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عبدا ...ناصری :صداوسیما نقش
اپوزیسیون دولت را ایفا می کند

ایلنا-عبدا...ناصریعضوبنیادباراندرباره«افزایشچشمگیرهجمههایصداوسیماعلیهدولت»گفت:درزماندولتاصالحاتنیزهجمهها
وتخریبهاییمانندآنچهامروزشکلمیگیرد،ایجادشدوآنزماننیزصداوسیمادرمقابلدولت،غیرهمسووجناحیرفتارکردوبهمنتقداول
دولت تبدیل شد .وی اضافه کرد :امروز صداو سیما در مقابل دولت در نقش یک اپوزیسیون ظاهر شده و قصد به چالش کشیدن دولت را دارد.

ناگفتههایعلیجنتیازاستعفا تا اتاقهایتخریبدولت

...

قوه قضاییه

...
اخبار

نهادها و شخصیت های فرهنگی متعدد کشور درباره مشکالت فرهنگی چه کرده اند ؟

آملی الریجانی :عده ای در داخل کشور به
اشتباه به حمایت غربی ها اعتماد می کنند
پیروزی در حلب ،معادالت منطقه ای و
فرامنطقه ای را تغییر داد
رئیس قوه قضاییه با اشاره به رفتار غرب با ایران در دوران
پسا برجام اظهار کرد :آنها می خواهند با کمرنگ کردن
تاثیرات برجام و به حداقل رساندن فواید آن برای ایران،
جمهوری اسالمی را تحت فشار ق��رار دهند و به همین
دلیل می بینیم که تحریم برجامی را بر می دارند و به جای
آن در پی تشدید تحریم حقوق بشری هستند .وی تاکید
کرد :عده ای ممکن است در درون کشور به حمایت های
غربی ها اعتماد کنند که اشتباه می کنند .به گزارش میزان
و خبرگزاری صداوسیما ،آیت ا ...آملی الریجانی در جلسه
مسئوالن عالی قضایی  با بیان اینکه چنین رفتاری از
قبل هم قابل پیش بینی بود ،به اظهارات مقامات رسمی
و تحلیل گران نزدیک به دولت آمریکا اشاره کرد و گفت:
استراتژی دراز مدت آمریکا این است که با وارد آوردن
فشار به بهانه مقابله با تروریسم و نقض حقوق بشر ،تحریم
ها را برگرداند.
▪ ▪آمریکایی ها به دنبال حمایت از جریان های غرب گرا
در داخل هستند

آیت ا ...آملی الریجانی اف��زود :برخی از آنها پا را فراتر
گذاشته اند و گفته اند برای مقابله با تهدیدهای جمهوری
اسالمی باید از درون به ایران فشار وارد کنیم .بر همین مبنا
تالش آنها این است که با ایجاد تفرقه و حمایت از جریان
های غرب گرا منفذی به داخل کشور بیابند؛ لذا همان
نقشه هایی را که در دوران فتنه دنبال می کردند امروز به
نحو دیگری طرح می کنند .وی ادامه داد :آنها به دنبال
حمایت از کسانی هستند که به گرایش های غربی نزدیک
ترند و این سخن صریح برخی تحلیلگران نزدیک به دولت
آمریکاست .آیت ا ...آملی الریجانی اعتماد به حمایت غربی
ها را اشتباه دانست و با بیان اینکه آمریکا به خوبی چهره
خود را در قضیه برجام نشان داد ،ابراز امیدواری کرد که
با بصیرت و توجه مردم و مسئوالن ،توطئه های دشمن به
کلی خنثی شود .وی گفت :همه باید در این خط حرکت
کنیم و با داشتن وحدت با دشمنان که در درون کشور به
دنبال تفرقه هستند مقابله کنیم و البته عده ای ممکن
است در درون کشور به حمایت های غربی ها اعتماد کنند
که اشتباه می کنند.
رئیس دستگاه قضا با تبریک آزاد سازی حلب به ملت و
دولت سوریه ،جبهه مقاومت و همه مسلمانان تصریح کرد:
آزادی حلب ،تغییرات اساسی در معادالت منطقه و فرا
منطقه ای ایجاد کرد .غرب و تروریست ها می خواستند
حلب را مرکز و پایگاه اق��دام��ات تروریستی خ��ود برای
ایجاد تغییر در کل منطقه کنند ام��ا آزاد س��ازی حلب
موجب شد که این خواب تعبیر نشود و برنامه غربی ها و
اذناب منطقه ای آنها بر هم بخورد .رئیس قوه قضاییه با
بیان اینکه تقسیم تروریسم به خوب و بد مفهومی ندارد،
تصریح کرد :تروریست هایی که یک نوجوان  12ساله را
در مقابل دوربین ها گوش تا گوش سر می برند ،از سوی
غرب تروریست های خوب ،معتدل و قابل حمایت به شمار
می آیند! غافل از اینکه با تغییر عنوان ،ماهیت این گروه
ها عوض نمی شود و چنین رفتاری تنها این پیام را با خود
دارد که هر کس با غرب همراه باشد ولو بدترین موارد نقض
حقوق بشر را هم مرتکب شود اقداماتش در راستای حقوق
بشر است و هر کس با غرب همراهی نکند ،هر اقدام قانونی
هم که انجام دهد مرتکب نقض حقوق بشر شده است.

مورد دیدگاه های آیت ا ...جنتی در مورد پذیرش و سپس
استعفای وزارتش گفت :ایشان نظرشان [درباره استعفا]
مثبتبود.ازروزاولکهباایشانبرایقبولمسئولیتوزارت
ارش��اد مشورت داشتم موافق نبودند .در ادام��ه خبرنگار
اعتماداینگونهسوالکرد«:دلواپساندرطول 3سالاخیر
تالشهای زیادی هم کرده بودند که نشان بدهند رابطه
شماومقاممعظمرهبریرابطهآنچنانخوبینیست.دراین
موردکمیتوضیحبدهیدکهرابطهتانباایشانچگونهبود؟»

وزیر سابق ارشاد در گفت و گویی تفصیلی در واکنش به
برخی موضوعاتی که در رابطه با استعفایش مطرح شد،
گفت« :این هم در راستای تخریب دولت آقای روحانی
است .متاسفانه این اتهامات از طرف برخی از اشخاص
و نهادهای شناخته شده مطرح میشود که ضدیت آنان
با دولت محرز است .باید به حال کشور تاسف خورد که
در جمهوری اسالمی برخی از نهادها و افرادکارشان به
جایی رسیده است که برای دستیابی به هدف که تخریب
دولت آقای روحانی است ،به هر وسیله نامشروعی متوسل
میشوند .تنها به این دلیل که میخواهند خودشان به
قدرت برسند .واقعا باید به خدا پناه برد».

▪ ▪مقام معظم رهبری جزو افراد نادر درجامعه روحانیت
هستند که مقوله فرهنگ و هنر را خوب میشناسند

▪ ▪از اتهام زنندگان شکایت نمی کنم

علی جنتی در مصاحبه با روزنامه اعتماد در پاسخ به این
سوال که آیا قصد ندارد که از این اتهامزنندگان شکایت
کند ،طرح شکایت را رد کرد و با اشاره به اعتراض عده ای
از انقالبیون در ابتدای انقالب به شهید بهشتی که می
گفتند چرا از خود دفاع نمی کند ،گفت :ایشان در پاسخ
به این آیه شریفه استناد میکرد که "ا نا ...یدافع عن
الذین آمنوا" یعنی خداوند وعده داده که از مومنان دفاع
کند .بنابراین خدا خودش دفاع میکند .وی افزود :شما
مالحظه کنید وقتی ایشان شهید شد ،چگونه مظلومیت
ایشان بر همه روشن شد و بدخواهانش به چه سرنوشتی
مبتال شدند .امروزشما کسی را نمییابید که به شخصیت
واالی شهید بهشتی ای��رادی بگیرد .همان زمان شهید
بهشتی به آیتا ...هاشمیرفسنجانی هم گفته بودند که
آسیاب به نوبت ! نوبت آقای هاشمی هم شد.
▪ ▪نامه به من دادند که حراست اسامی  ٥٠ناشر را داده
بود که حق نداشتند در نمایشگاه کتاب شرکت کنند

