در حاشیه

دیپلمات

درخواست پمپئو برای گفتوگوی اروپا با ایران درباره تروریسم

کشورهای دیگر از تصمیمات آمریکا تبعیت نمیکنند

وزیر امورخارجه آمریکا با اس��تناد به گزارش ادعایی و بیاس��اس واشنگتن
علیه کشورمان خواستار گفتوگوی اروپاییها با ایران درباره حمایت از تروریسم
شد.
مایک پمپئ��و در ادامه ادعاهای خود ابراز امی��دواری کرد که اروپایها این
موضوع را در دیدار با مقامات ایرانی مطرح کنند.
پمپئ��و همچنین در تویی��ت جداگانهای ،گ��زارش وزارت امورخارجه آمریکا در
رابطه با آنچه ادعا میکند مربوط به فعالیتهای تروریس��تی مورد حمایت ایران در اروپا
اس��ت را منتش��ر کرد که در آن مجموعهای از عملیاتهای نسبت داده شده به ایران و
حزب اهلل لبنان در کشورهای اروپایی را پس از انقالب اسالمی فهرست کرده است.
مقامات آمریکایی با حمایت رژیم صهیونیستی و متحدانشان همواره تالش کردهاند
فارس
ایران را حامی تروریسم در منطقه و جهان نشان دهند.

وزیر خارجه ترکیه با اشاره به صداقت ایران در عمل به تعهداتش در برجام
گف��ت :آمریکا میگوید من این تصمیم(خروج از برجام) را گرفتم و کش��ورهای
دیگر نیز مجبور به تبعیت از آن هستند در صورتیکه چنین نیست.
مولود چ��اووش اوغلو افزود :در گذش��ته مذاکرات طوالن��ی درباره موضوع
هستهای ایران بین آمریکا ،اتحادیه اروپا و ایران انجام گرفت و در نهایت به تفاهم
رس��یده و معاهدهای امضا کردند ،اما آمریکا در دوره جدید(ترامپ) اعالم کرد که از
این معاهده خارج میشود ولی اتحادیه اروپا بر ادامه حضور خود بر آن تاکید کرد.
وزی��ر خارجه ترکی��ه گفت :آمریکا میگوید من این تصمیم را گرفتم و کش��ورهای
دیگر نیز مجبور به تبعیت از آن هستند در صورتیکه چنین نیست .تو (ترامپ) از کسی
مشورت نمیگیری و به تنهایی تصمیم خود را میگیری و سپس از همه میخواهی که
مهر
آن را تبعیت کنند اما این کار شدنی نیست.

معادله

تالش سفیر آمریکا برای تطمیع شرکتهای آلمانی

ال با ادبیاتی تحکمآمیز از ش��رکتهای آلمانی
س��فیر آمریکا در برلین که قب ْ
خواس��ته بود روابطشان با ایران را قطع کند اکنون برای رسیدن به این هدف از
در تطمیع با آنها وارد گفتوگو شده است.
"ریچ��ارد گرنل مخفیان��ه را برای تعامل با مدیران ش��رکتهای آلمانی آغاز
ک��رده و به آنها پیش��نهاد میدهد ب��ه جای بازار ایران ،ب��ازار بزرگتر و جذابتر
آمریکا را بیازمایند .او در همین راس��تا با نمایندگان اتاق بازرگانی و صنعت آلمان و
همچنین نمایندگان حدود  12شرکت آلمانی دیدار کرده و تالش کرده آنها را به سمت
خروج از ایران سوق دهد.
پالیتیکو میگوید رویکردی که او در حال حاضر دنبال میکند نشاندهنده این است
که او مواضعش را نس��بت به گذش��ته نرمتر کرده است .یکی دیگر از گزینههای تشویقی
تسنیم
گرنل به شرکتهای آلمان پیشنهاد داده ،بهبود روابط برلین با ریاض است.
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پرونـــــده

