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تحلیل دیگران

نتایج نظرسنجی دفتر پژوهش مؤسسه خراسان در مشهد مشخص کرد:

اقتصاد واشتغال اولویت اول مردم

پاسخ های مهدی ذاکریان به یادداشت
محمود سریع القلم درباره آینده برجام

افزایش بی اعتمادی به آمریکا و حمایت  67درصدی ازهر تصمیم تیم مذاکره کننده

دومین روز رزمایش محمد رسول ا 4 ...نزاجا
با پشتیبانی مردم و سران قبایل برگزار شد

عملیاتی شدن سالح و پهپادهای جدید ارتش
طاهر ؛ جدیدترین تک تیرانداز نیروی زمینی ارتش
محمدی – جدیدترین سالح تک تیرانداز نیروی زمینی
ارتش با عنوان " طاهر "  ،پهپاد دست پرتاب «فرپاد»  ،اخالل
گر ضد پهپاد و نصب پرچم آمریکا بر روی تجهیزات دشمن
فرضی از جمله نوآوری هایی بود که روز گذشته در رزمایش
محمد رسول ا( ...ص)  4نیروی زمینی ارتش جمهوری
اسالمی ایران مشاهده شد.به گزارش فارس ،در دومین
روز برگزاری رزمایش نزاجا که در گستره بیش از 200هزار
کیلومترمربعدرجنوبشرقکشوروسواحلمکراندرحال
انجام است فرماندهان رزمایش با به کارگیری تعداد زیادی
از یگانهای عملکننده از زرهی ،پیاده ،هوانیروز و نیروی
هوایی ارتش تاکتیک های رزمی خود را تمرین کردند.
▪ ▪طاهر ؛ جدیدترین تک تیرانداز ارتش

جدیدترین س�لاح تکتیرانداز ای��ن نیرو با ن��ام «طاهر»
رونمایی شد.این سالح با وزن  4کیلو و  400گرم (بدون
دورب��ی��ن و خشاب) و ط��ول یک متر و  280سانتیمتر
میتواند کالیبر  7.62را به صورت دقیق شلیک کندُ .برد
نهایی سالح طاهر  1200است اما ُبرد موثر آن با دوربین
 800متر و بدون دوربین به  400متر میرسد.

▪ ▪عملیاتی شدن پهپاد دست پرتاب «فرپاد» و یک نوع
اخالل گر ضد پهپاد   

به گزارش مهر ،همچنین پهپاد دست پرتاب محموله نفر
(فرپاد) از جمله تسلیحاتی بود که روز گذشته عملیاتی شد
از ویژگی های این پهپاد ،شناسایی و انتقال تصویرآنالین
و نیز اتوپایلوت بودن است ،ضمن اینکه این پهپاد انعطاف
بسیار باالیی دارد و طراحی و ساخت آن کام ً
ال بومی است
و در عین حال به کارگیری و هدایت بسیار ساده ای دارد.
همزمان با این پهپاد جدید  ،یک نوع اخالل گر ضد پهپاد
نیز در دومین روز از رزمایش بزرگ محمد رسول ا(...ص)۴
عملیاتی شد.این اخالل گر تا  ۳کیلومتر می تواند قابلیت
داشته و به صورت منظومه ای عمل کند .از ویژگی های
این اخالل گر این است که اگر پهپاد بالدار باشد ،سرنگون
میشود و در غیر این صورت می تواند پهپاد را هدایت و به
زمین بنشاند.بمباران مواضع دشمن فرضی توسط دو
فروند جنگنده میراژ نیروی هوایی ارتش در جریان برگزاری
رزمایش از دیگر برنامه های روز دوشنبه بود.
▪ ▪پشتیبانیسرانقبایلوریشسفیدانمنطقهازرزمایش

امیر سید کمال پیمبری ،سخنگوی رزمایش محمدرسول
ا(...ص)  ۴نیروی زمینی ارتش نیز در جمع خبرنگاران
گفت :با توجه به تصمیم قرارگاه عملیاتی والیت نیروی
زمینی در خصوص اج��رای حجم سنگینی از آت��ش های
توپخانه ای جهت انهدام تجهیزات دریایی دشمن ،یگان
های محمول توپخانه به پرتاب و شلیک انواع مهمات سبک و
سنگینوایجادخطآتشگستردهدرمحدودهسواحلمکران
اقدام کردند.وی افزود :یکی از نکات مهم اینرزمایش تعامل
و همراهی تنگاتنگ و پشتیبانی مردم بهویژه سران قبایل،
معتمدین و ریشسفیدان اقوام منطقه در مراحل مختلف
رزمایش بود که مورد تقدیر و تشکر فرماندهان یگانهای
شرکت کننده قرار گرفت.سخنگوی رزمایش محمد رسول
ا(...ص)  ۴نیروی زمینی ارتش همچنین افزود :در جلسه
صمیمان ه امیر سرتیپ حیدری ،فرمانده نیروی زمینی ارتش
با سران طوایف و قبایل منطقه راهبردی جنوب شرق کشور
راه های همافزایی و تقویت مالحظات امنیتی و دفاعی
منطقه با کمک مردم و نیروهای مسلح تبیین شد.
▪ ▪نصب پرچم آمریکا روی نفربرهای دشمن فرضی

