎﻟﻰ
ﺑﺪﻫﺪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖدرﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ
خود ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
قبالﻣﻔﺎﺩ ﺁﻧﺮﺍ
ﺧﻮﺍﻫﺪاین کشورﻇﺮﻑدرﺩﻩ ﺭﻭﺯ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ
ﺷــﻮﺭﺍ
آنهاﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ
کردنﻇﺮﻑ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ
برایﻧﺸــﺮ
آورﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ
پذیرش
دولت
حال��ی
بگیرید.
اعضایﺍﺟﺮﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻳﺎرا پس
سیاس��ت
ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕکه
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ کرد
کردند.
استفاده
متفرق
ﻣﻰاشک
ﺣﻜﻢ ﻭ ﺍﺳــﺘﻴﻔﺎء ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺯﺁﻥ ﻣﻴﺴﺮ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ
اجتناب کرد.
داعشی به
بازگشت یک
اس��ت.
ﻣﻬﻠﺖنکرده
ﺁﺑﺴﺮﺩتغیی��ری
داع��ش
ﺍﻟﻒ5907/های مردمی به سیاستهای دولت در
ﺷﺪ .ﻡ اعتراض
آمریکاﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺻﺮﻳﺤﺎ ً
زنﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻟﻰ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﻨﺪ
وزارتﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺟﺮﺍ
ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺻﻮﺭﺕ
فرانس��ویﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ
بی.بی.سی

افغانستان :مأموریت هیأت معاونت سازمان ملل در
افغانستان (یوناما) با صدور قطعنامهای در شورای امنیت
تا  ۱۷س��پتامبر  ۲۰۱۹تمدید شد .این هیأت مجموعه
و ائتالف سیاس��ی است که شورای امنیت سازمان ملل
متحد در س��ال  ۲۰۰۲با مأموری��ت آن موافقت کرد و
هدف آن کمک به دولت و مردم افغانستان برای تثبیت
صلح پایدار در این کشور بوده است.

غزه قربانی انتخابات

زمانی بیشتر میشود که فلسطینیها هر زمان عملیات داشتهاند
مسئولیت آن را پذیرفتهاند و لذا ادعای صهیونیستها واهی بوده
و نمیتواند محلی از اعراب داشته باشد.
این امر زمانی آش��کارتر میش��ود که صهیونیستها پس
از بمباران غزه ادعا کردند که این موش��ک باران توس��ط افراد
خودسر بوده که در زمان جابهجایی مهمات صورت گرفته است.
با تمام این ادعاها میتوان دریافت که بمباران غزه جنایت علیه
بشریت بوده و سکوت جهانی در برابر بمباران غزه سوالبرانگیز
اس��ت .نکته مهم در این تجاوز صهیونیستها به غزه تقارن آن
با جنایت در نیوزلند علیه مسلمانان است که دهها نمازگزار در
حملهای تروریستی به خاک و خون کشیده شدند.
با توجه به این شرایط این سوال مطرح میشود که اهداف
صهیونیس��تها از دور جدید تجاوزات به غزه چه بوده است؟

بررس��ی وضعیت درونی رژیم صهیونیستی نشان میدهد که
این رژیم از یکسو با چالشهای سیاسی با محوریت انتخابات
مواجه اس��ت و از س��وی دیگر بحران اقتص��ادی و ناتوانی در
تحقق اهداف منطقهای زمینهساز بحرانهای جدید برای این
رژیم ش��ده اس��ت .با توجه به این شرایط میتوان گفت که -
صهیونیستها با بمباران غزه به دنبال انحراف افکار عمومی از
رفتارهای نژادپرستانه خود در قدس و مسجداالقصی است که
طی روزهای گذشته به روی فلسطینیها بسته شده است.
صهیونیس��تها هر زمان که ابعاد جدیدی از اشغالگری را
در کران��ه باختری و قدس اجرا میکنند با کش��تار در غزه به
پنهانسازی این اشغالگری میپردازند .نکته دیگر آنکه نتانیاهو
با خون فلس��طینی ها به دنبال کس��ب رای در انتخابات است
در حالی که همزمان مخالفان وی نیز با برجستهسازی ناتوانی