گروه دیپلماسی

کمیسون مشترک کشورهای
طرفه��ای برجام دی��روز در حال��ی در وین و در
س��طح وزرا مجدد بر س��ر ی��ک میز ،ب��ه مذاکره
پرداختن��د که ش��واهد و قرائن از برآورده نش��دن
بسیاری از انتظارات جمهوری اسالمی ایران و عدم
تضمینهای الزم از س��وی اروپا برای حفظ توافق
هستهای حکایت دارد.
مس��ئول سیاس��ت خارجه اتحادی��ه اروپا بعد
از پایان نشس��ت مش��ترک کمیس��یون برجام به
خبرن��گاران گفت :طرفین تواف��ق کردند مذاکرات
ادامه یابد.
خبرن��گار رویت��رز حاضر در مح��ل مذاکرات
میگوید؛ موگرینی به هیچ س��والی پاس��خ نداد و
محل مذاکرات را ترک کرد.
الرنس نورمن خبرنگار روزنامه وال اس��تریت
ژورنال درباره نشس��ت وین در حس��اب توئیتری
خود نوش��ت؛ تقریبا هیچ چی��ز جدیدی در بیانیه
کمیس��یون مش��ترک درباره برجام وج��ود ندارد.
جزئیات صفر ،وعدههای بیش��تر ،بدون دس��تاورد
قاطع و برای خرید زمان.
بعد از خروج "دونال��د ترامپ" رییس جمهور
آمری��کا در تاریخ  18اردیبهش��ت س��ال جاری از
برجام ،سه کشور اروپایی حاضر در این توافق نامه
(انگلیس ،فرانسه و آلمان) هر کدام جداگاه بر حفظ
توافق هس��تهای تاکید کردند و خواس��تار ماندن
ایران در برجام ش��دند؛ البته مس��ئوالن جمهوری
اسالمی ایران نیز بعد از اقدام آمریکا ،ضرب االجل
دو ماهای را به اروپا برای ارائه تضمینهای الزم در
برابر تحریمهای آمریکا خواستار شدند.
ق��رار ب��ود در این بس��ته حمایت��ی وضعیت
فروش نفت و س��رمایهگذاری در ای��ران علیرغم
وضع مجدد تحریمهای واش��نگتن علیه ارائه شود.
حاال دیروز نشس��ت کمیسون مشترک کشورهای
طرفه��ای برجام ب��ا حضور "فدری��کا موگرینی"
مسئول سیاست خارجی اروپا و البته بدون حضور
"بوریس جانس��ون" وزیر خارج��ه بریتانیا به دلیل
حضورش در نشس��تی در لندن درب��اره برگزیت،
برگزار و بعد از دو ماه بس��ته پیش��نهادی اتحادیه
اروپا به ایران ارائه ش��د اما ،بس��تهای که در آن نه
از تضمینهای الزم اروپاییها در قبال تحریمهای
آمریکا علیه ملت ای��ران خبری بود و نه انتظارات
جمهوری اسالمی را بر آورده میکند.
حس��ن روحانی ،رییس جمهور کشورمان نیز

نشست برجامی در وین با دستاورد تقریبا هیچ به کار خود پایان داد

ناامیدکننده یا سازنده؟!

موگرینی :تهران و قدرتهای جهانی توافق کردند مذاکرات ادامه یابد
پیش از برگزاری نشس��ت وین در تماس با همتای
فرانسوی خود اذعان داشت :بسته پیشنهادی اروپا
درباره ادامه روند همکاری ها در برجام دربرگیرنده
همه خواستههای ما نیست.
نکته جالب توجه اینکه یک دیپلمات اروپایی
نی��ز با بیان اینکه هدف از نشس��ت وزیران خارجه
ایران و  ۴+۱حفظ برجام اس��ت ،تاکید کرده؛ بعید
است بتوان تمام انتظارات ایران را برآورده کرد.
وزیر خارجه فرانس��ه ،نیز در سخنانی تصریح
کرد :بعید است بسته پیشنهادی اقتصادی به ایران
تا پیش از نوامبر آماده شود.
به نظر میرس��د اروپاییها به دنبال به تاخیر
انداختن زمان هستند چرا که اوال؛ توان رویارویی
با تصمیمات اتخاذ ش��ده از سوی آمریکا را ندارند؛
دوم اینکه با این وقت کشی تالش میکنند تهران
را مجبور به عقبنش��ینی از خواستههایش کنند،
س��وم اینکه فاز اول تحریمه��ای آمریکا علیه ملت
ایران قرار است از 13مردادماه سال جاری اجرایی
ش��ود ،از این رو اروپا با این اتالف وقت تا رسیدن
موعد این تحریمهای ضد ایرانی ،میخواهد تهران
را در موض��ع ع��دم توانمندی ب��رای مقابله با این
تحریمها قرار دهد و ذیل آن بتواند مذاکره بر س��ر
مسائل منطقهای و موشکی را به جمهوری اسالمی
تحمیل کند و این تقس��یم کار حس��اب شده بین
آمریکا و س��ه کش��ور اروپایی مس��یر خود را طی
میکند.
کمیس��یون مشترک وزرای خارجه کشورهای
طرفهای برجام به همراه مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا دیروز در حالی در وین برگزار شد که
محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان به
همراه هئیتی ش��امل لعیا جنیدی معاون حقوقی
رئی��س جمه��وری ،مجی��د تختروانچ��ی معاون
سیاس��ی دفتر رئیس جمه��وری و عباس عراقچی
معاون سیاسی وزارت امور خارجه حضور داشتند
برگزاری این نشست در شرایطی بود که وزیر امور