در همین زمینه فارس گزارش داد دریکی از مراحل اجرای
این رزمایش ،نیروهای دشمن فرضی با استفاده از نفربر
اق��دام به جابه جایی نیرو کردند که از سوی بالگردهای
هوانیروز و نیز یگانهای زرهی طرف مقابل مورد هجوم
قرار گرفتند.نکته جالب در این رزمایش این بود که روی
نفربرهای دشمن ،پرچم های آمریکا نصب شده بود.این
نفربرها در حین تخلیه نیرو مورد تهاجم قرار گرفته و صحنه
نبرد و درگیری رزم زمینی در این مرحله به نمایش گذاشته
شد .در ادامه شوک غافلگیرکننده ای با اجرای پدافند در
ساحل ،حجم آتش انبوه ،اجرای کمین با قابلیت انعطاف و
اجرایعملیاتتوسطیگانهایواکنشسریعنیرویزمینی
با نفوذ از جناحین و اجرای سدهای جادهای ،آتشهای ضد
زرهوهمچنینهدایتنیروهایمتجاوزبهمناطقآسیبپذیر
در اینمرحله از رزمایش علیه دشمن فرضی صورت گرفت.
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آﻗﺎ�ﺎن  -١ﻏﻼم رﺿﺎ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮض  -٢ﺣﺸﻤﺖ اﻟﻪ ﺣﺴﻦ زاده
ﻓﺮزﻧﺪ �ﺪاﷲ  -٣ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﭘﻮر ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﻠ�  -٤ﻣﻬﺪ� ﺑﻠﻮﭼ�
ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻤ�ﺎن ﭘﻴﺮو آﮔﻬ� ﻫﺎ� ﻗﺒﻠ� در ﺧﺼﻮص دﻋﻮ�
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 ٩٥٠٩٩٧٧٥٧٧٥٠٠٦٢٦ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻨ� ﺑﺮ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ
ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ  -١ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻔﺘﺎد ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ  -٢ﻣﺒﻠﻎ ٥٫٣٢٢٫٠٠٠
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اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاد  ١١٩-١١٨-٩ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ� ��
ﻧﻮﺑﺖ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻠ� درج ﻣ� ﮔﺮدد ا�ﻦ اﺟﺮاﺋﻴﻪ ده روز ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻤﻮﻗﻊ اﺟﺮا
ﮔﺬارده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ا�ﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋ� اﺑﻼغ �ﺎ اﺧﻄﺎر د�ﮕﺮ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﻣﮕﺮ ا�ﻨ�ﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد را �ﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮا اﻋﻼم ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .م اﻟﻒ ٤٤٤٠٩
ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ٢۵دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸﻬﺪ
 /٩٥٢٧٩٢٧٧آ

مرکز افکار سنجی رص��د ،وابسته به دفتر پژوهش
موسسه خراسان دو روز بعد از تصویب تحریم های 10
ساله در سنای آمریکا(حدود  2هفته پیش) ،نظرسنجی
از م��ردم مشهد ان��ج��ام داده اس��ت ک��ه نشان دهنده
واکنش مردم به تصویب این تحریم هاست .براساس
این گزارش11.4 ،درصد مردم تمدید را خالف برجام
ندانستند 22.8 .درصد خالف برجام دانستند اما
معتقد بودند در قبال آن کاری نمی توانیم بکنیم11.1 ،
درصد هم معتقد به باطل کردن برجام بودند و 24.4
درصد معتقد به مقابله به مثل بودند و  29.8درصد
پاسخ نمی دانم داده اند .برنامه هسته ای برای 72.5
درصد مردم بسیار زیاد و زیاد ضروری است ،برای 9.6
ضرورتی بینابین و برای  14.4درصد نیز ضرورتی کم
و بسیار کم دارد.
▪ ▪حمایت از تصمیم های تیم مذاکره کننده

 67.4درص��د از تصمیم ه��ای تیم م��ذاک��ره کننده

▪ ▪ک��اه��ش خوشبینی ب��ه آی��ن��ده ب��رج��ام ،اف��زای��ش
بی اعتمادی به آمریکا

براساس دیدگاه م��ردم مشهد ،خوشبینی به آینده
برجام نسبت به گذشته به شدت کاهش یافته است و
فقط  19.7درصد زیاد و بسیار زیاد به آینده برجام ابراز
خوشبینی کردند و  53.9اصال و کم به آینده برجام ابراز
امیدواری کردند .روند بی اعتمادی به آمریکا همچنان
قوت گرفته است و  79.8آمریکا را کم و بسیار کم قابل
اعتماد می دانند 46.4 .درصد پاسخگویان معتقدند
که رئیس جمهور بعدی ایران باید برجام را ادامه دهد،

 21.5درصد مخالف آن هستند و  22.8هم گفته اند
این مسئله به شرایط بستگی دارد.
▪ ▪سوءمدیریتدولتمهمترینعاملمشکالتاقتصادی

از نظر پاسخ دهندگان مشکالت اقتصادی مردم بیش
از همه ناشی از عوامل زیر است 40.69 :سوءمدیریت
دول��ت فعلی .تحریم ها  ،25.5سوءمدیریت دولت
قبلی  ،12.89سوءمدیریت دولت ها در کل .5.44

در پاسخ به این س��وال که به نظر شما اولویت رئیس
جمهور بعدی چه باید باشد56.22 ،درصد به اقتصاد،
16.84درص��د اشتغال زایی را ذکر کرده اند و بقیه
موارد با فاصله زیاد قرار دارد که بیشترینش برجام با
 4.15درصد و فرهنگ  3.37درصد است و جالب
است که پیگیری اختالس ها فقط  1.81درصد است
که شاید آن را جدی نمی دانند و شاید هم از پیگیری آن
ناامید شده اند.

نخستین گفت و گوی فرمانده حفاظت ناجا از جزئیات محافظت از شخصیت ها

ازتیم اسکورت پوتیندرتهران تا  21سال آموزش برای محافظت

چندین دوره آموزش حفاظت شخصیت ها برایکشورهای دیگر برگزارکرده ایم
فرمانده «یگان حفاظت از شخصیتها»ی نیروی انتظامی
در گفت و گویی مشروح ،جزئیات خواندنی درباره چند
و چون حفاظت از شخصیت های نظام مطرح ک��رد .به
گزارش تسنیم سردار هدایت البرزی درباره نهاد مسئول
حفاظت از شخصیت ه��ا گفت« :مسئولیت حفاظت
شخصیتها در سال  84به ص��ورت آزمایشی به سپاه
پاسداران واگذار شد ولی در نهایت و پس از  5سال ،این
مسئولیت در سال  89مجدد ًا به نیروی انتظامی سپرده
شد ».به گفته این مسئول ،حفاظت از تعداد معدودی نیز
در اختیار سپاه پاسداران است .وی با اشاره به این که بر
اساس بند  6ماده  4قانون نیروی انتظامی ،مسئولیت
حفاظت از تمام شخصیتهای نظام بر عهده نیروی
انتظامی است ،افزود :ولی با توجه به تدبیر و تشخیص
شورای عالی امنیت ملی و فرماندهان ،حفاظت از سران
 3قوه به سپاه پاسداران واگذار شده است.
▪ ▪حفاظت از برخی شخصیت ها؛ حتی بعد از دوران
مسئولیت