نتانیاهو در تامین امنیت سعی در استفاده از همین ابزار برای
بازی انتخابات هستند .حلقه تکمیلی این روند آزادی عمل به
شهرکنش��ینان رادیکال است که علیه مسجداالقصی صورت
میگی��رد .یورش شهرکنش��ینان به مس��جداالقصی رفتاری
نژادپرس��تانه اس��ت که با حمایت ارتش و دولت صهیونیستی
صورت میگیرد .در کنار رفتارهای صهیونیس��تها یک نکته
اساس��ی قابل توجه است و آن سکوت ارتجاع عربی و سازمان
ملل در برابر کشتار غزه است که جای تامل دارد.
در جمعبندی نهایی از آنچه ذکر ش��د میتوان گفت تجاوز
اخیر صهیونیس��تها به غزه نه از روی ق��درت بلکه برگرفته از
چالشها و بحرانهای درونی این رژیم است که با سیاست کشتار
و تجاوز به دنبال پنهانسازی این وضعیت هستند در حالی که
مقاومت غزه این سناریو را نیز با شکست مواجه خواهد ساخت.

اولتيماتوم به ماکرون

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﻴﮋﻩ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  227/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  113ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 55/1/14
ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  20ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻓﺮﺡ ﺑﺎﻧﻮ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  4ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﺑﻬﺠﺖ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
درﺵ ﺵ
ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ
کش��تارﺷــﻬﺮﺑﺎﻧﻮ
ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -3
محکومیت
حالی21ب��ا
نیوزلند
ﻗﺎﺳــﻤﻰ در
مس��لمانان
ﻗﺎﺳــﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  8ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﺭﺍﺿﻴﻪ ﻗﺎﺳــﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ ﺵ
قاره سبـــز
تعلل
ﻣﻨﻴﮋﻩگزار
ش��د-6ک��ه
جهان��ی
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ
منتش��رهﺵازﺵ 1
های ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ
شﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻗﺎﺳــﻤﻰ
همراهﻣﺘﻮﻓﻰ
ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ
ﺵ  1395ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ
،
ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻫﻤﺴﺮ
ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺍﺯ
ﺻﺎﺩﺭﻩ
485
ﺵ
ﺵ
ﺑﻪ
ﻋﻠﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻗﺎﺳﻤﻰ
ﺧﺎﻧﻢ
ﺣﺎﺟﻴﻪ
-7
ﻣﺘﻮﻓﻰ
پلیس و اورژانس برای امدادرس��انی به مس��لمانان حکایت دارد که بسیاری
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻳﻜﻤﺮﺗﺒﻪ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴــﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿــﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦمی
ﻧﺸــﺮ غرب
ستیزی در
اسالم
دانند.ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ
ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
دیگریﻧﺰﺩازﺍﻭ ﻣﻰ
آن را بعد ﻣﺘﻮﻓﻲ
ﺍﻟﻒ5903/
اس�لامﺷﺪ .ﻡ
یکی از سیاستهای متداول در کش��ورهای غربی شده
س��تیزی
ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﺯﻩ  10ﺁﺑﺴﺮﺩ