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ )ﻣﻠﻚ(
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ -139604029105000820:ﺑــﻪ ﻣﻮﺟــﺐ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳــﻰ
ﻛﻼﺳــﻪ  9600896ﻟــﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤــﺪ ﺩﻳﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺠــﻒ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟــﺪ  1332/9/4ﻛﺪﻣﻠﻰ
 4569809944ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺳــﻤﻨﺎﻥ ﺧﻴﺮﺁﺑﺎﺩ ﺥ ﺗﻼﺵ ﭘﻼﻙ  803ﻭ ﻋﻠﻴــﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻛﺎﻇﻤــﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1349/11/19ﻛﺪﻣﻠــﻰ  4569415121ﺵ ﺵ
 841ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺥ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﻛﻮﻯ ﻣﻴﺮﺍﻥ ﭘﻼﻙ  13ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ  3511412851ﻳﺎ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺥ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ
 ،ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﻳﻚ ﭘﻼﻙ  13ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭼﻚ ﺑﺮﮔﺸــﺘﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1395/3/5-269357ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ
ﺷــﻌﺒﻪ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻣﺪﺭﺱ ﺳــﻤﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  7/250/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ
ﺑﺴــﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻃﻠﺒﺶ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﭘﻼﻙ ﻫﺎﻯ  1223,2ﺑﺨﺶ ﻳﻚ
ﺳــﻤﻨﺎﻥ ﻭ  761ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺳــﻤﻨﺎﻥ ﻭ  1929ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺳــﻤﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺻﻞ ﭘﻼﻙ ﻫﺎﻯ
ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻠﻚ ﻫﺎﻯ ﻣﻮﺭﺩ
ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 (1ﺑﺎﺯﮔﺸــﺖ ﺑــﻪ ﻧﺎﻣــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139604929105005195ﻭ ﻛﻼﺳــﻪ 9600896
ﻣﻮﺭﺧــﻪ  1396/12/16ﻣﺮﺍﺗــﺐ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷــﺖ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  0ﻓﺮﻋــﻰ ﺍﺯ  1929ﺍﺻﻠﻰ
ﺑﺨﺶ  01ﻧﺎﺣﻴﻪ  00ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ ) (0ﺻﻔﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷــﺘﻰ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ
 139605829021001855ﻣــﻮﺭﺩ ﺛﺒــﺖ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  105274ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ  121ﺩﻓﺘﺮ 738
ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺳــﻤﻨﺎﻥ ﺑﺨﺶ  1ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠــﻰ  4569415121ﻧــﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺩﻭ ﺳــﻬﻢ ﻣﺸــﺎﻉ ﺍﺯ ﻫﻔﺖ ﺳــﻬﻢ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ
ﻣﺘﻦ ﺳــﻬﻢ ﺩﻭ ﺳــﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﻫﻔﺖ ﺳﻬﻢ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﭼﺎﭘﻰ  854990ﺳﺮﻯ ﺝ ﺳﺎﻝ  91ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ) (7/612/500/000ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﺷﺸﺼﺪ
ﻭ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﻭ ﭘﺎﻧﺼــﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺑــﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﻳﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷــﺘﻰ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻗﻴﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻠﻚ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺎﺩﺍﺳﺘﺮ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ً ﻣﺸﺨﺺ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 (2ﺑﺎﺯﮔﺸــﺖ ﺑــﻪ ﻧﺎﻣــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139604929105005194ﻭ ﻛﻼﺳــﻪ 9600896
ﻣﻮﺭﺧــﻪ  1396/12/16ﻣﺮﺍﺗــﺐ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷــﺖ ﭘــﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  0ﻓﺮﻋــﻰ ﺍﺯ  761ﺍﺻﻠﻰ
ﺑﺨﺶ  01ﻧﺎﺣﻴﻪ  00ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ ) (0ﺻﻔﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷــﺘﻰ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ
 139605829021001855ﻣــﻮﺭﺩ ﺛﺒﺖ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1159ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ  229ﺩﻓﺘﺮ  12ﺩﻓﺎﺗﺮ
ﺳــﻤﻨﺎﻥ ﺑﺨﺶ  1ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺳــﻤﻨﺎﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 4569415121ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺩﻭ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﻫﻔﺖ ﺳﻬﻢ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻣﺘﻦ ﺳﻬﻢ
ﺩﻭ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﻫﻔﺖ ﺳﻬﻢ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻰ 854308
ﺳﺮﻯ ﺝ ﺳﺎﻝ  91ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ) (7/612/500/000ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﺷﺸﺼﺪ ﻭ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﻳﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷــﺘﻰ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻗﻴﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻠﻚ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺎﺩﺍﺳﺘﺮ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ً ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 (3ﺑﺎﺯﮔﺸــﺖ ﺑــﻪ ﻧﺎﻣــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139604929105005193ﻭ ﻛﻼﺳــﻪ 9600896
ﻣﻮﺭﺧــﻪ  1396/12/16ﻣﺮﺍﺗــﺐ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷــﺖ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  2ﻓﺮﻋــﻰ ﺍﺯ  1223ﺍﺻﻠﻰ