البرزی در ادامه با اشاره به این که شخصیت های مورد
حفاظت ،رتبه بندی امنیتی می شوند ،مسئول این رده
بندی را ش��ورای امنیت کشور معرفی کرد و گفت« :در
برخی م��وارد اف��رادی وجود دارن��د که پس از اتمام دوره
مسئولیتشان ،تهدیداتی متوجه آنهاست که به واسطه
اینتهدیداتدرسطحبندیامنیتیدستهبندیمیشوند.
مثال وزرای��ی هستند که پس از اتمام مسئولیتشان هم،
با توجه به تهدیداتی که دارند در این سطوح امنیتی قرار
دارند و باید مورد حفاظت قرار گیرند ».وی افزود :افرادی
هم وجود دارند که علیرغم آن که مسئولیتی نداشته و
ندارند ،در این سطح بندی امنیتی قرار میگیرند؛ مثل
نخبگان و برخی دانشمندان.
▪ ▪شورای امنیت کشور رده امنیتی افراد را مشخص
می کند

فرماندهیگانحفاظتازشخصیتهایناجادرموردتعداد
محافظان یک شخصیت این گونه توضیح داد :تعداد بر
اساس نوع تهدید ،مقطع زمانی و محلی که شخصیت در
آن حضور دارد ،تعیین میشود مث ً
ال در یک بازه زمانی،
شاک (شورای امنیت کشور) رده امنیتی شخصیت را 2
ویژه تعیین میکند؛ حتی در برخی موارد ،ممکن است
حفاظت از شخصیت به صورت  24ساعته با اسکان در
محل کار یا زندگی شخصیت همراه باشد.وی با یادآوری
ری��زه ک��اری های حفاظت از شخصیت ها در استان ها

ماازبهروزترینروشهایحفاظتشخصیتهایمنطقهوحتی
دنیا باالتر است و در سالهای گذشته چندین دوره آموزش
حفاظت شخصیتها برای کشورهای دیگر برگزار کردهایم.
▪ ▪خاطره مسئول حفاظت از وی��راژ یک تیم حفاظت
درسال 64

افزود :حساسیت برای شخصیتهای دارای رده امنیتی
باال تا جایی است که حتی در نوع تغذیه و غذایی که باید
شخصیت و یا تیم حفاظت وی بخورند نیز تأثیر میگذارد
مث ً
ال در استانهای گرمسیری و سردسیری ،نوع غذا به
گونهای تعیین میشود که اثر آب و هوایی را متعادل کند.
▪ ▪حدود 21سالآموزشبرایرسیدنبهسطح 3حفاظت

در ادامه پرسش کننده از این مسئول ناجا در مورد میزان
آم��وزش های نیروهای حفاظت س��وال کرد که سردار
البرزی در پاسخ گفت :برای حفاظت از وزرا و حفاظت
از شخصیتها 3 ،سطح آموزشی متفاوت تحت عنوان
سطح یک ،دو و سه تعریف شده که سطح یک پس از سطح
مقدماتی انجام میشود که حدود  5تا  6سال را شامل
میشود و به سطح  2ارتقا مییابد و پس از  15سال قرار
گرفتن در این سطح به سطح  3نیز وارد میشود.
▪ ▪چهزمانیمسئولیتازسرتیمحفاظتسلبمیشود؟

وی با اشاره به اختیارات سرتیم حفاظت در زمان وجود
خطر ،افزود :اگر شخصیت به تهدید واقف شود و اصرار
بر مخالفت با توصیههای سرتیم حفاظت و مواجهه با
تهدیدات داشته باشد ،قطع ًا مسئولیت از سرتیم حفاظت
سلب میشود .البرزی در مورد لباس تیم حفاظت در
سفرهای استانی نیز گفت :در سفرها با توجه به حلقههای
امنیتی متفاوت و با توجه به محل سفر و بومی بودن لباس
اهالی ،از لباسهای متفاوتی استفاده می شود.

▪ ▪جلسات حفاظت ناجا برای اجالس سران عدم تعهد،
از یک سال قبل از اجالس برگزار شد

وی در مورد اجالس سران کشورهای عدم تعهد که سال
 91در تهران برگزار شد ،تصریح کرد :جلسات برنامهریزی
حفاظت این اجالس از بیش از یک سال قبل از برگزاری این
نشست آغاز شد .البرزی درپاسخ به این سوال که «در سفر
آقایپوتینبهایران،فیلمیمنتشرشدکهنشانمیداددهها
خودروکهعمدت ًاخارجیهمبودند،اورااسکورتمیکردند،
معمو ًال تعداد محافظان این افراد در چنین سطحی چقدر
است؟» گفت :تعداد محافظان یک شخصیت اعم از داخلی
و خارجی بستگی به تهدیداتی که متوجه این فرد در هر
زم��ان و مکان دارد ،فرق داشته و در برخی م��وارد طبق
هماهنگیهای به عمل آمده از محافظان خودشان استفاده
میشود؛ البته یک شخصیت خارجی ممکن است در خارج
از کشور  50تا  100نفر به عنوان تیم حفاظت داشته باشد
ولی وقتی میخواهد وارد ایران شود ،هماهنگیهای الزم
انجام میشود تا تعداد معدودی به عنوان تیم حفاظت وی،
او را همراهی کنند و بقیه کارهای حفاظتی بر عهده کشور
ایران به عنوان کشور میزبان است.