رفتار تاملبرانگیز پلیس و اورژانس نیوزیلند

چنانک��ه از هر ابزاری برای اجرای این سیاس��ت به��ره میگیرند چنانکه در
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ
ﻭﺭﺍﺛﺖمیشود« .سعید
مشاهده
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖروند
جنایت اخیر در نیوزلند علیه مس��لمانان این
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﻣﻴﺮﻯ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0046397647ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻳﻚ ﺷﻮﺭﺍﻯ
مجد الدین» یکی از ش��اهدان عینی حمله تروریستی مسجد النور اعالم کرد
ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  950647ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  970786ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ
محل
موقع به
ﺍﺷــﻌﺎﺭرا به
ﭼﻨﻴﻦخود
کرده و
نیوزیلند
اورژانس
پلیس و
ﻣﻬﺪﻯ ﺍﻣﻴﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ
ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ
تعللﺩﺍﺭﺩ ﻭ
ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺭﺍ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
ﺍﺻﻼﺡ ﺁﻥ
که نیروهایﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ
ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﻭﻯ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻭ
ب��اﺣﻴﺎﺕ
افزود:ﺑﺪﺭﻭﺩ
ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ
ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ
 1395/8/10ﺩﺭ
مذکورﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  838ﺩﺭ
ﻭﺭﺛﻪاین
آنکه
وجود
ادامه
وی در
نرس��اندند.
حمله تروریس��تی
ﺍﺯ -1 :ﺁﻗﺎﻯ ﺷــﻬﺮﺍﻡ ﺍﻣﻴﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  0057161641ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﺮﺍﻡ
اورژانس
دقیقه و
پلیس
داردﺵاماﺵنیروهای
ﻓﺮﺯﻧــﺪقرار
ﺍﻣﻴــﺮﻯشهر
مسجد در مرکز
ﺷﻤﺴــﻰ ﺍﻣﻴﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﺧﺎﻧﻢ
۲۰ﭘﺴــﺮ
بعدﺍﺯازﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺻﺎﺩﺭﻩ
0053353226
ﻣﻬﺪﻯ ﺑــﻪ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ
ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺍﻣﻴــﺮﻯ
ﻣﺘﻮﻓﻰ -4
مجدﺩﺧﺘﺮ
رساندند.ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
 0035184914ﺻــﺎﺩﺭﻩ
ﺑــﻪ ﺵ
بعد از نیم ﻣﻬــﺪﻯ
اورژانس
تاکیدﺁﻗﺎﻯکرد:
الدین
خودﺵ را به محل
س��اعت
 0037425609ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻣﻴﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 0046911189
خونریزی
ﻣﻬﺪﻯبرﺑﻪاثر
ﻓﺮﺯﻧﺪبود
ﺍﻣﻴﺮﻯشده
زخمی
دوست
به قدری دیر
شدیدﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ
0046397647
ﺵﺵ
که ﻋﻈﻴﻢ
منﺁﻗﺎﻯ
ﻣﺘﻮﻓﻰ -6
که ﭘﺴﺮ
رسیدﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
کشته ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ
نفرﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
نیوزیلند ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺬﺑﻮﺭ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ
ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ،
ﻧﻮﺑﺖ ۴۹
ﻳﻚ کم
دست
مسجد در
حمله به ۲
جریان
درگذشت .در
ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ
زخمی
شدند .ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5904/
ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ
دیگر ﮔﻮﺍﻫﻰ
و دهها نفر ﺻﻮﺭﺕ
دیگر از
برخی
الزم ب��ه ذکر اس��ت حزباهلل ،حم��اس ،جهاد اس�لامی و
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﺯﻩ  1ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ
ﺭﺋﻴﺲ
گروهه��ای مقاومت با صدور بیانیههایی حمله تروریس��تی به دو مس��جد در
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻴﺮﻭﺱ ﺳﺮﻣﺴﺖ
طراحان و
خواس��ت
س��ران
اهلل از
ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ
نیوزیلندﻛﺮﻳﻢ ﺧﺎﻥ
ﺭﺳﻮﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﮔﺮﺩﺩ ﺍﻣﻴﻦ
ب ﻣﻰ
حزﺍﺑﻼﻍ
کردند.ﺷﻤﺎ
محکومﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ
نیوزیلن��د را ﺑﺪﻳﻦ
حوادثﺛﺒﺖ ﻭ ﺗﺤﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﻛﻼﺳﻪ ﻣﻮﺻﻮﻑ
ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺑﻪ
قرارﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ
ﺍﺭﺟﺎﻉراﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ
مجریان اینﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ
اینگونه
دهد تا
تحتﻳﻚپیگرد
تروریس��تی
اقدامات
ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ
مسجدی
تروریس��تی
عامل حمله
ﻣﺮﺍﺗﺐبهﻳﻚذکر
نیفتد.الزم
درﺍﺗﻬﺎﻡ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ
ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎبهﺟﻬﺖ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
اس��تﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ
ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ
دیگر اتفاق ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ
ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ
ﺁﺩﺭﺱ ﺟﺪﻳﺪ
ت��اﺍﻋﻼﻡ
محلی،ﺿﻤﻦ
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ
ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ
ش��ناختهﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ
مجرمﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ
برگزاری
زمان
دادگاه
ش��دنﺩﺭدر
ﺁﻥ از
نیوزیلند ،بعد
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5911/
این
و
ماند
خواهد
باقی
بازداشت
در
آوریل،
5
تاریخ
به
اصلی
محاکمه
جلسه
ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻮﺯﻩ ﻳﻚ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
پرونده با این وسعت جنایت مشمول حالت فوق العاده نمیشود.
ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﻳﺴــﺎ ﻟﻜﻬﺎﻯ ﺭﻳﺰﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1069ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻛﻼﺳــﻪ  1084/2/97ﺡ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻟﻜﻬﺎﻯ ﺭﻳﺰﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  8ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/11/2ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ )ﺩﺍﺋﻤﻰ( ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ -1 :ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﻴﺎﻧﻰ ﻓﻼﻭﺭﺟﺎﻧﻰ ﺵ ﺵ  115ﻫﻤﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺳــﺮﻭﺭ ﺧﺴﺮﻭﻳﺎﻥ ﺭﻳﺰﻯ ﺵ ﺵ  885ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﺩﻭﻡ(
ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ
ﻣﺠﻤﻊ
ﺁﮔﻬﻰ
ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﻣﺮﻳﻢ
ﻧﻮﺑﺖ2317
ﺭﻳﺰﻯ) ﺵ ﺵ
ﻓﻮﻕﻟﻜﻬﺎﻯ
ﻋﻤﻮﻣﻰﭘﺮﺳــﺘﻮ
ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -4
ﺩﻋﻮﺕ1069
ﺭﻳﺰﻯ ﺵ ﺵ
 -3ﭘﺮﻳﺴــﺎ ﻟﻜﻬﺎﻯ
ﻟﻜﻬﺎﺋــﻰ ﺭﻳــﺰﻯ ﺵ ﺵ  3893ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -6ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻟﻜﻬﺎﺋﻰ ﺭﻳﺰﻯ ﺵ ﺵ  3894ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -7ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻟﻜﻬﺎﻯ
ﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ
ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ
ﻣﺴﻜﻦ
ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ
ﺷﺮﻛﺖ
ﺩﻭﻡ
ﻧﻮﺑﺖ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ
ﻓﻮﻕ
ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻣﺠﻤﻊﺵ  508ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺟﻠﺴﻪﺭﻳﺰﻯ ﺵ
ﺷﻨﺒﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻪﻳﺎ ﻣﻠﻰ
ﺛﺒﺖ  934ﻭ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
1398/01/10ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﻮﺭﺥﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻇﺮﻑ ﻳﻚ
ﺭﻭﺯﺁﮔﻬﻰ
ﻋﺼﺮﻧﺸﺮ
ﺳﺎﻋﺖﺍﺯ5ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺩﺭ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ
14000199144ﻧﺰﺩ
ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
ﻫﺮﻛﺴﻰ
ﺑﻪ ﺗﺎ
ﺁﺩﺭﺱ :ﺳﻴﺪ ﺁﺑﺎﺩ -ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ )ﻉ( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ .ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ
ﺷﻬﺮﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ ﺑﻪ
ﺩﺭﻣﺤﻞ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ
ﺩﻭﻡﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺫﻳﻞ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ
ﺣﻀﻮﺭﺁﺑﺎﺩﺍﻥ
ﺟﻠﺴﻪﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ
ﺷﻌﺒﻪ
ﺍﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺟﻬﺖ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻝ

ﺑﻬﻢﺭﺳﺎﻧﻨﺪ:
ﺟﻠﺴﻪ :
ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ
ﺩﺳﺘﻮﺭﺁﮔﻬﻰ
ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ
617ﻭ  18ﻭ ..
ﻣﺪﺕﻭ  15ﻭ
ﻣــﻮﺍﺩ 3
ﺩﺭﺧﺼﻮﺹﺍﺟﺮﺍﻯ
ﮔﻴﺮﻯﺑــﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ
-1ﺗﺼﻤﻴﻢﻧﻈــﺮ
ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ (
 )16ﻭﻣﺎﺩﻩ
ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ
ﺗﻤﺪﻳﺪ
ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺍﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻥ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺫﻳﻞ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺁﻭﺭﻯﻓﺎﻗﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﺳﻨﺪﻛﻪ:
ﺍﺳﺖ
ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ
90/9/20
ﺷﺮﻛﺖﺩﺭ ﻫﻴﺎﺕ
ﻣﺬﻛﻮﺭﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ
ﻣﺠﻤﻊﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖﺩﺭﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ
ﺻﺪﻭﺭ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﺸﺎﻋﻰ
ﻣﺼﻮﺏﺟﻬﺖ
ﻣﺬﻛﻮﺭﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﻗﺎﻧﻮﻥﺣﻖ
ﻣﻮﺿﻮﻉﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻰ
ﺳﻨﺪﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﻧﻤﻰ
ﺩﻻﻳﻠﻰ
ﻛﻪ ﺑﻨﺎﺑﻪ
ﺍﻋﻀﺎﻳﻰ
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﻋﻀﻮﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ
ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ
ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺧﻮﺩﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺳﻨﺪ
ﺭﺍﻯ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦﻣﻄﺮﺡ ﻭ
ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻫﺮ
ﺻﺪﻭﺭﺗﺎﻡ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎﻳﻚ
ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ
ﺭﺍﻯ ﺩﺭ
ﺩﺍﺩﻥ
ﺣﻀﻮﺭ ﻭ
ﺣﻀﻮﺭﺳﻨﮓ
ﺑﺎﺯﻛﻴﺎﮔﻮﺭﺍﺏﻭﻻﻫﻴﺠﺎﻥ
ﻗﺮﻳﻪ
ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ* .
ﻋﻤﻮﻡ ﺍﮔﻬﻰ
ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺖ
ﻓﺎﺻﻠﻪ 15
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ33ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻣﺎﺩﻩ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﻋﻀﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻓﻘﻂ ﻳﻚ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ
ﻋﻀﻮ
ﺩﻭﻏﻴﺮ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﺩﺭﻫﺮ
ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ
ﺳﻴﺮﻭﺱ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
-353ﻭﺳﻬﻴﻞ
ﻣﻤﻨﻮﻉﻣﻔﺮﻭﺯ
ﻓﺮﻋﻰ 1871
ﻣﺠﻤﻊﭘﻼﻙ
ﺩﺭ ﺯﻳﺮ -:
ﻓﺮﻋﻰ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ14ﺗﺎﻡﮔﻴﻼﻥ
ﺍﺻﻠﻰ ﻭ 36ﺑﺨﺶ
ﺩﺭﻣﺠﻤﻊ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭﻯ
ﺍﺳﺖ.ﺍﺯﻋﻀﻮ
ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺑﺸﻤﺎﺭﻩﻭﻯ
ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺗﻮﺍﻡ ﻋﻀﻮ
ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ
ﻣﺸــﺘﻤﻞ
ﺯﻣﻴﻦ
ﺭﻭﺯﺍﺯﺍﺯﻻﻫﻴﺠﺎﻥ-
ﺻــﺎﺩﺭﻩ
ﻛﺪﻣﻠــﻰ
 126ﻭ
ﻣﻰ ﺵ ﺵ
ﺑﻨﺎﻯ ﺑﻪ
ﻇﻬﺮﺑﺮﺗﻮﺍﻣﺎ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﻳﻜﻘﻄﻌﻪ13
ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓﻟﻐﺎﻳﺖ
ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ
2721587420ﻫﻤﺎﻥ
 97/01/08ﻟﻐﺎﻳﺖ
ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺍﺯ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻋﻠﻰ
ﺁﺩﺭﺱ:ﺣﺒﻴﺒﻰ ﻭ
ﻃﻮﺳﻰ ﻭ ﻋﻠﻰ
ﺷﺮﻛﺖﺭﺿﻮﻯ
ﺿﻔﺮﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ
ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ 422
ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻭ– ﺑﻴﻦ
ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻏﺮﺑﻰ
ﺍﻣﺎﻡ ﺯﺍﺩﻩ
ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺑﻪ
ﺩﻓﺘﺮ
ﻣﻮﺭﺩﻣﺤﻞ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ
ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ
ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺑﻠﻮﺭﭼﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺭﺍﻯ  139760318005003064ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/11/17ﻫﻴﺎﺕ .ﻟﺬﺍ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﻢ
ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﻣﺨﺘﻮﻡ ﻭ ﻓﺮﺩﻭﺳﻰ ﭘﺎﺳﺎژ ﭼﻮﭘﺎﻧﻰ ﻭﺍﺣﺪ  12ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﺯ ﻣﺠﺎﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻉ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻣﻔﺮﻭﺯﻯ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ
ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ
ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ
ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﻫﻨﺪﻩ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕﺑﻪﻛﺎﻣﻞ
ﺑﺎﺷﺪ ﻇﺮﻑ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ
ﺗﻜﻤﻴﻞﻻﻫﻴﺠﺎﻥ
ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ
ﻛﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﮔﻬﻰ
ﻫﺎﻳﻰﺍﻭﻟﻴﻦ
ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺗﺬﻛﺮ:ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
ﺍﺑﻄﺎﻝ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻭ
ﮔﺮﺩﻳﺪ.ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ
ﺻﺎﻟﺤﻪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻗﺮﺍﺭﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ
ﭘﺬﻳﺮﺵﻣﺎﻩ
ﻣﻮﺭﺩﻣﺪﺕ ﻳﻚ
ﺍﻋﻀﺎء ﻭ
ﺟﻬﺖﺑﻪﺍﺣﺮﺍﺯ
tﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺁﻧﺎﻥﺻﺪﻭﺭ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥﺷﺪ ﻭ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﻫﻮﻳﺖﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺴﺒﺖ
ﺩﺍﺭﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﻋﻜﺲﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰﻣﺬﻛﻮﺭ
ﻛﺎﺭﺕﻣﺪﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺩﺍﺷﺘﻦﺍﻧﻘﻀﺎ
ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪﺍﺳﺖ.
ﻣﺎﻧﻊﺍﻟﺰﺍﻣﻰ
ﻣﺠﻤﻊ
ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ
ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 97/12/12 :ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻴﺰ
ﺟﻬﺖﺳﻨﺪ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻭ ﺳﻮﻡ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎء ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻫﺎﻯ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ
97/12/26
ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ:
tﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ

1047
ﻛﺎﻭﻭﺱﻣﺮﺍﺩﻯ
ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ-ﻣﻬﺪﻯ
ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ
ﺭﻳﻴﺲ
ﺍﻣﻼﻙﮔﻨﺒﺪ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ
ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺷﺮﻛﺖﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﺴﻜﻦ

ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺎﺷﺎﻥ

ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  139760301053005293ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ
ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺩﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  8925ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ
ﺟﻌﻔﺮﺁﺑﺎﺩنقش
افش��ای
ضمن
نیروهای
س��خنگوی
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ
ﻭﺍﻗــﻊ ﺩﺭ
یمنﺍﺻﻠﻰ
مس��لحﺍﺯ 93
 1398ﻓﺮﻋﻰ
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ
ﺑــﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 4104/21
مقـــاوم�ت
نیروهایﻓﺎﺻﻠﻪ
کهﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ
یمن،ﺍﻃﻼﻉ
به ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﻟﺬﺍ ﺑﻪ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩدرﺍﺳــﺖ.
ﺁﻗﺎﻯ  /ﺳــﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺩﻡ
ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳــﻤﻰ
ﻋﻤﻮﻡ کرد
تاکید
تجاوز
ﻣﺤﺮﺯتها
صهیونیس
 15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ
بالس��تیک ﺑﻪدرﺍﻳﻦآنِﺍﺩﺍﺭﻩواحد
موشک
یمنی
اهدافﻇﺮﻑ
سمتﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ،
ﺗﺴﻠﻴﻢبهﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
دههاﻣﺪﺕ ﺩﻭ
ش��لیکﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ
تواناییﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ،ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
را ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻣﺎﻩ ﺍﺯ
مورد ﻳﻚ
ﻣﺪﺕ
دارند.
نظر
ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ:
ﺍﻟﻒ6088/یمن تاکید کرد :نیروهای ما
نیروهای مسلح
س��خنگوی
سریع»
«یحیی
 -97/12/26ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ - 98/1/17 :ﻡ
ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ
سمت ﺍﻣﻼﻙ
ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ
این توانایی را دارند که در آنِ واحد دهها موش��ک ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ
اهداف
بالستیک به