ﺑﺨﺶ  01ﻧﺎﺣﻴﻪ  00ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ ) (224ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﺑﻴﺴــﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻓﺘﺮ
ﺑﺎﺯﺩﺍﺷــﺘﻰ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴــﻚ  139605829021001856ﻣــﻮﺭﺩ ﺛﺒﺖ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  104299ﺩﺭ
ﺻﻔﺤــﻪ  355ﺩﻓﺘﺮ  730ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺳــﻤﻨﺎﻥ ﺑﺨــﺶ  1ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺳــﻤﻨﺎﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻰ  4569415121ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﻭ ﺳــﻬﻢ
ﻣﺸــﺎﻉ ﺍﺯ ﺩﻭﻳﺴــﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺩﻭ ﺳﻬﻢ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻼﻥ ﻣﺘﻦ ﺳــﻬﻢ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻫﻔﺘﻢ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ
ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻰ  112552ﺳﺮﻯ ﻩ ﺳﺎﻝ  91ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
) (7/612/500/000ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﺷﺸــﺼﺪ ﻭ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ
ﻧﻔــﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﻳﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷــﺘﻰ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻗﻴﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻠﻚ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺎﺩﺍﺳﺘﺮ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ً ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻭ ﻣﻠﻚ ﻓﻮﻕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻗﻄﻌﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ:
 (1ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ً ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9600896ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
ﺑﺴــﺘﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﺁﻗــﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﻳﺎﻧــﻰ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﺎﻇــﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ
ﺑﺴــﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ  2ﺳــﻬﻢ ﻣﺸــﺎﻉ ﺍﺯ  7ﺳﻬﻢ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  1929ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺳــﻤﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻗﺪﺱ ﺿﻤﻦ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻯ ﻛﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﺤﻞ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺑﺮﺭﺳــﻰ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﻰ ﺭﺳﺎﻧﺪ:
ﭘــﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺻﻔﺮ ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  1929ﺍﺻﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎﺕ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻯ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻰ 39717590
ﻭ  3939884ﻭ  1143ﻣﺘﺮ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺩﺭﻳﺎﻯ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺻﻔﺮ ﻓﺮﻋﻰ
ﺍﺯ ﺍﺻﻠــﻰ ﻣﺬﻛــﻮﺭ ﻗﻄﻌﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  2654ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣــﻼﻙ ﺟﻠﺪ  27ﺻﻔﺤﻪ
 125ﺑــﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ﺑﺼــﻮﺭﺕ ﺑﺎﻍ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺑﺎﭼﻴﻨﻪ ﮔﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  5231,42ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻛﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮﺁﻥ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳــﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﺯﻳﺴــﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻭ ﻣﺴــﻜﻮﻧﻰ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﭘﻼﻙ ﻓــﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﺧــﺖ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺑﻨﺎﻳﻰ
ﺑﺪﻭﻥ ﺳــﻘﻒ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  52ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﺣــﺪﻭﺩ  7ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺷــﻜﻞ
ﺩﺍﻳﺮﻩ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﭘﻼﻙ:
ﺍﻟــﻒ( ﻋﺮﺻــﻪ :ﻋﺮﺻﻪ ﭘﻼﻙ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮﺍﻣــﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ
ﻣﺸــﺎﻉ ﺑــﻮﺩﻥ ﻣﻠــﻚ ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ﻭﻗــﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴــﺎﻋﺪ ﻣﺴــﻜﻮﻧﻰ ﻭ ﺯﻳﺴــﺖ
ﻣﺤﻴﻄــﻰ ﻭ ﺩﻳﮕــﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫــﺎﻯ ﺩﻳﻤﺪﺧﻞ ﺩﺭ ﻗﻀﻴﻪ ﻫــﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺒﻠــﻎ 950,000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻛﻼ ً
 5231,42×950=4,969,849,000ﭼﻬــﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﻭ ﻧﻬﺼــﺪ ﻭ ﺷــﺼﺖ ﻭﻧــﻪ ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﻭ
ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻧﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺏ( ﺑﻨﺎ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺁﻥ :ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﻨﺎﻯ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  59ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  1,500,000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺟﻤﻌﺎ ً ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺒﻠﻎ
ﻫﺸــﺘﺎﺩ ﻭ ﻫﺸــﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ  59×1,500,000=88,500,000ﻭ ﺍﺭﺯﺵ
ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻛﻞ ﭘﻼﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺒﻠــﻎ 4,969.+88,500,000=5,058,349,000

خارجه کش��ورمان در بدو ورود به وین تأکید کرد:
انتظار میرود بسته پیشنهادی ،تعهدات مجموعه
کش��ورهای باقیمان��ده در برجام ش��امل تعهداتی
باش��د که حقوق مردم ایران از این توافق در سایر
زمینهها ازجمله اقتصادی ،سیاس��ی و هستهای را
تضمین کند.
وزی��ر خارجه ای��ران همچنی��ن در پیامهای
توئیت��ری از کش��ورهای طرف برجام خواس��ت به
جای وعدههای مبهم ،تعهدات قابل راستیآزمایی
بدهند.
در حال��ی ق��رار ب��ود رایزنیهای کمیس��یون
مش��ترک وزرای خارج��ه کش��ورهای طرفهای
برج��ام در مورد بس��ته پیش��نهادی اروپاییها به
صورت تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار گیرد که
وزیر خارجه فرانسه ،در سخنانی تصریح کرد" بعید
است بسته پیشنهادی اقتصادی به ایران تا پیش از
نوامبر آماده شود.
"ژان ای��وه لودری��ان" در بخ��ش دیگ��ری از
صحبتهای خود گفت :کشورهای اروپایی و روسیه
و چین در حال همکاری با هم برای رسیدن به یک

سازوکار مالی برای کاهش [اثر] تحریمهای سخت
آمریکا هس��تند؛ ما تالش داریم تا این کار را پیش
از اعم��ال تحریمها در ابتدای ماه آگوس��ت و یک
س��ری تحریمهای دیگر در ماه نوامبر انجام دهیم.
برای آغاز کار ،در ماه آگوست ،به نظر میرسد که
فرصت کوتاه است ،اما تالش میکنیم تا آن کار را
تا ماه نوامبر انجام دهیم.
وزیر خارجه آلمان پیش از برگزاری نشس��ت
کمیس��یون مش��ترک وزرای خارجه کش��ورهای
طرفهای برجام تصریح کرد :اروپاییها نمیتوانند
تمامی خس��ارتهای ناش��ی از خروج شرکتها از
ایران را جبران کنند.
"هیکو ماس" با این حال هشدار داد که خروج
ایران از توافق هستهای به اقتصاد این کشور آسیب
بیشتری خواهد زد.
در میان مواضع روس��یه و چین کمی متفاوت
از موضع سه کشور اروپایی بود چناچنه" ،الوروف"
وزیر خارجه روس��یه پس از دیدار با همتای چینی
خود بر تالش مس��کو و پکن ب��رای حفظ برجام و
اجرای کامل آن تأکید کرد.

 849,000ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻫﺸــﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺳــﻴﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻧﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ
ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳــﻦ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴــﺖ ﺁﻗــﺎﻯ ﻧﻈــﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﻛﺎﻇﻤــﻰ ﺣﻘﻴﻘــﻰ ﺑﻪ ﻣﻴــﺰﺍﻥ 2
ﺳــﻬﻢ ﻣﺸــﺎﻉ ﺍﺯ  7ﺳــﻬﻢ ﻛﻞ ﭘــﻼﻙ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﺳــﻬﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺸــﺎﻉ ﺑﻪ ﻣﻴــﺰﺍﻥ ﻣﺒﻠﻎ
 5,058,349,000×1=1,445,242,571ﻳــﻚ ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ
ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻳﻚ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.
 (2ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ً ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻛﻼﺳــﻪ  9600896ﺑﺴــﺘﺎﻧﻜﺎﺭ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﻳﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ  2ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  7ﺳﻬﻢ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 761ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺳــﻤﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ
ﻳــﻚ ﭘــﻼﻙ  3ﺟﻨﺐ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻛﺪﭘﺴــﺘﻰ  3513988541ﺑﻪ
ﺍﺗﻔــﺎﻕ ﺍﺯ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ ﻛﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺍﻟﻒ :ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻠﻚ :ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻯ ﻛﻪ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺎﻧﻪ
 2ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻪ ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﻰ ﻃﺮﻑ ﺣﻴﺎﻁ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺑﺎﺯﺳﺎﺭﻯ ﻭﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﺷﺪﻩ
ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻭ ﻃﺎﻕ ﻗﻮﺳــﻰ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﻬﺎﻯ ﮔﻞ ﻭ ﺧﺸــﺘﻰ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻭ ﻧﻤﺎ
ﺍﺟﺮ ﺳــﻔﻴﺪ ﻭ ﻋﺮﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺮﻭﻛﻰ ﺗﻬﻴﻪ ﺷــﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻘﺸــﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 1268,04ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ ﺟﻨﻮﺑﺎ ﺑﻪ ﺷــﺎﺭﻉ ﻋﺎﻡ )ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﻳﻚ( ﺷــﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻭ ﭘﻼﻙ
 761,1ﻭ ﺷــﺮﻗﺎ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ) 929ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ( ﻭ ﻏﺮﺑﺎ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺷــﺮﻳﻌﺘﻰ ﺑﻪ ﺩﻭ
ﭘــﻼﻙ  938ﻭ ﭘــﻼﻙ  760ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺩﻭ ﺣﻴﺎﻁ ﺷــﻤﺎﻟﻰ ﻭ ﺟﻨﻮﺑﻰ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺭﺍﻫﺮﻭ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻭ ﻋﺮﺽ  1,90ﺩﻭ ﺣﻴﺎﻁ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺣﻴﺎﻁ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ
ﺑﺎﻏﭽــﻪ ﻭ ﺩﺭﺧﺖ ﭘﺴــﺘﻪ ﻭ ﻛﻒ ﺣﻴــﺎﻁ ﻓﺮﺵ ﺁﺟﺮﻯ  20×20ﺳــﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺿﻠﻊ ﺷــﺮﻗﻰ
ﺣﻴﺎﻁ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺳﺮﭘﻮﺷــﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻒ ﺣﻴﺎﻁ ﺣﺪﻭﺩ  1,20ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳــﻄﺢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺣﻴﺎﻁ ﺟﻨﻮﺑﻰ
ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺳﺮﭘﻮﺷــﻴﺪﻩ ﺑﺎ ﺳــﻘﻒ ﺳــﺒﻚ ﻭ ﺩﺭﺏ ﺭﻳﻤﻮﺕ ﺩﺍﺭ )ﺟﻜﻰ( ﻛﻒ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ
ﻻﺷــﻪ ﻓﺮﺵ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺣﻴﺎﻁ ﺑﺎ ﺁﺟﺮ ﻧﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺪﻭﺩ  4ﻣﺘﺮ ﻭ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑﻨﺪﻯ ﻭ ﺩﺭﺧﺖ ﻛﺎﺭﻯ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺏ( ﻭﺿﻌﻴــﺖ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻣﻠﻚ :ﺍﻋﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺻــﻮﺭﺕ  2ﻃﺒﻘﻪ )ﻫﻤﻜﻒ ﺑﺎ ﻛﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻰ  -1ﺍﺯ ﺣﻴﺎﻁ
ﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺣﻴﺎﻁ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺎﺭﺑﺮ ﮔﻞ ﻭ ﺧﺸــﺖ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻭ ﺳﻘﻒ
ﻗﻮﺳــﻰ ﻛﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﺷﺪﻩ ﺁﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎﻝ ﻭ ﺁﺷــﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻫﺎ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﻭ ﺑﺪﻧﻪ
ﻛﻪ  HDFﺁﺷــﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻫﺎ ﻛﺎﺷﻴﻜﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺩﺭﺏ ﺁﻟﻤﻴﻨﻴﻮﻡ ﻭ ﺩﺭﺏ ﺍﻃﺎﻕ ﻫﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﻃﺒﻖ ﻛﺮﻭﻛﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷــﺪﻩ  425,14ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺁﻥ  410,42ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﻛﻮﻟﺮ ﺁﺑﻰ  6000ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻘﻒ ﺍﻃﺎﻕ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﭼﻮﺑﻰ ﻟﻮﺯﻯ
ﺷﻜﻞ ﻭ ﺍﻃﺎﻕ ﻏﺮﺑﻰ ﻫﻤﻜﻒ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺩﻭ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ
ﺑﺮﻕ ﺗﻚ ﻓﺎﺯ  25ﺁﻣﭙﺮ ﻭ ﻳﻚ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ  3ﻓﺎﺯ ﻭ ﺩﻭ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺁﺏ  1,2ﺍﻳﻨﭻ ﻭ ﻳﻚ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ
ﻇﺮﻓﻴﺖ  16ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﻏﺮﺑﻰ ﺩﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺩﺭ
ﺍﻥ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﻭ ﺑﻌﻀﺎ ً ﺧﺎﻟﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ :ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣــﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻠــﻚ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﻳﻢ ﻭ
ﻣﺤﺪﻭﺩﻳــﺖ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﻣﺘﺮﺍژ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺫﻳﻞ
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺭﻳﺎﻝ ) 11000000×1268,04=13,948,440,000ﺍﺭﺯﺵ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻴﺰﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ
ﻧﻬﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻫﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ(
ﺭﻳﺎﻝ ) 20×3500000=700000000ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻋﻴﺎﻧﻰ ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﺷﺪﻩ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺭﻳﺎﻝ(
ﺭﻳــﺎﻝ ) 225×1200000=270000000ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺩﻭﻳﺴــﺖ ﻭ
ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ(
ﺍﺿﺎﻓــﻪ ﻣــﻰ ﮔــﺮﺩﺩ ﺣــﻖ ﺍﻣﺘﻴــﺎﺯ ﺁﺏ ﻭ ﺑــﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺟﻤﻌــﺎ ً 10,000,000
)ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ(
ﺟﻤﻊ ﺭﺩﻳﻒ ﻓﻮﻕ  15,677,240,000=10,000,000+15,667,240,000ﺭﻳﺎﻝ
 15,667,240,000÷7=2,239,605,714ﺍﺭﺯﺵ ﻳﻚ ﺳﻬﻢ
 2,239,605,714×2=4,479,211,428ﺍﺭﺯﺵ  2ﺳــﻬﻢ ﺍﺯ  7ﺳــﻬﻢ ﭼﻬــﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ
ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﺸﺖ ﺭﻳﺎﻝ
 (3ﺍﺣﺘﺮﺍﻣــﺎ ً ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  97,56ﻣﻮﺭﺥ  97/2/16ﻭ ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ
 139705229105000005ﻣــﻮﺭﺥ  97/1/18ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻣﻠﻚ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻛﻼﺳﻪ  9600896ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1223/2ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺁﻗﺎﻯ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺟﻨﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﭙﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻻﺯﻡ
ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺛﺒﺘﻰ
ﻳﻚ ﺟﻠﺪ ﺳــﻨﺪ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  1223,2ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒــﺖ  104299ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻼﻙ  730ﺻﻔﺤﻪ  352ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻳﺎ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺯﻣﻴﻦ  224ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ  80ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺍﻋﻴﺎﻥ  224ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺁﺩﺭﺱ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ
ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺑﺮﺍﺑﺮﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻠﻚ ﻓﻮﻕ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﺳﻜﻠﺖ ﺑﻨﺎﻯ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﭼﻮﺑﻰ ﻭ ﻛﺎﻫﮕﻞ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ  24/40ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺤﻞ ﻧﻮﻉ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻜﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻋﻤﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 8,828,000,000
ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻫﺸــﺘﺼﺪ ﻭ ﻫﺸــﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻫﺸــﺘﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ  72ﺳــﻬﻢ ﻣﺸــﺎﻉ ﺍﺯ  252ﺳــﻬﻢ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﺒﻠﻎ  720,653,060ﺭﻳﺎﻝ