▪ ▪در سالهای گذشته چندین دوره آموزش حفاظت
شخصیتها برای کشورهای دیگر برگزار کردهایم

این مقام ناجا ،در مورد به روز شدن آموزش های ناجا در این
زمینههمگفت:درسالهایاخیرتوانمندیهایاینیگانبه
اندازهایبودهکهبهجرأتمیتوانگفتآموزشهاوروشهای

وی فیلم بادیگارد اثر ابراهیم حاتمی کیا را «خوب و 50
درصد نزدیک به واقعیت» توصیف کرد و با تأکید بر این
که حفاظت از شخصیت ها نباید اخاللی در زندگی مردم
ایجاد کند ،گفت :من سال  64یک موتور یاماها داشتم
و همراه خ��ان��واده از پاسگاه نعمت آب��اد به سمت میدان
آزادی در حرکت بودم .در همین حال تیم اسکورت یکی از
شخصیتهای آن زمان ،آن قدر جلوی ما ویراژ دادند که با
موتورمبههمراهخانوادهامداخلجویآبافتادیم؛درحالی
که من هم در مسیر خودم بودم و هم سرعتم به اندازهای کم
بود که به هیچ وجه نمیتوانستم تهدیدی برای تیم حفاظت
همراه ایشان باشم .به هر حال با موتور و خانواده در جوی
آب سقوط کردیم؛ آن هم جوی آب بزرگراه که هم عمیق بود
و پهن و هم پر از ِگل ».وی افزود« :من این خاطره را بارها در
آموزش نیروها عنوان کردهام و گفتهام که آن حرکت یعنی
مختلکردنزندگیمردمنهحفاظت؛چراکهحفاظتازیک
شخصیت نباید باعث اختالل در زندگی عادی شهروندان
شود و یک محافظ نباید کوچک ترین حرکتی را بدون دلیل
انجامدهد.یعنیردهامنیتیرانبایدمختصیکنفردانست
بلکه یک محافظ باید رده امنیتی را برای کل جامعه بداند
و بیدلیل کاری نکند که امنیت روانی شهروندان به خطر
بیفتد .لذا من به شخصه روی این مسئله خیلی حساسیت
دارم و در صورتی که با مواردی از مختل کردن امنیت مردم
در جریان حفاظت از شخصیتها و در جایی که لزومی برای
این کار وجود نداشته مواجه شوم حتم ًا برخورد سازمانی
شدیدی با فرد یا افراد خاطی خواهم کرد».
▪ ▪محافظانی که خاطره دارند اما تعریف نمی کنند!

وی درباره خاطره هایی که محافظان شخصیت ها دارند،
تصریح کرد« :این نخستین مصاحبهای است که دارم چرا
که ما معتقدیم هرچقدر ناشناستر باشیم قطع ًا کارمان
روانتر انجام خواهد شد؛ به همین دلیل هم حتی نقل
خ��اط��رات از مأموریتهای بچههای حفاظت ،باعث
میشود یا یک نقطه قوت ما یا یک نقطه ضعف ما برای
دشمن مشخص شود و این یعنی خطر.به همین دلیل
هم هست که تمام سرتیمها و بچههای این یگان هیچ
خاطرهای از مأموریتهایشان را تعریف نمیکنند».

حرف هایتان را با ما به گوش مسئوالن برسانید
ستون «حرف مردم» روزنامه خراسان انعكاس دهنده
صادق دیدگاه ها ،نظرات ،انتقادات و مشكالت شما است.

شماره پیامک 2000999

...
مجلس

تصویب کلیات طرح افزایش تعداد
نمایندگان مجلس در کمیسیون شوراها
نماینده مردم کاشان و
آران و بیدگل در مجلس
گ���ف���ت :ک��ل��ی��ات ط��رح
افزایش نمایندگان در
کمیسیون شوراها و امور
داخلی مجلس تصویب
شد.سید جواد ساداتی نژاد با اعالم این خبر افزود :با استناد
بهاصل 64قانوناساسیهر 10سالیکباربراساسعوامل
جغرافیایی و انسانی 20 ،نماینده به مجلس اضافه می شود.
به گزارش ایرنا وی افزود :آخرین افزایش باید در سال1378
انجاممیشدکهتالشهاییهمصورتگرفتهاستولینصاب
راینمایندگانرانداشتکهعلتآنهماختالفاتنمایندگان
در حوزه های انتخابیه بود که اجماع خوبی نداشتند.طراح
و نماینده  44امضا کننده این طرح تصریح کرد :در طرح
جدید یک سری نوآوری هایی لحاظ شده و به علت این که از
زمان اجرای این طرح  20سال گذشته است ،افزایش 40
نماینده به جای  20نماینده را در نظر گرفتیم و قاعدتا باید
افزایش تعداد نمایندگان دو برابر می شد.وی گفت :کلیات
این طرح بر اساس سیاست های کلی جمعیتی مورد نظر
رهبر فرزانه انقالب و سیاست های کلی انتخابات با امضای
 44نماینده در کمیسیون شوراها به تصویب رسید.ساداتی
نژاد خاطرنشان کرد :با اجماع و نظر مطلوب نمایندگان
مجلس ،این طرح در صورت تصویب برای یازدهمین دوره
انتخابات مجلس در سال  1398الزم االجرا خواهد بود.

ستون حرف مردم سالم

لطفا به مسئوالن بگویید که...

آﮔﻬﯽ اﺑﻼغ اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻤﮑﺎن
آﻗﺎ�ﺎن اﺣﺴﺎن ﺧﻤﻮﺷ� ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠ� ﻣﺤﻤﺪ و ﺳﻴﺪ ﺟﻮاد ﮔﻨﺞ ﺑﺨﺶ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻤ�ﺎن ﭘﻴﺮو آﮔﻬ� ﻫﺎ� ﻗﺒﻠ� در ﺧﺼﻮص دﻋﻮ�
ﺗﻌﺎوﻧ� اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺸﻤﺎ اﺑﻼغ ﻣ� ﺷﻮد �ﻪ
ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ  ٢٥٫٩٢٠٠٧١ﺑﻤﻮﺟﺐ درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺮا� ﺣ�ﻢ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره
 ٩٢٠٩٩٧٥١١٥٤٠٠٣٨٨ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻨ� ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺗﻀﺎﻣﻨ� ﻣﺒﻠﻎ ��ﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻫﺰ�ﻨﻪ ﻫﺎ�
دادرﺳ� ﻣﻌﺎدل ﺗﻤﺒﺮ اﺑﻄﺎل ﺷﺪه در ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﻖ اﻟﻮ�ﺎﻟﻪ و�ﻴﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧ�
و ﻧﻴﺰ ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﺗﺎد�ﻪ از ﺗﺎر�ﺦ ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﭼ� ﺗﺎ �ﻮم اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺮخ
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮرم ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ �ﻪ در اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در ﺣﻖ
ﻣﺤ�ﻮم ﻟﻪ و ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ در ﺣﻖ دوﻟﺖ ﮔﺮد�ﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاد
 ١١٩-١١٨-٩ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ� �� ﻧﻮﺑﺖ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻠ� درج ﻣ�
ﮔﺮدد ا�ﻦ اﺟﺮاﺋﻴﻪ ده روز ﭘﺲ ازاﻧﺘﺸﺎر ﺑﻤﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬارده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ا�ﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋ� اﺑﻼغ �ﺎ اﺧﻄﺎر د�ﮕﺮ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ ا�ﻨ�ﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ
ﺧﻮد را�ﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﺖ اﺟﺮا اﻋﻼم ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .م اﻟﻒ ٤٤٤١٠
ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ٢۵دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٢٧٩٢٥٣آ

اﺑﻼغ اﺟﺮاﺋﻴﻪ

روﻧﻮﺷﺖ آﮔﻬﯽ ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ

ﭘﻴﺮو آﮔﻬ� ﻫﺎ� ﻣﻨﺘﺸﺮه در ﺟﺮا�ﺪ ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤ�ﻮم ﻋﻠﻴﻪ آﻗﺎ�
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﻣﻴﺪ� �ﻪ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻤ�ﺎن ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ اﺑﻼغ ﻣ� ﮔﺮدد ﭼﻮن
وﻓﻖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ٩٥٠٩٩٧٧٥٠٣٢٠٠٧٢١ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ ١٤٦
در ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎره  ٩٥٠٢٥٢ﻣﺤ�ﻮم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺳ� ﻣﻴﻠﻴﻮن
ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻣﺒﻠﻎ  ٩٤٠٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰ�ﻨﻪ دادرﺳ�
در ﺣﻖ ﻣﺤ�ﻮم ﻟﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﻴﻪ ﺟﻤﺸﻴﺪ� و ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ دوﻟﺘ� ﺷﺪه ا�ﺪ
ﻇﺮف ده روز از اﻧﺘﺸﺎر ا�ﻦ آﮔﻬ� ﻣﻬﻠﺖ دار�ﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا� ﻣﻔﺎد
اﺟﺮاﺋﻴﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﻴﺪ در ﻏﻴﺮ ا�ﻨﺼﻮرت دا�ﺮه اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻃﺒﻖ
ﻣﻘﺮرات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎ ﻫﺰ�ﻨﻪ اﺟﺮا�� اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
م اﻟﻒ ٤٤٤١٤
ﻣﺘﺼﺪى اﻣﻮر دﻓﺘﺮى ﺷﻌﺒﻪ  ١۴۶ﺷﻮراى ﺣﻞ اﺧﺘﻼف
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ -ﻣﺮﯾﻢ ﺳﺎدات ﮐﻼﻟﯽ
ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺮه ﻧﯽ -ﻧﺒﺶ ﻗﺮه ﻧﯽ ٢٨

ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻮرا -ﺷﻌﺒﻪ  ١۵۴ﺷﻮراى ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٢٧٩٥٧٠آ

هستهای هر چه باشد با پاسخ ه��ای کامال موافق و
موافق اع�لام حمایت ک��رده ان��د 13 ،درص��د بینابین
بودند و  14.1درص��د با این مسئله مخالف و کامال
مخالف بودند 66.3 .درصد گفته اند توافقنامه برجام
در زندگی مردم بسیار کم و کم اثر داشته است و 17.1
درصد این اثر را زیاد و بسیار زیاد دانسته اند.

دکتر مهدی ذاک��ری��ان استاد حقوق و رواب��ط بینالملل
دانشگاه در پاسخ به یادداشت دکتر محمود سریع القلم با
عنوان «آینده برجام» که 20آذر در روزنامه آرمان منتشر شده
بود ،انتقاداتی را از وی مطرح کرد .سریع القلم در یادداشت
خود دستگاه دیپلماسی را «در تئوری ضعیف» دانسته و
نوشته بود« :اوباما و کری طیف اختالفات (میان آمریکاو
ایران) را  9گانه خواندند که فعال  8اختالف دیگر قابل حل
نیستند ».وی همچنین نوشته بود « :این یک غفلت تبلیغاتی
دستگاه دیپلماسی بود که مسائل سیاست خارجی با غرب را
به موضوع هسته ای تقلیل داد ».درپاسخ به یادداشت سریع
القلم ،ذاکریان در یادداشت خود که در پایگاه اطالع رسانی
«فصلنامه مطالعات بین المللی» منتشر شده ،نوشته است:
«..برپایه کدام دلیل علمی ،تیم ایرانی و دستگاه دیپلماسی
کشور در تئوری ضعیف نامیده می ش��ود؟ نه تنها ضعف
تئوریک در این هسته علمی – اجرایی وجود ندارد بلکه بر
عکس،اینکهافرادیهمعلمیباشندوهمحرفهای ازمعدود
دستاوردهای کشور است که این بار در دستگاه دیپلماسی
کشور کامال اتفاق افتاد ».وی همچنین با تاکید بر این که
«اختالفات ایران و آمریکا  9گانه نیست ،بیان کرد :هنگامی
که ماهیت یک نظام سیاسی با هژمون نظام بین الملل در
تعارض باشد ،اختالفات  ،ذاتی و جوهری می شود .به همین
دلیل ،هم در ایران و هم در آمریکا معمای روابط ایران و آمریکا
کالف پیچیده ای است ».وی افزوده است...« :در این زمینه
تیم هسته ای فراتر از مسائل هسته ای توانست ،سوء تفاهم
ها را کاهش دهد...به راستی اگر برجام فقط بعضی گشایش
ها را تسهیل می کند ولی طیف وسیعی از اختالفات و تحریم
ها باقی می ماند ،پس چرا اینقدر مخالفان برجام در آمریکا
از آن نگرانند؟» همچنین درباره این نکته سریع القلم که در
یادداشت خود نوشته بود « 155نفر در تیم آمریکا شامل
مورخ و روانشناس حضور داشتند» ،ذاکریان پاسخ داده
است« :نمی دانم عدد  155نفر در تیم آمریکا و روانشناس
و مورخ را از چه رفرنس و منبعی آورده اند ،ولی چه نتیجه
ای مد نظر است .اگر ادعا بر این است که ما شمار بیشتری
نیاز داشتیم ایشان به عنوان مشاور رئیس جمهور موظف به
ارائه این پیشنهاد بودند».هرچند سریع القلم تصریح کرده
بود که مشاور رئیس جمهور نیست و این مسئله را تکذیب
می کند .ذاکریان همچنین آورده است« :اینکه برای جامعه
مدنی ایران توجیه نشد ،برجام حل و فصل مسائل ایران
و آمریکا نیست به نظر این جانب خطای برداشت ایشان
[سریع القلم] است .هیچ گاه ،هیچ یک از مقامات ایرانی از
رهبری تا رئیس جمهور ،وزیر خارجه ،نمایندگان مجلس،
حتی پایین ترین مقام وزارت خارجه چنین ادعایی نکردند.
جامعه مدنی و علمی ایران هم از این موضوع آگاه بودند.
البته اذعان می دارم به رغم این آگاهی ،متاسفانه عامه مردم
به علت مشکالت اقتصادی و تبلیغات هدف دار بعضی از
رسانه های داخلی ،انتظار حل بسیاری از مشکالت کشور را
با برجام پیدا کرده بودند».