وزیر سابق ارشاد با اشاره به این که در ابتدای وزارتش
نامهای دریافت کرده که حراست ،اسامی  ٥٠ناشر را داده
بود که حق نداشتند در نمایشگاه کتاب شرکت کنند ،در
مورد توقیف نشریات افزود :سعی ما این بود که نشریات
کمتر توقیف شوند و م��واردی هم که توقیف شده بسیار
نادر بوده است که توسط هیات نظارت و گاهی هم توسط
دستگاه قضایی توقیف شده است.
▪ ▪ نهادهاوشخصیتهایفرهنگیمتعددکشوردرباره
مشکالت فرهنگی چه کرده اند ؟

وی با اشاره به این که بسیاری از افراد هر مشکل فرهنگی
کهدرجامعهپیدامیشودبالفاصلهانگشتاتهامرابهسمت

وزارت ارش��اد حواله میکنند ،تصریح ک��رد :ما نهادها و
شخصیتهایفرهنگیمتعددیدرکشورداریمکهآنهاهم
در این زمینه مسئولیت دارند .آنها چه کردهاند؟ االن بیش
از ٨٠٠امامجمعهدرکشورداریمکههرجمعهدرنمازهای
جمعهخطبهایرادمیکنندووظیفههدایتمردمرابهعهده
دارند .باید امر به معروف و نهی از منکر کنند و معارف دینی
را نشر دهند .پس اینها چهکار میکنند؟ جنتی انتقادها
به دولت را با هدف سیاسی دانست و با بیان این که ممکن
استافرادیهمازرویدلسوزیمسائلیرابیانکنند،ادامه
داد :اکثریت افرادی که انتقاد یا تخریب میکنند اهداف
سیاسیدارندچونسیاستهایایندولترانمیپسندند
و میخواهند سیاستهای دولت گذشته استمرار داشته
باشد.ویتأکیدکرد:اینکهمنبهاتاقهایفکراشارهکردم
«توهم» یا «تحلیل» نیست بلکه بر اساس «اط�لاع» است.
من اطالع دقیق دارم که چه کسانی در چه نهادهایی تمام
انرژیشانراگذاشتهاندتادولتراتخریبکنند.
▪ ▪اعضای این اتاقهای فکر میرسند که هر شب بروند
و تئاترها را ببینند

جنتی افزود :اینها نشستهاند در اتاقهای فکرشان و در
این مورد کار میکنند و بعد هم وارد عمل میشوند و نتایج
فعالیتهایشان را به خوبی میتوانید در روزنامههای
مخالف دول��ت ببینید .در ح��وزه فرهنگ هم شرایط

همین طور است .وی تصریح کرد :در حوزه تئاتر ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی اینقدر نیرو ندارد که هر شب بر
همه این  ١٠٠تئاتر نظارت کند اما اعضای این اتاقهای
فکر میرسند که هر شب بروند و تئاترها را ببینند.
نیروهایشان را میفرستند .گاهی ممکن است در حین
اج��رای برنامه روس��ری خانمی کنار برود یا بیفتد .فورا
عکس میگیرند و خط تخریبی را شروع میکنند.
▪ ▪در انتخابات گذشته کاندیدایشان رای نیاورد

جنتی با انتقاد از لغو کنسرت ها به خصوص در مشهد ،در
پاسخ به این سوال که آیا پیامی برای سردمداران اتاق فکر
منتقددولتفرستادهیاخیر،گفت:منبارهابهصورتکلی
اعالم کردم و بیشک ضمیر مرجع خودش را پیدا میکند.
کامال روشن است که چه کسانی هستند ولی قرار نیست
توجهکنند.آنهاهدفخاصیرادنبالمیکنند.درانتخابات
گذشته کاندیدای دیگری داشتند و کاندیدایشان رای
نیاوردوآقایدکترروحانیبااکثریتآرایمردمرایآوردند.
درنتیجهاینهابهجایهمکاریوکمکبهدولتدرآنشرایط
سختازابتداعلممخالفترابلندکردند.
▪ ▪دیدگاهآیتا...جنتیدربارهپذیرشسمتوزارتارشاد

علیجنتیباطرحاینموضوعکهمراجعبیشتربهبولتنها
و خبرهای غیررسمی اعتماد می کنند تا وزارت ارشاد در

جنتی در پاسخ گفت« :ایشان انتقاداتی نسبت به وزارت
ارش��اد و برخی فعالیتها داشتند و ما هم همواره به
جان میپذیرفتیم .همواره اعالم ک��ردهام که نظرات و
دیدگاههای ایشان برای وزارت ارش��اد سرلوحه کار ما
است و عالوه بر ضرورت اطاعت از ولی فقیه که یک وظیفه
شرعی است من اعتقاد دارم که مقام معظم رهبری جزو
نادر افرادی در بین مراجع و جامعه روحانیت هستند که
مقوله فرهنگ و هنر را خوب میشناسند».
▪ ▪ن��ظ��ر ج��ن��ت��ی درب�������اره پ����ی����روزی روح����ان����ی در
انتخابات پیش رو

وی در مورد پیشبینی اش از انتخابات پیشرو و پیروزی
رئیس جمهور فعلی در انتخابات تصریح ک��رد :البته
پیشبینیها در این زمینه دشوار است ولی به اعتقاد من
ایشان پیروز انتخابات خواهند بود .وزیر سابق ارشاد در
پایان با هشدار نسبت به آنچه «سقوط اخالقی» توصیف
می کرد ،گفت :این خطر بسیار بزرگی است که جمهوری
اسالمیراتهدیدمیکند.اگرجامعهایدچارفقرفرهنگی
شد و در سطوح باالی جامعه دچار سقوط اخالقی شد
دیگر نمیتوان جلوی آن را گرفت چراکه الناس علی دین
ملوکهم .مردم تابع سرانشان هستند و اگر ببینند برخی
از پیش قراوالن دچار انحراف شدهاند آنها هم راه دیگری
را پیش میگیرند.
▪ ▪با توجه به شخصیت هنری بارز آقای شجریان باید از
وی حمایت شود

وی درباره پیگیری شرایط استاد شجریان نیز تاکید کرد:
شخصیت هنری بارز آقای شجریان به عنوان یک استاد
بینظیر در حوزه موسیقی و سلطان آواز ایران باید از وی
حمایتشوداکنونهممعاونتهنریوزارتارشادمسائل
ایشان را دنبال میکند.

در پنجمین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانون گذاری

پزشکیان :نمیدانم درمرکز قانونگذاری چهخبراست
عادل آذر :رسانه ملی کار پژوهشگر اصیل و شجاع را انجام نمی دهد

فقدان سند اولویت بندی و سند راهبردی در پارلمان،
کثرت مصوبات در تاریخ قانون گذاری کشور و تصویب
قوانین احساسی و بی اطالعی نمایندگان مجلس از وضع
مرکزقانونگذاریموضوعاتمطرحشدهتوسطمسئوالن
در پنجمین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانون گذاری
بود.در این جلسه مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس
گفت :من نماینده نمیدانم حتی در مرکز قانونگذاری
چه خبر است چون مقابل دیدگانم دادههای قابل اعتماد
را ندارم ،به همین دلیل درست و علمی تصمیم نمیگیرم.
بهگزارشخراسانپنجمینهمایشملینقشپژوهشدر
فرآیند قانون گذاری با حضور رئیس و نایب رئیس مجلس،
سخنگوی شورای نگهبان و روسای دیوان محاسبات،
مرکز پژوهش های مجلس وتنی چند از مسئوالن نهاد
نظارت و قانون گذاری برگزار شد.
▪ ▪الریجانی :لزوم ارائه سند اولویت بندی مجلس دهم

براساس ای��ن گ��زارش علی الریجانی در این همایش
گفت :مهمترین بحث در موضوع قانون گ��ذاری تعامل