مشارکت تلآویو در تجاوز به یمن

آمادگی ﻭالزم را
ﻭﺿﻌﻴﺖ ما
نیروهای
افزود:
ﺁﺋﻴﻦ در
کنند13.وی
ﺁﮔﻬــﻰنظر
مورد
ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ
ﺗﻜﻠﻴﻒ
ادامه ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ
پرتابﻭ ﻣﺎﺩﻩ
خ��ود 3ﻗﺎﻧــﻮﻥ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ
درﺳﻨﺪ
دارن��د و میتوانن��د اقدامات الزم راﻓﺎﻗﺪ
ﺭﺳﻤﻰس��احل غربی انجام دهند .آنها
جبهه
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  139760301053005286ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ /ﺩﻭﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ
منطقه
ﻓﺎﻗﺪدرﺳﻨﺪاین
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ را
اقدامات دشمن
دارند .ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ
نظرﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ
زیرﻭﺍﺣﺪ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ
ﺭﺳﻤﻰ
ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ
در آزاد
خود
مأموریت
ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ یمن از
ﻳﺪﺍﻟﻪمسلح
نیروهای
کرد:
سازیﻗﻄﻌﻪ
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ
ﻳﺰﺩ ﺩﺭ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 51431
ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ
تصریح ﺛﺎﻧﻰ
س��ریعﺣﺴﻴﻦ ﻧﻮﺭﻯ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ
اینﻗﻮچ ﺣﺼﺎﺭ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
موقعیت ﺍﺻﻠﻰ
 1044وﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ 166
کوتاهیﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
48911/71
ﻣﺴــﺎﺣﺖ
ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻪ
ﺯﻣﻴﻦ
نیروها در
نظامی
ﭘﻼﻙ کرد
نخواهند
ش��ده
اش��غال
مناطق
ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻮﺭﻯ ﺛﺎﻧﻰ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ
زمان آغاز
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ از
تاکید کرد:
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪوی
اس��ت.
ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪشده
قبل بهتر
ﺭﻭﺯ ۴
مقایس��ه با
تجاوزﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ
ﺍﺷﺨﺎﺹ
سالﺷﻮﺩ ﺩﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
ﻓﺎﺻﻠﻪ 15
موشکﺭﺳﻴﺪ،
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ
نیمﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻭ
ﺍﺩﺍﺭﻩ
تاکنونﺭﺍ ﺑﻪ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ
مارس ﺩﻭ ﻣﺎﻩ
ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ
ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻣﻰ
میلیون
ﺍﻳﻦ از
بیش
۲۰۱۵
یمن در
سعودی علیه
ائتالف
ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ،ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ
داریم که
شواهدی
ادله و
ﻃﺒﻖاست.
شده
ریخته
سر این
خمپاره
نشانﻧﻮﺑﺖ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
کشورﻭﺻﻮﻝ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ
برﻣﺪﺕ
ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ
وﺻﻮﺭﺕ
 - 98/1/17ﻡ
 -97/12/26ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻭﻝ:
ﺍﻟﻒ 6089/دارد .سریع تصریح کرد:
یمن دست
ﺩﻭﻡ:تجاوز به
ﻧﻮﺑﺖ در
صهیونیس��تی
دهد رژیم
می
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ
 ۲۲کشور به صورت غیر مستقیم در تجاوز به یمن نقش دارند.

ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ
اعالمﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ
 13ﺁﺋﻴﻦ
نیروهایﻭ ﻣﺎﺩﻩ
ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧــﻮﻥ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ
عملیاتﻭائتالف
اطالعاتی از
آمار و
یمن با
مسلح
سخنگوی
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
کرد:
تصریح
گذشته
سال
چهار
طی
یمن
در
عربستان
سرکردگی
ﺑﺮﺍﺑﺮبه
سعودی
ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  139760301053005282ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ
ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ
ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ
ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ
ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻭ
کند.
شلیک
بالستیک را
موشک
ﺣﻮﺯﻩهها
واحد د
ﻣﺴﺘﻘﺮدرﺩﺭآن
ﺭﺳﻤﻰاست
ﻓﺎﻗﺪماﺳﻨﺪقادر
موشکی
یگان
ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻼﻝ ﺭﺳــﻮﻟﻰ ﺧﺎﻧﻰ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  3ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ
صنعا
در
خبری
کنفرانس
در
یمن
مس��لح
نیروهای
سخنگوی
س��ریع،
یحیی
ﻣﺴــﺎﺣﺖ  40372/92ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘــﻼﻙ  1088ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  166ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﻮچ ﺣﺼﺎﺭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳــﻤﻰ
عربس��تان در
رهبری
عربی به
ائتالف
کرد که
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ
ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ
متجاوزﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺍﺑﺮﻗﻮﻳﻰ ﻣﺤﺮﺯ
حمالتﻋﺒﺎﺱ
آغاز ﺳﺮﺷﻜﻰ ﻭ
ﻗﺸﻘﺎﻳﻰازﻭ ﻣﻬﺪﻯ
تصریحﻣﺤﻤﺪ
ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
بمبﺳﻨﺪ
موش��کﺑﻪوﺻﺪﻭﺭ
ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ
یکﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ
ﺷﻮﺩ ﺩﺭ
۲۰۱۵ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ
ﺩﻭ
شلیک
یمن
علیه
میلیون
از
بیش
مارس
یمن از
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ
است.
ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ،ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ
شدهﺭﺳﻴﺪ،
ﺍﺧﺬ
ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -97/12/26 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ - 98/1/17 :ﻡ ﺍﻟﻒ6090/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺯﻫﺮﻩ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﻣﻨﺶ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ  70/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺩﻭ
ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  97/4/30-877458ﻭ  97/5/30-877459ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﺭﻓﺎﻩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴــﺎﺭﺕ
ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻪ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺎﺷﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 620/97ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  98/2/10ﺳــﺎﻋﺖ  11/00ﺻﺒﺢ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺿﻤﻨﺎ ً ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ
ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  8ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺎﺷﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻧﻈﺮﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻧﻮ ﺑﻰ ﺑﻰ ﺑﺪﺭﻯ ﻏﻔﻮﺭﻯ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪﺿﻴﺎءﻯ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﺩﻭﺑﺮگ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰﺷﺪﻩ
ﻣﻨﻈــﻢ ﺑــﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﺘﺒﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺳــﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻧﻮﺑــﺖ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳــﺖ
ﺳــﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ  11700ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ-2ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ12ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻭﻯ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪﺑﻌﻠﺖ ﻧﻘﻞﻣﻜﺎﻥ ﻣﻔﻘﻮﺩﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺑﺮﺭﺳﻰ ﺩﻓﺘﺮﺍﻣﻼﻙ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺫﻳﻞ
ﺩﻓﺘﺮ  202ﺻﻔﺤﻪ  32ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  37295ﺑﻨﺎﻡ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺳﻨﺪ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  320269ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ
ﺍﺯ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﺻﺎﺩﺭﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﻓﺘﺮﺍﻣﻼﻙ ﺑﻴﺶ ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺣﻜﺎﻳﺘﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ.ﻟﺬﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ120ﺁﺋﻴﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺛﺒﺖ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻜﻨﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻭﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻫﺮﻛﺲ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩﺁﮔﻬﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻳﺎﻣﺪﻋﻰ ﻭﺟﻮﺩ
ﺳــﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺰﺩﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﻇﺮﻑ10ﺭﻭﺯ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻛﺘﺒﻰ ﺧﻮﺩﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺍﺻﻞ
ﺳﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎﺳﻨﺪﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭﻣﻬﻠﺖ
ﻣﻘﺮﺭ ﻭﻳﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺳﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎﺳﻨﺪﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ).ﻡ ﺍﻟﻒ (97/100/1939
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ97/12/26:
ﻋﻠﻰ ﺁﺏ ﺑﺎﺭﻳﻜﻰ-ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ