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ا�ﻨ�ﻪ آﻗﺎ� ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻧﺠﻒ زاده ﺑﻪ ﺷﺮح دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ �ﻼﺳﻪ ٩٥٠٩٧٨
از ا�ﻦ ﺷﻮرا درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻮاﻫ� ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ ﻧﻤﻮده و ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده �ﻪ
ﺷﺎدروان ﻃﻮﺑ� ﻣﺮﺗﻀﻮ� ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ٤در ﺗﺎر�ﺦ  ٩٤٫٧٫١٨در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه داﺋﻤ�
ﺧﻮد ﺑﺪرود زﻧﺪﮔ� ﮔﻔﺘﻪ و ورﺛﻪ ﺣﻴﻦ اﻟﻔﻮت آن ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ:
 -١ﻣﺤﻤﺪﻋﻠ� ﻧﺠﻒ زاده -ﻫﻤﺴﺮﻣﺘﻮﻓ� -٢ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻧﺠﻒ زاده -ﻓﺮزﻧﺪ
 -٣ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻧﺠﻒ زاده -ﻓﺮزﻧﺪ  -٤ﻣﺤﻤﺪﺗﻘ� ﻧﺠﻒ زاده -ﻓﺮزﻧﺪ
 -٥ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻧﺠﻒ زاده -ﻓﺮزﻧﺪ  -٦ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﺠﻒ زاده -ﻓﺮزﻧﺪ  -٧زﻫﺮا ﻧﺠﻒ
زاده -ﻓﺮزﻧﺪ  -٨ﻧﺮﺟﺲ ﻧﺠﻒ زاده -ﻓﺮزﻧﺪ  -٩ﻣﺮ�ﻢ ﻧﺠﻒ زاده -ﻓﺮزﻧﺪ
ا�ﻨ� ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮ�ﻔﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ� درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  ٣٦٢ق
اﻣﻮر ﺣﺴﺒ� �� ﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬ� ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ �ﺴ� اﻋﺘﺮاﺿ� دارد و �ﺎ وﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ
از ﻣﺘﻮﻓ� ﻧﺰد او ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﺎر�ﺦ ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� ﻇﺮف �� ﻣﺎه ﺑﻪ ﺷﻮرا ﺗﻘﺪ�ﻢ دارد واﻻ
ﮔﻮاﻫ� ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .م اﻟﻒ ٤٤٤١٥
 /٩٥٢٧٩٦٠٨آ

آﮔﻬﯽ اﺑﻼغ دادﻧﺎﻣﻪ

ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺮو آﮔﻬ� ﻫﺎ� ﻗﺒﻠ� ﺑﻪ آﻗﺎ�  /ﺣﻤﺰه ﺣﺴﻨ� ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠ� ﻓﻌﻼ
ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻤ�ﺎن اﺑﻼغ ﻣ� ﺷﻮد در ﻣﻮرد دادﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻠ� ا�ﺒﺮ ﭘﺮو�ﺰ� ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﻴﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣ�ﻢ ﺷﻤﺎره  ٩٥٠٩٩٧٧٥٧٨٧٠٠٨٨٥ﺑﺪ�ﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزش ﻧﻤﻮده �ﻪ ﺧﻮاﻫﺎن واﺣﺪ ﻣﻮرد دﻋﻮ� را در وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠ� ﺗﺤﻮ�ﻞ
ﺑﮕﻴﺮد و ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از آﺳﺎﻧﺴﻮر را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪار� و ﻫﺰ�ﻨﻪ ﻫﺎ�� �ﻪ ﺑﺮا� ﺗ�ﻤﻴﻞ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﺶ ﺿﺮور� اﺳﺖ ﺧﻮد از ﻣﺤﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺸﺖ و ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
ﻫﺰ�ﻨﻪ ﻧﻤﺎ�ﺪ و ﻓﺎ�ﺘﻮر و ﻣﺪار� آن را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه رد�ﻒ اول ﻣﻬﺪ� ﭘﻴﺮ� اراﺋﻪ ﻧﻤﺎ�ﺪ
و ﺧﻮاﻧﺪه رد�ﻒ ﺳﻮم ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﺪار ﻫﻢ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺘ� ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﺪ�ﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش اﺻﻼﺣ� ﺻﺎدر و را� ﺻﺎدر ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧ� آﻧﺎن ﻧﺎﻓﺬ
و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎ�ﺮ اﺣ�ﺎم دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در
ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ ﺑﻪ  ٣٧٫٩٥٠٥٥٩ﻣﺤ�ﻮم ﺷﺪه ا�ﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ
درج ﻣ� ﮔﺮدد .م اﻟﻒ ٤٤٤١٢

ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ٣٧دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﯽ ﻧﮋاد