و همکاری مرکز پژوهشهای مجلس با انجمنهای
علمی و دانشگاهی و استفاده از ظرفیت نهادهای علمی و
نظارت آنها بر تصویب قوانین است .وی افزود :با توجه به
آمادهسازی سند راهبردی و استراتژی مرکز پژوهشها در
اولویتبندی برنامههای مجلس دهم ذکر این نکته بسیار
مهم است که مرکز پژوهشها باید زمان مشخصی را از
برنامه زمان بندی شده برای بررسی اولویتهای مجلس
در اختیار نمایندگان قرار دهد .الریجانی خاطرنشان
کرد :آنچه با توجه به زمان مجلس در اولویت است ،سندی
است که به عنوان استراتژی مطرح شده و مرکز پژوهش
های مجلس باید با کمک انجمن های علمی طرح ها را
مدون کند و ما از آقای جاللی می خواهیم که برنامه زمان
بندی را هرچه سریعتر ارائه دهد .وی همچنین در بخش
دیگری از سخنانش با اش��اره به ض��رورت کوچکسازی
دولت گفت :اگر به فربه شدن بخشهای جاری کمک
کنیم ،خالف سیاستها عمل کردهایم .الریجانی با بیان
اینکه برای حرکت در جهت رفع مشکالت جامعه باید
تعامل و همفکریها میان مسئوالن افزایش پیدا کند در

پایان از مرکز پژوهش های مجلس خواست که هر شش
ماه گزارشی را از اقتصاد کشور ارائه دهد.
▪ ▪پزشکیان :به عنوان نماینده مجلس خود نمیدانم در
مرکز قانونگذاری چه خبر است

م��س��ع��ود پ��زش��ک��ی��ان ن��ای��ب رئ��ی��س م��ج��ل��س ن��ی��ز طی
سخنانی گفت :مشکل اصلی فرایند قانونگذاری نبود
دادههای درست است و اگر تصمیمی غلط گرفته شود،
جامعه و ساختار آن به هم میریزد   .
وی با تاکید براینکه قوانین کشور باید بر اس��اس علم
محققان و دانشمندان تصویب شود گفت :من نماینده
نمیدانم حتی در مرکز ق��ان��و نگ��ذاری چه خبر است
چون مقابل دیدگانم دادههای قابل اعتماد را ندارم ،به
همین دلیل درست و علمی تصمیم نمیگیرم .پزشکیان
خاطرنشان کرد :وقتی قانونی را بدون آگاهی بنویسیم و
به سرعت به دنبال تصویب آن برویم ،مطمئنا از هدفمان
دور خواهیم شد.
وی افزود :امکان ندارد درباره موضوعات در کشور فکر

شود و بعد از گذشت  388سال مشکالت وجود داشته
باشند که اگر این گونه است معنای آن این است که ما
راه درست را نرفتهایم و به هدفمان نرسید هایم و برای
اینکه بتوانیم این اهداف را محقق نماییم نیاز به پژوهش و
دادههای درست و فراوانی داریم از همینرو باید به مراکز
پژوهشی نگاه هدفمندتری داشته باشیم.
▪ ▪عادل آذر :رسانه ملی کار پژوهشگر اصیل و شجاع را
انجام نمی دهد

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشورنیز در سخنانی
سیاست زدگی و اعمال سالیق و عالیق در قانون گذاری
را پیچیدگی نهادهای قانون گذاری جهان توصیف کرد و
ن گذاری ،سیاستزده می
اظهارداشت :وقتی محیط قانو 
شود سالیق گروههای مختلف در حوزه پارلمان و قانون
نویسی تاثیر منفی و نامطلوبی میگذارد.
ی هایی
وی با بیان اینکه در حوزه قانون گذاری با پیچیدگ 
روبرو هستیم که این معضل فقط خاص ایران نیست گفت:
تاثیر گرو ه های مسلط در همه جای دنیا وجود دارد.

واکنش کمیسیون امنیت ملی به ادعای
حضور مستشاران ایرانی در یمن
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی درواکنش به خبرسازی
رس��ان��ه یمنی گ��ف��ت :اگ��ر ج��م��ه��وری اس�لام��ی در یمن
حضورنظامی داشت قطعا وضعیت آن به شکل فعلی نبود.
حسین نقوی حسینی در گفت و گو با میزان با بیان این
مطلب افزود :جمهوری اسالمی هیچ گاه در یمن حضور
نظامی نداشته و در آن اق��دام نظامی نکرده اس��ت .وی
افزود :هر درخواست مستشاری که از طرف دولت قانونی
یمن وجود داشته باشد جمهوری اسالمی ایران همکاری
خواهد کرد.نقوی حسینی تجاوز جنایتکارانه جنگنده
های سعودی به یمن را برخالف مقررات بین المللی خواند
و خاطر نشان کرد :ما این اقدام را محکوم می کنیم و در
صورت درخواست دولت قانونی یمن با آنها همکاری می
کنیم.وی تصریح کرد :جمهوری اسالمی ای��ران با همه
کشورهایی که موافقت نامه همکاری دارد در چارچوب
مقررات بین المللی و با درخواست دولت قانونی کشورها
همکاری می کند .پیشتر پایگاه یمنی پرس نزدیک به
عبدربهمنصورهادیرئیسجمهورمستعفییمنادعاکرده
بود« :شنبه ( 27آذرماه) در حمله جنگندههای عربستان به
یک انبار موشک در منطقه ابی دوار دراستان حجه در شمال
یمن 18نظامی وابسته به انصار ا...کشته شدند که چند تن
از آنها مستشاران ایرانی بودهاند».

در مراسم افتتاح ساختمان جدید
کنسولگری ایران در کربال مطرح شد

پیام تشکر ظریف از مردم و دولت عراق بابت
پذیرایی از زائران اربعین
معاون وزیر خارجه کشورمان در آیین افتتاح ساختمان
جدید سرکنسولگری ای��ران در کربالی معلی ،تقدیر و
تشکر محمدجواد ظریف را به دولت و مردم عراق به خاطر
پذیرایی شایسته از زوار اربعین حسینی ابالغ کرد.
به گزارش ایرنا ،ساختمان جدید سرکنسولگری ایران
درکربال با حضور عقیل الطریحی استاندار ،مقام های
محلی ،مسئوالن عتبه حسینی و عباسی واحزاب و گروه
ها ونیز سفیر ایران دربغداد ومسئوالن نمایندگی جمهوری
اسالمی ایرانی درعراق ،افتتاح شد.
درای��ن مراسم  ،مهدی دان��ش ی��زدی معاون اداری و
مالی وزیر خارجه کشورمان درسخنانی،ازجانب ملت
ودول��ت ای��ران ازدول��ت و مردم عراق ونیز مردم و مقام
های استان های کربال و نجف به خاطر پذیرایی گرم
اززائ��ران حسینی دراربعین امسال تشکر کرد وگفت
که محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشور ایران از وی
خواسته است تا پیام تشکر وی را ازطریق این مراسم به
مقام های عراق وهمچنین استان های کربال و نجف و
دیگر مناطق ابالغ کند.

آﮔﻬ� اﺣﻀﺎر ﻣﺘﻬﻢ
در ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ  ٢٢٨٫٩٥١١٩١آﻗﺎ� ﻣﺤﺮاب �ﺎﺳﻤﻨ�
ﻓﺎروﺟ� ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺧﻴﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ و ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﺣﻖ داﺷﺘﻦ
و�ﻴﻞ دادﮔﺴﺘﺮ� ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮدن
ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮده و ﺑﻪ ﺗﺠﻮ�ﺰ ﻣﺎده  ١١٥ﻗﺎﻧﻮن آ�ﻴﻦ دادرﺳ�
دادﮔﺎهﻫﺎ� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر �ﻴﻔﺮ� ﻣﺮاﺗﺐ در روزﻧﺎﻣﻪ
آﮔﻬ� ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣ�ﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳ� روز در ﺷﻌﺒﻪ ٢٢٨
داد�ﺎر� دادﺳﺮا� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب ﺣﺎﺿﺮ و از اﺗﻬﺎم اﻧﺘﺴﺎﺑ�
دﻓﺎع ﻧﻤﺎ�ﺪ ،در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر رﺳﻴﺪﮔ� و
اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .م اﻟﻒ ٤٥٦٨٣
داد�ﺎر/ﺑﺎزﭘﺮﺳ� ﺷﻌﺒﻪ  ٢٢٨دادﺳﺮا� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب ﻣﺸﻬﺪ
 /٩٥٢٨٥٨٤٩آ

ﭘﻴﺮو آﮔﻬ�ﻫﺎ� ﻗﺒﻠ� ﺑﻪ رﺿﺎ ﻓﺨﺮاﺋ� ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن اﺑﻼغ ﻣ�ﺷﻮد
در ﻣﻮرد دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﻤﻮد ﻫﺎدو� ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
وﺟﻪ ﭼ� ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ  ٩٥٠٩٩٧٧٥٠٠٩٠٠٤٣٦در ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ
 ٩٥٠١٥٢ﻣﺤ�ﻮم ﺷﺪها�ﺪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ  -١ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺰده ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻫﻔﺘﺼﺪ
ﻫﺰار ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ  -٢ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ
ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰ�ﻨﻪ دادرﺳ� و درج آﮔﻬ�  -٣ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎد�ﻪ از ﺗﺎر�ﺦ
ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﭼ�ﻬﺎ  ٨١٫٤٫٢٥-٢٥٥٤٤٠ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل -٢٥١٥٦٧
 ٨١٫٣٫٢٠ﻫﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل  ٨١٫٧٫٢٠-٦١٣٧١٩ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن و
ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰار ر�ﺎل ﻟﻐﺎ�ﺖ �ﻮماﻻداء در ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺎن .ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪ
در روزﻧﺎﻣﻪ درج ﻣ�ﮔﺮدد .را� ﺻﺎدره ﻏﻴﺎﺑ� و از ﺗﺎر�ﺦ درج در روزﻧﺎﻣﻪ
در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫ� در ا�ﻦ ﺷﻮرا اﺳﺖ .م اﻟﻒ ٤٥٦٧٥
ﻣﺘﺼﺪ� اﻣﻮر دﻓﺘﺮ� دادﮔﺎه ﺷﻌﺒﻪ  ٩ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺷﻤﺎره �� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ -ﻓﺎﺋﺰه اﺣﻤﺪ�ﺎن ﺑﻮرﻧﮓ
ﻣﺸﻬﺪ -اﺑﺘﺪا� ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺧﻮاﺟﻪرﺑﻴﻊ -روﺑﺮو� آ�ﺖا ...ﻋﺒﺎد� ٨

 /٩٥٢٨٥٨٨٢آ

آﮔﻬ� اﺑﻼغ دادﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺮو آﮔﻬ�ﻫﺎ� ﻗﺒﻠ� ﺑﻪ آﻗﺎ� ﺳﻴﺪﻣﺠﺘﺒ� ﻫﺎﺷﻤ� ﻓﺮزﻧﺪ
ﺳﻴﺪﻣﺎﺷﺎءاﻟﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن در ﺧﺼﻮص اﺗﻬﺎﻣﺎت آدمرﺑﺎ�� ﺗﻮام
ﺑﺎ آﺳﻴﺐ ﺟﺴﻤ� و ﺣﻴﺜﻴﺘ� )ا�ﺮاد ﺿﺮب و ﺟﺮح ﻋﻤﺪ�( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ
آرزو ﭼﻮﭘﺎن زاده اﺑﻼغ ﻣ�ﺷﻮد در ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ  �٣٫٩٥٠٠٠٧ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ٩٥٠٩٩٧٧٥١٥٧٠٠٢٤٩ﻣﻮرخ ٩٥٫٧٫٢٨
ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم دادﮔﺎه �ﻴﻔﺮ� �� اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ�
ﺑﺎﺑﺖ آدمرﺑﺎ�� ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ  ١٥ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰ�ﺮ� و از ﺟﻬﺖ ا�ﺮاد
ﺿﺮب و ﺟﺮح ﻋﻤﺪ� ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻔﺪه و ﻧﻴﻢ ﻫﺰارم د�ﻪ �ﺎﻣﻠﻪ
ﺑﺎﺑﺖ ﺣﺎرﺻﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻟﺐ ﻓﻮﻗﺎﻧ� و �ﺒﻮد� ﺳﺎﻋﺪ راﺳﺖ ) ٢ﻓﻘﺮه(
و �ﺒﻮد� ﺑﺎزو� راﺳﺖ و ﺳﺎﻋﺪ ﭼﭗ و ﺳﺎق ﭼﭗ و �� دوم از �� و
ﻧﻴﻢ ﻫﺰارم د�ﻪ �ﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﺮخ ﺷﺪﮔ� ﺑﺎزو� ﭼﭗ در ﺣﻖ ﻣﺼﺪوم
در ﻇﺮف �� ﺳﺎل ﻗﻤﺮ� از ﺗﺎر�ﺦ وﻗﻮع ﺿﺮب ﻣﺤ�ﻮم ﮔﺮد�ﺪها�ﺪ.
را� ﺻﺎدره ﻏﻴﺎﺑ� و ﻇﺮف ﻣﺪت ﺑﻴﺴﺖ روز ﭘﺲ از ﺗﺎر�ﺦ درج در
روزﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫ� در ا�ﻦ ﺷﻌﺒﻪ و ﺳﭙﺲ ﻇﺮف ﺑﻴﺴﺖ روز ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺠﺪ�ﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫ� در ﺷﻌﺐ د�ﻮاﻧﻌﺎﻟ� �ﺸﻮر اﺳﺖ .م اﻟﻒ ٤٥٦٧٢
ﻣﺪ�ﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ٣دادﮔﺎه �ﻴﻔﺮ� �� اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� )و�ﮋه
اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن( -ﻣﺎﻟ��
ﻣﺸﻬﺪ -ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﻠﻮار ﺟﺎﻧﺒﺎز و ﺷﻬﻴﺪ ﺳﺎﺟﺪ� -ﺳﺎﺟﺪ�  -٧ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻣﺮ�ﺰ� دادﮔﺴﺘﺮ� اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ�
 /٩٥٢٨٥٨٧٠آ

آﮔﻬ� اﺑﻼغ وﻗﺖ رﺳﻴﺪﮔ�

ﺧﻮاﻫﺎن/ﺷﺎ�� ﺷﺮ�ﺖ ﺻﻨﻌﺘ� ﻃﻼ�ﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﻋﺎﻣﻠ� آﻗﺎ�
ﺣﻤﻴﺪ اﺣﺴﻨ� ﻣﻘﺪم دادﺧﻮاﺳﺘ� ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮاﻧﺪه/ﻣﺘﻬﻢ ﺣﺴﻴﻦ
ﭼﻮﭘﺎن ﺧﻮ�ﺮد� ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺟﻪ ﭼ� ﺗﻘﺪ�ﻢ دادﮔﺎهﻫﺎ�
ﻋﻤﻮﻣ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﻧﻤﻮده �ﻪ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔ� ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ
 ١٥٠ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ
واﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺮهﻧ� -ﻧﺒﺶ ﻗﺮهﻧ�  ٢٨ارﺟﺎع و ﺑﻪ
�ﻼﺳﻪ  ٩٥٠٩٩٨٧٥٠٣٣٠٠٨٢٥ﺛﺒﺖ ﮔﺮد�ﺪه �ﻪ وﻗﺖ رﺳﻴﺪﮔ�
آن  ١٣٩٥٫١٠٫٣٠و ﺳﺎﻋﺖ  ١٠:٣٠ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن ﺑﻮدن ﺧﻮاﻧﺪه /ﻣﺘﻬﻢ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺎن  /ﺷﺎ�� و
ﺑﻪ ﺗﺠﻮ�ﺰ ﻣﺎده  ٧٣ﻗﺎﻧﻮن آ�ﻴﻦ دادرﺳ� دادﮔﺎهﻫﺎ� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب
دراﻣﻮر ﻣﺪﻧ� و دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه ﻣﺮاﺗﺐ �� ﻧﻮﺑﺖ در ��� از ﺟﺮا�ﺪ
�ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� ﻣ�ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﺪه/ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺲ از ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� و
اﻃﻼع از ﻣﻔﺎد آن ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﻧﺸﺎﻧ� �ﺎﻣﻞ ﺧﻮد
ﻧﺴﺨﻪ دوم دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺿﻤﺎﺋﻢ را در�ﺎﻓﺖ و در وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﻓﻮق ﺟﻬﺖ
رﺳﻴﺪﮔ� ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدد .م اﻟﻒ ٤٣٣٩٧

ﻣﺘﺼﺪ� اﻣﻮر دﻓﺘﺮ� دادﮔﺎه ﺷﻌﺒﻪ  ١٥٠ﺷﻮرا� ﺣﻞ
اﺧﺘﻼف ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ
اﻧﺴﻴﻪ ﺷﺎ�ﺮ�
ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺮهﻧ� -ﻧﺒﺶ ﻗﺮهﻧ� ٢٨

 /٩٥٢٧٤٦٢٢آ

آﮔﻬ� اﺣﻀﺎر ﻣﺘﻬﻢ
در ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ  ٩٤٠٩٧٠ﺳﻬﺮاب ﺗﻘ�ﭘﻮر ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠ�
دا�ﺮ ﺑﺮ ﺟﻌﻞ و �ﻼﻫﺒﺮدار� ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮدن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮده و ﺑﻪ ﺗﺠﻮ�ﺰ ﻣﺎده  ١٧٤ﻗﺎﻧﻮن
آ�ﻴﻦ دادرﺳ� دادﮔﺎهﻫﺎ� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر �ﻴﻔﺮ�
ﻣﺮاﺗﺐ در روزﻧﺎﻣﻪ آﮔﻬ� ﺗﺎ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳ� روز از ﺗﺎر�ﺦ ﻧﺸﺮ
آﮔﻬ� در ﺷﻌﺒﻪ  ٢١٤دادﺳﺮا� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎ�� ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎ�� ﺣﺎﺿﺮ و از اﺗﻬﺎم اﻧﺘﺴﺎﺑ� دﻓﺎع ﻧﻤﺎ�ﺪ،
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀ� اﺳﺖ .م اﻟﻒ٤٥٦٨٤
اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺳﻼﻣ� ﺑﺎزﭘﺮس ﺷﻌﺒﻪ  ٢١٤دادﺳﺮا� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﻬﺪ
 /٩٥٢٨٥٨٤٤آ

آﮔﻬ� اﺑﻼغ وﻗﺖ رﺳﻴﺪﮔ�
ﺧﻮاﻫﺎن/ﺷﺎ�� ﻣﺤﻤﻮد �ﺎرﮔﺮﮔﺰ�ﻮه دادﺧﻮاﺳﺘ� ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺧﻮاﻧﺪه/ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻬﻴﻤﻪ �ﺎرﮔﺮ ﮔﺰ�ﻮه ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ
 ...ﺗﻘﺪ�ﻢ دادﮔﺎهﻫﺎ� ﻋﻤﻮﻣ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﻧﻤﻮده �ﻪ ﺟﻬﺖ
رﺳﻴﺪﮔ� ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  ١٥٠ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ واﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺮهﻧ� -ﻧﺒﺶ
ﻗﺮهﻧ�  ٢٨ارﺟﺎع و ﺑﻪ �ﻼﺳﻪ  ٩٥٠٩٩٨٧٥٠٣٣٠٠٧٥٩ﺛﺒﺖ
ﮔﺮد�ﺪه �ﻪ وﻗﺖ رﺳﻴﺪﮔ� آن  ١٣٩٥٫١٠٫٣٠و ﺳﺎﻋﺖ ١٠
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن ﺑﻮدن ﺧﻮاﻧﺪه /ﻣﺘﻬﻢ
و درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺎن  /ﺷﺎ�� و ﺑﻪ ﺗﺠﻮ�ﺰ ﻣﺎده  ٧٣ﻗﺎﻧﻮن آ�ﻴﻦ
دادرﺳ� دادﮔﺎهﻫﺎ� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب دراﻣﻮر ﻣﺪﻧ� و دﺳﺘﻮر
دادﮔﺎه ﻣﺮاﺗﺐ �� ﻧﻮﺑﺖ در ��� از ﺟﺮا�ﺪ �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ�
ﻣ�ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﺪه/ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺲ از ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� و اﻃﻼع از ﻣﻔﺎد آن
ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﻧﺸﺎﻧ� �ﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻧﺴﺨﻪ دوم
دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺿﻤﺎﺋﻢ را در�ﺎﻓﺖ و در وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﻓﻮق ﺟﻬﺖ
رﺳﻴﺪﮔ� ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدد .م اﻟﻒ ٤٣٣٩٨
ﻣﺘﺼﺪ� اﻣﻮر دﻓﺘﺮ� دادﮔﺎه ﺷﻌﺒﻪ  ١٥٠ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ -اﻧﺴﻴﻪ ﺷﺎ�ﺮ�
ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺮهﻧ� -ﻧﺒﺶ ﻗﺮهﻧ� ٢٨
 /٩٥٢٧٤٦٢٥آ

آﮔﻬ� اﺣﻀﺎر ﻣﺘﻬﻢ
در ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ  ٢٢٨٫٩٤٠٥٠١آﻗﺎ� ﺣﺴﻦ ﺷﺮ�ﻌﺘ� ﺑﻪ اﺗﻬﺎم
ﻓ� ﭘﻠﻤﭗ ﺷﻬﺮدار� ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﺣﻖ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ
و�ﻴﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮدن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ
ﻧﺎﻣﺒﺮده و ﺑﻪ ﺗﺠﻮ�ﺰ ﻣﺎده  ١١٥ﻗﺎﻧﻮن آ�ﻴﻦ دادرﺳ� دادﮔﺎهﻫﺎ�
ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر �ﻴﻔﺮ� ﻣﺮاﺗﺐ در روزﻧﺎﻣﻪ آﮔﻬ�
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣ�ﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳ� روز در ﺷﻌﺒﻪ  ٢٢٨داد�ﺎر�
دادﺳﺮا� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب ﺣﺎﺿﺮ و از اﺗﻬﺎم اﻧﺘﺴﺎﺑ� دﻓﺎع ﻧﻤﺎ�ﺪ،
در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر رﺳﻴﺪﮔ� و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .م اﻟﻒ ٤٥٦٧١
داد�ﺎر/ﺑﺎزﭘﺮﺳ� ﺷﻌﺒﻪ  ٢٢٨دادﺳﺮا� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﻘﺪس

 /٩٥٢٨٥٨٧٢آ

روﻧﻮﺷﺖ آﮔﻬ� ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ا�ﻨ�ﻪ آﻗﺎ� ﺟﺎﺳﻢ ﻋﻤﺮاﻧ� ﭘﻮر ﺳﻮره دارا� ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ٨ﺑﻪ ﺷﺮح
دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ �ﻼﺳﻪ  ٢٤٣٫٩٥١١٣٠از ا�ﻦ ﺷﻮرا درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻮاﻫ� ﺣﺼﺮ
وراﺛﺖ ﻧﻤﻮده و ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده �ﻪ ﺷﺎدروان ﻣﺤﻤﺪﻋﻠ� ﻋﻤﺮاﻧ�ﭘﻮر ﺳﻮره
ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ٦٧٦در ﺗﺎر�ﺦ  ١٣٩٤٫١٠٫٢٨در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه داﺋﻤ� ﺧﻮد ﺑﺪرود
زﻧﺪﮔ� ﮔﻔﺘﻪ و ورﺛﻪ ﺣﻴﻦاﻟﻔﻮت آن ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ:
 -١ﺑﺪر�ﻪ �ﺎﺳﺮ�ﭘﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ٣ﺻﺎدره از ﺧﺮﻣﺸﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺘﻮﻓ� ﻫﻤﺴﺮ  -٢ﺟﺎﺳﻢ ﻋﻤﺮاﻧ� ﭘﻮر ﺳﻮره ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ٨ﺻﺎدره
 -٣ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﻤﺮاﻧ� ﭘﻮر ﺳﻮره ﺑﻪ
از ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓ� ﻓﺮزﻧﺪ
ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ٤٩ﺻﺎدره از ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓ� ﻓﺮزﻧﺪ
 -٤ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻤﺮاﻧ� ﭘﻮر ﺳﻮره ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ٤٦ﺻﺎدره از ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓ� ﻓﺮزﻧﺪ  -٥ﻣﻨﺼﻮر ﻋﻤﺮاﻧ� ﭘﻮر ﺳﻮره ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 ١٨٨٨٤ﺻﺎدره از ﻣﺸﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓ� ﻓﺮزﻧﺪ
 -٦ﻓﺮ�ﺪه ﻋﻤﺮاﻧ� ﭘﻮر ﺳﻮره ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ١٦٠٣ﺻﺎدره از ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓ� ﻓﺮزﻧﺪ  -٧ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻤﺮاﻧ� ﭘﻮر ﺳﻮره ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 ٩٠٢ﺻﺎدره از ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓ� ﻓﺮزﻧﺪ  -٨ﻟﻴﻠ� ﻋﻤﺮاﻧ� ﭘﻮر
ﺳﻮره ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ١٠٤٧٧ﺻﺎدره از ﻣﺸﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓ� ﻓﺮزﻧﺪ
ﻣﺘﻮﻓ� ورﺛﻪ د�ﮕﺮ� ﻧﺪارد.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 ٤٥٦٧٣
ﻗﺎﺿ� ﺷﻮرا -ﺷﻌﺒﻪ  ٢٤٣ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٢٨٥٨٨٩آ

آﮔﻬﯽ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺎور ﻣﺎدر

ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮى ﻣﺸﻬﺪ

ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮى ﻣﺸﻬﺪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﺮ�ﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎور ﻣﺎدر
ﺑﺮا� اﺣﺪاث ﺧﻂ  ٣ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮ� ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آ�ﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا�� ﺑﻨﺪ ﻫـ ﻣﺎده  ٢٩ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره /١٩٣٥٤٢ث �٤٢٩٨٦ﻣﻮرﺧﻪ ٨٨٫١٠٫١ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎ�� ﻣﺸﺎوران واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ دارا� رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪ� ﭘﺎ�ﻪ �� راه آﻫﻦ و ﭘﺎ�ﻪ �� ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و
ﺗﺮاﻓﻴ� دارا� اﻋﺘﺒﺎر از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر�ﺰ� �ﺸﻮر ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ آزاد �ﺎر� اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮا� ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ) (RFQﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن �ﺎرﻓﺮﻣﺎ�� ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ�
ﻣﺸﻬﺪ ،اﻧﺘﻬﺎ� ﺑﻠﻮاررﺳﺘﻤ� ،ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺑﺴﻴﺞ ،ﺷﺮ�ﺖ ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮ� ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس٠٥١-٣٣٠٣٠٣١٤ :

ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮى ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٢٨٢٠١٢آ

آﮔﻬ� اﺣﻀﺎر ﻣﺘﻬﻢ
در ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ  ٢٢٨٫٩٥٠٩٢٤آﻗﺎ� ﺣﻴﺪر �ﺮﻣ� ﺑﻪ اﺗﻬﺎم
ا�ﺮاد ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺪﻧ� ﻋﻤﺪ� ،ﺗﻮﻫﻴﻦ ،ﺗﻬﺪ�ﺪ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ و ﺗﺨﺮ�ﺐ ﺑﺎ
ﻗﻴﺪ ﺣﻖ داﺷﺘﻦ و�ﻴﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﺒﻮدن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮده و ﺑﻪ ﺗﺠﻮ�ﺰ ﻣﺎده  ١١٥ﻗﺎﻧﻮن آ�ﻴﻦ
دادرﺳ� دادﮔﺎهﻫﺎ� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر �ﻴﻔﺮ� ﻣﺮاﺗﺐ در
روزﻧﺎﻣﻪ آﮔﻬ� ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣ�ﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳ� روز در ﺷﻌﺒﻪ
 ٢٢٨داد�ﺎر� دادﺳﺮا� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب ﺣﺎﺿﺮ و از اﺗﻬﺎم
اﻧﺘﺴﺎﺑ� دﻓﺎع ﻧﻤﺎ�ﺪ ،در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر
رﺳﻴﺪﮔ� و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .م اﻟﻒ ٤٥٦٨٢
داد�ﺎر/ﺑﺎزﭘﺮﺳ� ﺷﻌﺒﻪ  ٢٢٨دادﺳﺮا� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب ﻣﺸﻬﺪ
 /٩٥٢٨٥٨٥٤آ

ﭘﻴﺮو آﮔﻬ�ﻫﺎ� ﻣﻨﺘﺸﺮه در ﺟﺮا�ﺪ ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤ�ﻮم ﻋﻠﻴﻪ آﻗﺎ�ﺎن
ﺣﺴﻴﻦ �ﻮﺳﻔ� و اﺣﺴﺎن ﺗﻮﺣﻴﺪ�ﭘﻮر �ﻪ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن ﻣ�ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺑﻼغ
ﻣ�ﮔﺮدد ﭼﻮن وﻓﻖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ٩٥٠٩٩٧٧٥٠٩١٠٠٨١٤ﺻﺎدره از
ﺷﻌﺒﻪ  ٢٥٢در ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎره  ٢٥٢٫٩٥٠٤٩٧ﻣﺤ�ﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻀﺎﻣﻨ� ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  ٤٣٫٤٥٥٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺟﺒﺮان )ﭘﺮداﺧﺖ(
ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎد�ﻪ از ﺗﺎر�ﺦ ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﭼ�  ١٣٩٤٫٥٫١اﻟ�
�ﻮماﻻداء ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺎﻧ� ﻣﺮ�ﺰ� و ﻧﻴﺰ ﭘﺮداﺧﺖ  ١١٥٫٦٨٣ﺗﻮﻣﺎن
ﺻﺪ و ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﺳﻪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴﺎرت وارده
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﺰ�ﻨﻪ دادرﺳ� و ﺣﻖ درج آﮔﻬ� در ﺣﻖ ﻣﺤ�ﻮم ﻟﻪ آﻗﺎ� ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ
داﻧﺸﻮر و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ دوﻟﺘ� ﺷﺪها�ﺪ ﻇﺮف ده روز از اﻧﺘﺸﺎر ا�ﻦ
آﮔﻬ� ﻣﻬﻠﺖ دار�ﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا� ﻣﻔﺎد اﺟﺮاﺋﻴﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﻴﺪ در ﻏﻴﺮ ا�ﻦ
ﺻﻮرت دا�ﺮه اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎ ﻫﺰ�ﻨﻪ
اﺟﺮا�� اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .م اﻟﻒ ٤٥٦٨٠
ﻣﻨﺸ�ﺷﻌﺒﻪ ٢٥٢ﺷﻮرا�ﺣﻞاﺧﺘﻼفﻣﺠﺘﻤﻊ ٥ﻣﻴﺮزا�ﻮﭼ�ﺧﺎنﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٢٨٥٨٦١آ

آﮔﻬ� اﺑﻼغ دادﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺮو آﮔﻬ�ﻫﺎ� ﻗﺒﻠ� ﺑﻪ آﻗﺎ� ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮﺷﻴﺰ� ﺣﺼﺎر� ﻓﻌﻼ
ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن اﺑﻼغ ﻣ�ﺷﻮد در ﺧﺼﻮص دادﺧﻮاﺳﺖ زوﺟﻴﻦ ﺑﻪ اﺳﺎﻣ�
ﺧﺎﻧﻢ ﻓﻀﻪ ﻋﺮاﻗ� ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﺎ و�ﺎﻟﺖ آﻗﺎ� ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻋﻨﺒﺮﺳﺘﺎﻧ� ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ٣٧٠و آﻗﺎ� ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮﺷﻴﺰ� ﺣﺼﺎر� ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﺎ و�ﺎﻟﺖ
ﻣﻊاﻟﻮاﺳﻄﻪ آﻗﺎ� ﺣﺎﻣﺪ ﺻﺎدﻗﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ٦ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺻﺪور
ﮔﻮاﻫ� ﻋﺪم اﻣ�ﺎن ﺳﺎزش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﻼق ﺗﻮاﻓﻘ� ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ا�ﻨ�ﻪ ﻣﺴﺎﻋ�
دادﮔﺎه ﻣﺒﻨ� ﺑﺮ ا�ﺠﺎد ﺳﺎزش ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ واﻗﻊ ﻧﮕﺮد�ﺪه و ﻃﺮﻓﻴﻦ اﺻﺮار ﺑﺮ
ﺟﺪا�� دارﻧﺪ و در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ زوﺟﻪ ﻧﻴﺰ �ﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذ�ﻞ
اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻣ�ﮔﺮدد ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
اوﻻ ﻣﻬﺮ�ﻪ زوﺟﻪ ﭼﻬﻞ ﺳ�ﻪ ﺑﻬﺎر آزاد� در ﻗﺒﺎل ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ اﻧﺎث و ١٥
ﺳ�ﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﻬﺎر آزاد� در ﻗﺒﺎل ﻃﻼق ﺧﻠﻌ� ﺑﺬل ﮔﺮد�ﺪه اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﻴﺎﺟﻬﻴﺰ�ﻪ ﻧﺰد زوﺟﻪ ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻧﻔﻘﻪ ا�ﺎم ﻋﺪه و ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺬل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
راﺑﻌﺎ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺸﺘﺮ� اﻧﺎث ﺗﺎ  ١٥ﺳﺎﻟﮕ� ﺑﺎ ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ ذ�ﻮر ﺑﺎ
ﭘﺪر و ﻫﺮ �� از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺣﻖ ﻣﻼﻗﺎت ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را از ﺳﺎﻋﺖ  ٨ﺻﺒﺢ روز
ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻟﻐﺎ�ﺖ  ٨ﺻﺒﺢ روز ﺷﻨﺒﻪ در ﻣﺤﻞ ﺳ�ﻮﻧﺖ ﺧﻮد دارد .ﻧﻔﻘﻪ
ﻓﺮزﻧﺪ اﻧﺎث ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﺪر اﺳﺖ.
ﻟﺬا دادﮔﺎه ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ  ٩ﻣﺎده  ٤و ﻣﻮاد  ٢٤و  ٢٦ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎ�ﺖ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺼﻮب  ١٣٩١٫١٢٫١ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا� اﺳﻼﻣ� ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫ� ﻋﺪم
اﻣ�ﺎن ﺳﺎزش ﻣ�ﻧﻤﺎ�ﺪ و �ﻠﻴﻪ ﻣﺤﺎﺿﺮ رﺳﻤ� ﺑﺎ رﻋﺎ�ﺖ ﺟﻬﺎت ﺷﺮﻋﻴﻪ ﻣﺎذون
در اﺟﺮا� ﺻﻴﻐﻪ ﻃﻼق ﺗﻮاﻓﻘ� از ﻧﻮع ﺧﻠﻌ� ﻧﻮﺑﺖ اول ﻣ�ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻋﺘﺒﺎر ا�ﻦ
ﮔﻮاﻫ� ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  ٢٤ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮقاﻻﺷﺎره از ﺗﺎر�ﺦ اﺑﻼغ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ زوﺟﻴﻦ ﺑﻪ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫ� ﭘﺰﺷ� ذ�ﺼﻼح در ﻣﻮرد
وﺟﻮد ﺟﻨﻴﻦ �ﺎ ﻋﺪم آن ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻃﻼق اﻟﺰاﻣ� اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا�ﻨ�ﻪ
ا�ﻦ اﺟﺎزه ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺗﻮاﻓﻖ زوﺟﻴﻦ ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف ��
ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن �ﺎن ﻟﻢ ��ﻦ ﺗﻠﻘ� ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻧﻤ�ﺑﺎﺷﺪ .را� ﺻﺎدره
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زوج ﻇﺮف ﺑﻴﺴﺖ روز ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫ� در ا�ﻦ ﺷﻌﺒﻪ و ﺳﭙﺲ ﻇﺮف
ﺑﻴﺴﺖ روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪ�ﺪ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫ� و ﺳﭙﺲ ﻇﺮف ﺑﻴﺴﺖ روز
ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫ� در د�ﻮان ﻋﺎﻟ� ﻣﺤﺘﺮم �ﺸﻮر ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ .م اﻟﻒ ٤٥٦٨٥
ﻣﺪ�ﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ٢٥دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣ� ﻣﺸﻬﺪ -ﻋﻠ� ا�ﺒﺮ ﺻﻤﺪزاده

 /٩٥٢٨٥٨٣٧آ

ﭘﻴﺮو آﮔﻬ�ﻫﺎ� ﻗﺒﻠ� ﺑﻪ �ﻮروش ﺣﻘﮕﻮ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن اﺑﻼغ
ﻣ�ﺷﻮد در ﻣﻮرد دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻴﺮزاده و ﻣﺤﻤﺪ�ﺎﻇﻢ
ﺗﻘ�ﭘﻮر ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ
 ٩٥٠٩٩٧٧٥٠٠٩٠٠٥٠٤در ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ  ٩٥٠٢٢٦ﻣﺤ�ﻮم
ﺷﺪها�ﺪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ دو�ﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﺑﻴﺴﺖ ﻫﺰار ر�ﺎل ﻫﺰ�ﻨﻪ دادرﺳ� و ﺣﻖاﻟﻮ�ﺎﻟﻪ و�ﻴﻞ
ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻴﺼﺪ ﻫﺰار ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰ�ﻨﻪ درج آﮔﻬ� در روزﻧﺎﻣﻪ
در ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺎن .ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ درج ﻣ�ﮔﺮدد .را�
ﺻﺎدره ﻏﻴﺎﺑ� و از ﺗﺎر�ﺦ درج در روزﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫ�
در ا�ﻦ ﺷﻮرا اﺳﺖ .م اﻟﻒ ٤٥٦٧٦
ﻣﺘﺼﺪ� اﻣﻮر دﻓﺘﺮ� دادﮔﺎه ﺷﻌﺒﻪ  ٩ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺷﻤﺎره �� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ -ﻓﺎﺋﺰه اﺣﻤﺪ�ﺎن ﺑﻮرﻧﮓ
ﻣﺸﻬﺪ -اﺑﺘﺪا� ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺧﻮاﺟﻪرﺑﻴﻊ -روﺑﺮو� آ�ﺖا ...ﻋﺒﺎد� ٨

ﭘﻴﺮو آﮔﻬ�ﻫﺎ� ﻗﺒﻠ� ﺑﻪ ﺣﺴﻴﻦ رﺷﻴﺪ اﺣﻤﺪ� ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن
اﺑﻼغ ﻣ�ﺷﻮد در ﻣﻮرد دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺻﻔﺪر� ﺷﺎداﻟﻮ
ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺟﻪ ﭼ� ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ
 ٩٥٠٩٩٧٧٥٠٠٩٠٠٥٠٧در ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ  ٩٥٠١٦٢ﻣﺤ�ﻮم
ﺷﺪها�ﺪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ  -١ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
 -٢ﻣﺒﻠﻎ �� ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ر�ﺎل ﻫﺰ�ﻨﻪ دادرﺳ�
و درج آﮔﻬ� و ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎد�ﻪ از ﺗﺎر�ﺦ ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﭼ� ٩٢٫٢٫٢٥
ﻟﻐﺎ�ﺖ �ﻮماﻻداء در ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺎن .ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ درج
ﻣ�ﮔﺮدد .را� ﺻﺎدره ﻏﻴﺎﺑ� و از ﺗﺎر�ﺦ درج در روزﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧ�
ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫ� در ا�ﻦ ﺷﻮرا اﺳﺖ .م اﻟﻒ ٤٥٦٧٧
ﻣﺘﺼﺪ� اﻣﻮر دﻓﺘﺮ� دادﮔﺎه ﺷﻌﺒﻪ  ٩ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺷﻤﺎره �� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ -ﻓﺎﺋﺰه اﺣﻤﺪ�ﺎن ﺑﻮرﻧﮓ
ﻣﺸﻬﺪ -اﺑﺘﺪا� ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺧﻮاﺟﻪرﺑﻴﻊ -روﺑﺮو� آ�ﺖا ...ﻋﺒﺎد� ٨

 /٩٥٢٨٥٨٧٩آ

 /٩٥٢٨٥٨٧٦آ

ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺮو آﮔﻬ�ﻫﺎ� ﻗﺒﻠ� ﺑﻪ آﻗﺎ� ﻣﺤﻤﺪ ا�ﺒﺮ� رﻫﻮزگ ﻓﻌﻼ
ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن اﺑﻼغ ﻣ�ﺷﻮد در ﻣﻮرد دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﻈﻢ ا�ﺮانﻧﮋاد ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻃﻼق ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣ�ﻢ  ٩٥٠٩٩٧٥١١٣٣٠١٠٣٢در ﭘﺮوﻧﺪه
�ﻼﺳﻪ  ٩٫٩٥٠٥٧٧ﺑﻪ ﮔﻮاﻫ� ﻋﺪم اﻣ�ﺎن ﺳﺎزش ﺻﺎدر و زوﺟﻪ ﻣ�ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ
از ﻗﻄﻌﻴﺖ را� ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ��� از ﻣﺤﺎﺿﺮ رﺳﻤ� ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا� ﺻﻴﻐﻪ ﻃﻼق
و ﺛﺒﺖ آن اﻗﺪام زوﺟﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻬﺮ�ﻪ را ﺑﺬل و زوج ﻗﺒﻮل ﺑﺬل ﻣ�ﻧﻤﺎ�ﺪ ﺟﻬﻴﺰ�ﻪ
در اﺧﺘﻴﺎر زوﺟﻪ اﺳﺖ ﭘﺪر ﺣﻖ ﻣﻼﻗﺎت ﻓﺮزﻧﺪان را دارد .زوﺟﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻧﻴﺴﺖ.
ﮔﻮاﻫ� ﻋﺪم ﺑﺎردار� در ﻣﺤﻀﺮ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر زوج
زوﺟﻪ ﺑﺎ و�ﻴﻞ و� و�ﺎﻟﺘﺎ از ﻃﺮف زوج ﻗﺒﻮل ﺑﺬل ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﻣﺤ�ﻮم ﺷﺪها�ﺪ.
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ درج ﻣ�ﮔﺮدد .را� ﺻﺎدره ﻏﻴﺎﺑ� و از ﺗﺎر�ﺦ
درج در روزﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫ� در ا�ﻦ دادﮔﺎه اﺳﺖ .م اﻟﻒ
٤٥٦٨٨
ﻣﺪ�ﺮ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗ� ﺷﻌﺒﻪ  ٩دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎ�� ﺷﻬﻴﺪ
ﻣﻄﻬﺮ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ ) ٣٨ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﺑﻖ( -ﺷﻬﻴﻦ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮ�
ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﻠﻮار ﺷﻔﺎ -ﺷﻔﺎ� ٣٠
 /٩٥٢٨٥٨٢٥آ

ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺮﺿﻴﻪ ر�ﺎﺑ� دادﺧﻮاﺳﺘ� ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮاﻧﺪه آﻗﺎ� ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺻﺤﺘ�
ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻃﻼق ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ زوﺟﻪ ﺗﻘﺪ�ﻢ دادﮔﺎهﻫﺎ� ﻋﻤﻮﻣ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ
ﻧﻤﻮده �ﻪ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔ� ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  ١٨دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎ�� ﺷﻬﻴﺪ
ﻣﻄﻬﺮ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ واﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﻠﻮار ﺷﻔﺎ -ﺷﻔﺎ�  ٣٠ارﺟﺎع و ﺑﻪ
�ﻼﺳﻪ  ٩٥٠٩٩٨٧٥٨٦٨٠٠٥٥٥ﺛﺒﺖ ﮔﺮد�ﺪه �ﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر  ٧روز
از زﻣﺎن ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن ﺑﻮدن ﺧﻮاﻧﺪه
و درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺎن و ﺑﻪ ﺗﺠﻮ�ﺰ ﻣﺎده  ٧٣ﻗﺎﻧﻮن آ�ﻴﻦ دادرﺳ� دادﮔﺎهﻫﺎ�
ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧ� و دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه ﻣﺮاﺗﺐ �� ﻧﻮﺑﺖ در ﺟﺮا�ﺪ
�ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� ﻣ�ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﭘﺲ از ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� و اﻃﻼع از ﻣﻔﺎد آن
ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﻧﺸﺎﻧ� �ﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻧﺴﺨﻪ دوم دادﺧﻮاﺳﺖ و
ﺿﻤﺎﺋﻢ را در�ﺎﻓﺖ و در وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﻓﻮق اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﺪ.ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻃﻼق از ﻧﺎﺣﻴﻪ زوﺟﻪ
ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر �� ﻫﻔﺘﻪ ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ .م اﻟﻒ ٤٥٦٨٩
ﻣﻨﺸ� دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗ� ﺷﻌﺒﻪ  ١٨دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎ�� ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮ�
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ -ﻧﺮﮔﺲ ﻋﺒﺪ�
ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﻠﻮار ﺷﻔﺎ -ﺷﻔﺎ� ٣٠
 /٩٥٢٨٥٨١٩آ

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎره ٩۵,٣١,٢٨

ﻣﻮﺿﻮع  :ﭘﺮوژه ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزى از
ﺳﺮدرب ﺗﺎ ﻣﺮز ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻟﻄﻒ آﺑﺎد
 ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ٣٠٦٩ :ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل رﺷﺘﻪ و رﺗﺒﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر  :ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران دارا� ﺻﻼﺣﻴﺖ دررﺷﺘﻪ ﻫﺎ� اﺑﻨﻴﻪ و راه »ﺗﻮاﻣﺎن«ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ ٥ ﻣﻴﺰان ﺳﭙﺮده ﺷﺮ�ﺖ درﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﻣﺒﻠﻎ  ١٥٣٫٤٧٣٫٥٠٠ر�ﺎل ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ �ﻪ ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ ﺑﺼﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ�� و �ﺎ ﻓﻴﺶ وار�ﺰ� و �ﺎ ﭼ� ﺗﻀﻤﻴﻨ� در وﺟﻪ اداره �ﻞ وار�ﺰ ﮔﺮدد.
 ﻣﻬﻠﺖ و ﻧﺤﻮه ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد :ﺗﺎ ﻣﻮرخ  ٩٥٫١٠٫٦از ﻃﺮ�ﻖ ﺳﺎ�ﺖ ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ�  http://iets.mporg.irﻗﺎﺑﻞﻣﺮاﺟﻌﻪ و در�ﺎﻓﺖ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻣﺪت ﻗﺒﻮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات  :ﺗﺎ رأس ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ  ٩٥٫١٠٫١٦ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ و از زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﺑﻌﺪﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات :ﻣﺸﻬﺪ  -اﻧﺘﻬﺎ� ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﺪاﺋﻴﺎن اﺳﻼم  -اداره �ﻞ راﻫﺪار� و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ا� ﺧﺮاﺳﺎنرﺿﻮ� -واﺣﺪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮ�ﺰ� اداره �ﻞ درﻗﺒﺎل اﺧﺬ رﺳﻴﺪ )ﺗﺤﻮ�ﻞ ﭘﺎ�ﺎت ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ� د�ﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ (
 ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎ�ﺎت راس ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ  ٩٥٫١٠٫١٦ﺑﻪ آدرس ﻣﺸﻬﺪ  -اﻧﺘﻬﺎ� ﺧﻴﺎﺑﺎنﻓﺪاﺋﻴﺎن اﺳﻼم -اداره �ﻞ راﻫﺪار� و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ا� ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه آن
ﺷﺮ�ﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات اراﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓ� ﻧﺎﻣﻪ �ﺘﺒ� اﻟﺰاﻣ� اﺳﺖ.
ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ�  http://iets.mporg.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ و �ﺎﺑﺎ اداره ﭘﻴﻤﺎن و رﺳﻴﺪﮔ� ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
 /٩٥٢٨٤٦٦٧آ
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