 /٩٥٢٧٩٤٤٤آ

آﮔﻬﯽ اﺑﻼغ دادﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻤﮑﺎن
ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ آﻗﺎ� ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر راﺳﺘﮕﻮ ﻓﺮزﻧﺪ رﺣﻤﺖ اﷲ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮل
اﻟﻤ�ﺎن اﺑﻼغ ﻣﻴﺸﻮد در ﻣﻮرد دادﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎ� ﺟﻮاد �ﺰداﻧ� ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺨﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت دادرﺳ� -ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺟﻪ ﭼ� -ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت
ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎد�ﻪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ٩٥٠٩٩٧٧٥٧٧٥٠٠٩١٢در
ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ  ٢٥٫٩٥٠٥٠٩ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ  -١ﻣﺒﻠﻎ  ٩٨٨٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل
ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ  -٢ﻣﺒﻠﻎ  ٥٨٫٢٥٨٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰ�ﻨﻪﻫﺎ� دادرﺳ�
و ﺣﻖ اﻟﻮ�ﺎﻟﻪ و�ﻴﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧ�  -٣ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﺗﺎد�ﻪ وﺟﻪ
ﭼ� از ﺗﺎر�ﺦ ﺳﺮرﺳﻴﺪ آن ﺗﺎ زﻣﺎن اﺟﺮا� ﺣ�ﻢ و وﺻﻮل ﻣﺤ�ﻮم ﺑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻧﺮخ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮرم ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧ� ﻣﺮ�ﺰ� �ﻪ در اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و وﺻﻮل
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺤ�ﻮم ﺷﺪه ا�ﺪ  .ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ
درج ﻣﻴﮕﺮدد .را� ﺻﺎدره ﻏﻴﺎﺑ� و از ﺗﺎر�ﺦ درج در روزﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧ�
ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫ� در ا�ﻦ دادﮔﺎه اﺳﺖ .م اﻟﻒ ٤٤٤٠٨

ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ٢۵دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٢٧٩٤١٨آ

ﭘﻴﺮو آﮔﻬ� ﻫﺎ� ﻗﺒﻠ� ﺑﻪ آﻗﺎ�  -١ﺷﺮ�ﺖ آﺑﺮ�ﺰان ﻗﻄﺮه ﺗﻮس  -٢ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ
ﺷﻴﺒﺎﻧ� ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻤ�ﺎن اﺑﻼغ ﻣ� ﺷﻮد در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ
آﻗﺎ� اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺻﺎﻟﺤ� ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺟﻪ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣ�ﻢ ﺷﻤﺎره  ٩٥٠٩٩٧٧٥٠٣٩٠٠٤٣٣ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ
 ٩٥٠٩٩٨٧٥٠٣٩٠٠١٤٢ﺑﭙﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻮاﻧﺪه رد�ﻒ اول را ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 ٩٨٦٨٠٥٠٠ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  ١٤٩٠٠٠٠ر�ﺎل
ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰ�ﻨﻪ دادرﺳ� ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺣﻖ اﻟﻮ�ﺎﻟﻪ و�ﻴﻞ در ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺤ�ﻮم
و اﻋﻼم ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﺪ در ﻣﻮرد ﺧﻮاﻧﺪه رد�ﻒ دوم ﻣﺴﺘﻨﺪا ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  ٤ﻣﺎده ٨٤
ﻗﺎﻧﻮن آ�ﻴﻦ دادرﺳ� ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ دﻋﻮ� ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه رد�ﻒ دوم ﻗﺮار رد
دﻋﻮ� ﺧﻮاﻫﺎن را ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﺪ در ﻣﻮرد ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎد�ﻪ ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮدن ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﺎده  ٥٢ﻗﺎﻧﻮن آ�ﻴﻦ دادرﺳ� ﻣﺪﻧ� ﺣ�ﻢ ﺑﻪ رد
دﻋﻮ� ﺧﻮاﻫﺎن ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﺪ را� ﺻﺎدره ﻏﻴﺎﺑ� و از ﺗﺎر�ﺦ درج در
روزﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫ� در ا�ﻦ ﺷﻮرا اﺳﺖ .م اﻟﻒ ٤٤٤١٧

ﻣﺘﺼﺪى اﻣﻮر دﻓﺘﺮى ﺷﻌﺒﻪ  ١۶۶ﺷﻮراى ﺣﻞ اﺧﺘﻼف
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ -ﺳﻴﺪه ﻫﺪى ﺑﺎﻧﮋاد
ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺮه ﻧﯽ -ﻧﺒﺶ ﻗﺮه ﻧﯽ ٢٨
 /٩٥٢٧٩٦٣٦آ

آﮔﻬﯽ اﺑﻼغ اﺧﻄﺎرﯾﻪ ﺗﺒﺎدل ﻟﻮاﯾﺢ

ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺮو آﮔﻬ� ﻫﺎ� ﻗﺒﻠ� ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻏﻼﻣ� ا�ﻮﺑ� ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠ�
ﺣﺴﻴﻦ  -٢ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ  -٣ﻣﺮﺗﻀ�  -٤ﻣﻨﻴﺮه  -٥ﺳﻴﻤﻴﻪ  -٦ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ  -٧ﻓﺎﻃﻤﻪ
 -٨ﺳﻤﺎﻧﻪ  -٩ﻃﻴﺒﻪ ﻫﻤﮕ� ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺴﻴﻦ رﺿﺎ ﺷﻬﺮت ﻫﻤﮕ� ﻧﻌﻤﺎﻧ�
 -١٠ﻣﺤﻤﺪﺗﻘ�  -١١ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠ�  -١٢ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻬﺮت
�ﺎﻓ�  -١٣ﺣﺴﻴﻨﻌﻠ� ﺧﺮم ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﻔﺮﻋﻠ�  -١٤ﺣﻦ ﻣﺤﺴﻨ� ﺻﻮﻣﻌﻪ ﻓﺮزﻧﺪ
رﺿﺎﺑﺨﺶ  -١٥ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻋﻘﻴﻞ �ﺎﻇﻤ� ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪﺧﺎن آﻗﺎ  -١٦ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘ�
 -١٧ﻋﺼﻤﺖ ﺷﻬﺮت ﻧﻴﺎز� ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﻪ  -ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻤ�ﺎن اﺑﻼغ
ﻣ� ﺷﻮد در ﻣﻮرد دادﺧﻮاﺳﺖ اﻣﺤﺪﺛﻪ ﻋﻠﻮ�  -ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪﻋﻠ� -ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺠﺪ�ﺪ ﻧﻈﺮ از را� ﺷﻤﺎره ٩٥٠٩٩٧٧٥٧٨٧٠٠٧٥٧---
در �ﻼﺳﻪ ﭘﺮوﻧﺪه  -٩٥٠١٩٢ﺻﺎدره ازﺷﻌﺒﻪ  ٣٧دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣ� ﺣﻘﻮﻗ�
ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺘﻀ� اﺳﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺨ� دار�ﺪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺗﺎ ده روز
ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� ﺑﻪ ﺻﻮرت �ﺘﺒ� ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ٣٧دادﮔﺎه ﺗﻘﺪ�ﻢ
ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ﺿﻤﻨﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎ�ﻞ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧ� دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪ�ﺪ
ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫ� در دﻓﺘﺮ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣ� ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺤﻮ�ﻞ ﺑﮕﻴﺮ�ﺪ .م اﻟﻒ ٤٤٤١١

ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ  ٣٧دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﯽ ﻧﮋاد

 /٩٥٢٧٩٤٢٣آ

آﮔﻬ� اﺑﻼغ وﻗﺖ رﺳﻴﺪﮔ�
ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ آﻗﺎ� ﻣﻬﺪ� ﺣﺴﻨ� ﻓﺮزﻧﺪرﻣﻀﺎن اﺑﻼغ ﻣ�ﮔﺮدد ﺣﺴﺐ ﺷ�ﺎ�ﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺮﮔﺲ ﺷﺎﻫ� ﺳﻤﺎﺧﻮن داﺋﺮ ﺑﺮ ا�ﺮاد ﺿﺮب ﻋﻤﺪ� و ﺗﺮ� ﻧﻔﻘﻪ و ﺗﻬﺪ�ﺪ و
اﻓﺘﺮا وﻗﺖ رﺳﻴﺪﮔ� ﺑﺮا�  ٩٥٫١٠٫٢٣ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا در ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺬ�ﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮ�ﺪ واﻻ دادﮔﺎه ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﺘﻀ� اﺗﺨﺎذ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .م اﻟﻒ ٤٣٣٩٥
ﻣﺪ�ﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ١٢٥دادﮔﺎه �ﻴﻔﺮ�  ٢ﻣﺸﻬﺪ
 /٩٥٢٧٤٦٦٨آ

آﮔﻬﯽ اﺑﻼغ دادﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺮو آﮔﻬ� ﻫﺎ� ﻗﺒﻠ� ﺑﻪ آﻗﺎ� ﻣﺠﻴﺪ ﻃﺎﻟﺐ زاده �ﺰد� ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮل
اﻟﻤ�ﺎن اﺑﻼغ ﻣ� ﮔﺮدد ﺑﻤﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ اﺻﺪار� ﺷﻤﺎره  ٩٥٠٩٩٧٧٥٩٣٦٠١١٧٩در ﭘﺮوﻧﺪه
�ﻼﺳﻪ  ١٣٦٫٩٥٠٦٢٠ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻓﺮوش ﻣﺎل ﻏﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ��ﺴﺎل ﺣﺒﺲ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻔﺘﺎد
ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل ﺟﺰا� ﻧﻘﺪ� در ﺣﻖ ﺻﻨﺪوق دوﻟﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻔﺘﺎد ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل ﺑﻌﻨﻮان رد ﻣﺎل
ﻣﺤ�ﻮم ﮔﺮد�ﺪه اﺳﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدره ﻏﻴﺎﺑ� و ﻇﺮف ﻣﺪت ده روز ﭘﺲ از رو�ﺖ ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫ� اﺳﺖ
ﻣﺮاﺗﺐ �� ﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬ� ﻣﻴﮕﺮدد ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎراﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺣ�ﻢ ﺻﺎدره اﻋﺘﺮاﺿ� دارد اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  ١٣٦ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎ�� اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨ� )ره( ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎ�ﺪ .م اﻟﻒ ٤٤٤٠٤
 /٩٥٢٧٩٣١٣آ
ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ١٣۶دادﮔﺎه ﮐﻴﻔﺮى دو ﻣﺸﻬﺪ -ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪزاده

آﮔﻬﯽ اﺑﻼغ دادﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺮو آﮔﻬ� ﻗﺒﻠ� ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ آﻗﺎ� ﻣﺮﺗﻀ� ﻓﺮﺳﻮده ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮل
اﻟﻤ�ﺎن اﺑﻼغ ﻣ� ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ٩٥٠٩٩٧٧٥٩٢٨٠١٢٠٥ﺻﺎدره از
ﺷﻌﺒﻪ  ١٢٨دادﮔﺎه �ﻴﻔﺮ�  ٢ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺘﻬﻢ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺳﺮﻗﺖ و ورود ﺑﻪ ﻋﻨﻒ �ﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ را�
ﺻﺎدره ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﻣﺤ�ﻮم ﮔﺮد�ﺪه ا�ﺪ را� ﺻﺎدره ﻏﻴﺎﺑ� و ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫ�
اﺳﺖ ﻣﺮاﺗﺐ �� ﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬ� ﻣ� ﮔﺮدد �ﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻪ را� ﺻﺎدره اﻋﺘﺮاﺿ� دارد
ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ  ٢٠روز ﭘﺲ از درج در روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ا�ﻦ دادﮔﺎه ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎ�ﺪ .م اﻟﻒ ٤٤٤٠٦

ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ١٢٨دادﮔﺎه ﮐﻴﻔﺮى  ٢ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٢٧٩٢٩٩آ

آﮔﻬﯽ ﻓﺮاﺧﻮان
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎره ) ٩۵,١٠۴دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اى(
)ﻧﻮﺑﺖ اول(
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻴﺮوى ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮ�ﺪ اﻧﻮاع ﺳﻴﻢ و �ﺎﺑﻞ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ
ﺑﺮآورد�  ٢٧٫٩٤٧ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل ،از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻟﺬا از ﺗﻤﺎﻣ� ﺷﺮ�ﺖﻫﺎ�
دارا� ﺻﻼﺣﻴﺖ دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ ،ﺗ�ﻤﻴﻞ و ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح درج
ﺷﺪه در ﺳﺎ�ﺖ ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ آدرس ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ�  www.kedc.irو �ﺎ ﺳﺎ�ﺖ ﺗﻮاﻧﻴﺮ ﺑﻪ آدرس ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ�
 www.tavanir.org.irاﻗﺪام ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ.

دﻓﺘﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻴﺮوى ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

 /٩٥٢٧٩٠٨٥آ
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