وی گفت :ما و همچنی��ن همتایان چینی ما،
عالق��ه مندیم تا روند تحقق برج��ام به طور کامل
حفظ ش��ود .البته اوضاع چندان ساده نیست ،اما،
در مسکو ،در چین و سایر شرکت کنندگان در این
توافقنام��ه و همچنین در س��طح حقوق بینالملل
و در ش��ورای امنیت س��ازمانملل مایل هستیم تا
ای��ن طرح (برجام) تقویت ش��ده و ب��ه یک قانون
بینالمللی تبدیل شود.
"وانگ یی" وزیر خارجه چین نیز در نشس��ت
خبری مش��ترک ب��ا همتای خ��ود از اتریش پیام
نشس��ت وزرای خارج��ه ای��ران و گ��روه  ۴+۱را
همبستگی برای حفظ برجام خواند.
البت��ه وزی��ر ام��ور خارجه کش��ورمان پس از
نشس��ت کمیس��یون مش��ترک وزرای خارج��ه
کش��ورهای طرف برج��ام ،در کنفرانس��ی خبری
گفت :نشست بسیار جدی و سازندهای داشنیم در
طول دو ماه گذش��ته بعد خروج غیرقانونی آمریکا
تالشه��ای فراوانی صورت گرفت تا ایران بتواند از
مناف��ع برجام بهخصوص اقتص��ادی علیرغم اقدام
غیرقانونی آمریکا استفاده کند.
ظریف افزود :ایران این حق را محفوظ داشته
که در برابر تخلف رس��می و بزرگ آمریکا از برجام
به درخواس��ت اعضای دیگر برج��ام اقدامات خود
را به تعویق انداخته تا مطمئن ش��ود منافع ایران
تامین میشود.
وی گفت :دیروز بر این تاکید کردیم که باید
م��ردم ایران مناف��ع برجام را ببینن��د .این را همه
اعضای باقیمان��ده برجام تاکید کردند[ .طرفهای
برجام] در س��طح وزرای خارج��ه بر تعهدات خود
در ح��وزه مختل��ف تاکید کردن��د .از ادامه فروش
نفت تا روابط بانکی و حمل و نقل و همکاریهای
تجاری و سرمایه گذاری و  ...که در بیانیهای خانم
موگرینی قرائت کرد ،ذکر شده است.
وزی��ر ام��ور خارج��ه کش��ورمان با اش��اره به
بیانیه نشست کمیس��یون مشترک وزرای خارجه
طرفهای برجام که از سوی موگرینی خوانده شد،
گفت :این بیانیه در کنار اقدامات عملی اس��ت .ما
دو روز پیش بس��تهای را در تهران دریافت کردیم
که رئیس جمهور روحانی گفت کافی نیس��ت .در
جلسه توضیحات بیشتری شنیدیم .برخی حوزهها
مث��ل نفتی و بانمی را بیش��تر توضیح دادند .االن
آنچه مهم اس��ت ،آنچه به عن��وان تعهد و اقدامات
مطرح ش��ده که الزاما همهاش علنی اعالم نش��ده
باید عملی شود تا ببینیم منافعش را می بریم.

ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺷﺼﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﺷﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ:
 (1ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳــﻦ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴــﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﻈــﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﻛﺎﻇﻤــﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺑــﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ 2
ﺳــﻬﻢ ﻣﺸــﺎﻉ ﺍﺯ  7ﺳــﻬﻢ ﻛﻞ ﭘــﻼﻙ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﺳــﻬﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺸــﺎﻉ ﺑﻪ ﻣﻴــﺰﺍﻥ ﻣﺒﻠﻎ
 5,058,349,000×=1,445,242,571ﻳــﻚ ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ ﭼﻬــﻞ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ
ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻳﻚ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.
 (2ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ :ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛــﺮ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻠﻚ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﻳﻢ
ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﻣﺘﺮﺍژ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺫﻳﻞ
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺭﻳﺎﻝ ) 11000000×1268,04=13,948,440,000ﺍﺭﺯﺵ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻴﺰﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ
ﻧﻬﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻫﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ
ﺭﻳــﺎﻝ ) 200×3500000=700000000ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻋﻴﺎﻧــﻰ ﻧﻮﺳــﺎﺯﻯ ﺷــﺪﻩ ﻫﻔﺘﺼــﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ(
ﺭﻳــﺎﻝ ) 225×1200000=270000000ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺩﻭﻳﺴــﺖ ﻭ
ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ(
ﺍﺿﺎﻓــﻪ ﻣــﻰ ﮔــﺮﺩﺩ ﺣــﻖ ﺍﻣﺘﻴــﺎﺯ ﺁﺏ ﻭ ﺑــﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺟﻤﻌــﺎ ً 10,000,000
)ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ(
ﺟﻤﻊ ﺭﺩﻳﻒ ﻓﻮﻕ  15,677,240,000=10,000,000+15,667,240,000ﺭﻳﺎﻝ
 15,667,240,000÷7=2,239,605,714ﺍﺭﺯﺵ ﻳﻚ ﺳﻬﻢ
 2,239,605,714×2=4,479,211,428ﺍﺭﺯﺵ  2ﺳــﻬﻢ ﺍﺯ  7ﺳــﻬﻢ ﭼﻬــﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ
ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﺸﺖ ﺭﻳﺎﻝ
 (3ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓــﻮﻕ ﻣﻮﻗﻌﻴــﺖ ﻣﺤﻞ ﻧــﻮﻉ ﺳــﺎﺧﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑــﻜﺎﺭ ﺭﻓﺘــﻪ ﻋﻤﺮ
ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﻛﻠﻴــﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 8/828/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻫﺸــﺘﺼﺪ ﻭ ﻫﺸــﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ  72ﺳــﻬﻢ ﻣﺸــﺎﻉ ﺍﺯ  252ﺳــﻬﻢ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﻓــﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﺒﻠﻎ
 720,653,060ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺷــﺼﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻫﺰﺍﺭ ﺳــﻴﺼﺪ ﻭ ﺷﺶ ﺭﻳﺎﻝ
ﺷــﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻯ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﺿﻤﻨﺎ ً ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻭ ﺣﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  40ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳــﻨﺎﺩ
ﺭﺳــﻤﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﻧﻘﺪﺍ ً ﻭﺻﻮﻝ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻧﺸــﻌﺎﺏ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭ
ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﻠﻚ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻪ ﻣﺸــﺨﺺ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷــﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1397/5/3ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  9ﺍﻟﻰ  12ﻇﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺛﺒﺖ ﺳﻤﻨﺎﻥ
ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺟﺮﺍ
ﺑﺮﮔــﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻘﺪﻯ ﺑــﻮﺩﻩ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮﺭ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﻣﻠﻚ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ
ﺷــﻮﺩ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﺣﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ )ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻳﻪ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑــﻰ( ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧــﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻧﻘﺪﺍ ً ﺍﻗــﺪﺍﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺧﺬ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﺿﻤﻨﺎ ً ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺭﻭﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺑﺎ
ﺗﻌﻄﻴــﻞ ﺭﺳــﻤﻰ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﮔــﺮﺩﺩ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺟﻠﺴــﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺳــﺎﻋﺖ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ :ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ 1397/4/16
ﺩﺍﻭﺩ ﺩﻫﺒﺎﺷﻰ -ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺳﻤﻨﺎﻥ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣــﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴــﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ
ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﺭﺍء ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﻛﻼﻟﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﻭ
ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ،ﻟﺬﺍ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ
ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ
ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﻭﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺭﺍﻯ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ،ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ،ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﭘﻼﻙ -212ﺍﺻﻠﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻗﺮﻳﻪ ﻗﻮﺟﻤﺰ ﺑﺨﺶ9
ﻛﻼﺳــﻪ
ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ139760312012000294
-1ﺭﺃﻯ
 1396114412012000111ﺗﺼﺮﻓــﺎﺕ ﻣﻔــﺮﻭﺯﻯ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧــﻢ ﺍﺣﻤﺪ ﻛﺮﻳﻤﻴﺎﻥ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  10243ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  102ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻯ
ﺷــﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ 32ﻓﺮﻋــﻰ ﺍﺯ  -212ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﺮﻳﻪ ﻗﻮﺟﻤﺰ ﺑﺨــﺶ  9ﺛﺒﺖ ﻛﻼﻟﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﻣﻠﻚ ﺍﺯﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺧﺪﺍﻗﻠﻰ ﺣﻘﺎﻧﻰ
ﺁﺭﺍﻯ ﺍﺻﻼﺣﻰ
ﭘﻼﻙ -86ﺍﺻﻠﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻗﺮﻳﻪ ﻗﺮﺍﻭﻝ ﺑﺨﺶ 9
-2ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2521ﻣﻮﺭﺥ  1397/03/12ﻭ ﭘﻴﺮﻭ ﺭﺃﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9860ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 2304ﺗﺼﺮﻓــﺎﺕ ﻣﻔﺮﻭﺯﻯ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺣﻴﻢ ﻫﺮﺍﺗﻰ ﻗﻮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  4051ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻛﻼﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺍﺯﺣﻴﺚ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻼﻙ ﺍﺷــﺘﺒﺎﻩ ﺑــﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺻــﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 139618712437000262
ﻣﻮﺭﺧﻪ  96/11/18ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﮔﻠﺴــﺘﺎﻥ ﮔﺮﺩﻳــﺪﻩ ﻟﺬﺍ ﻣﻔﺎﺩ ﺭﺍﻯ ﺍﺻﻼﺣﻰ
ﺑﺪﻳﻦ ﺷــﺮﺡ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ :ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴــﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻤﺴــﺎﺣﺖ  82306ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﻗﺴــﻤﺘﻰ ﺍﺯﭘﻼﻙ  4ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ -86ﺍﺻﻠﻰ ﻗﺮﻳﻪ ﻗﺮﺍﻭﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳــﻤﻰ :ﺗﻤﺎﻣﺖ ﺳــﻬﻢ
ﺍﻻﺭﺙ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿــﺎ ﻭ ﻣﺠﻴــﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﻰ ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ  17733,33ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﺖ ﺳــﻬﻢ
ﺍﻻﺭﺙ ﻋﺒﺪﺍﻟﺠﻠﻴــﻞ ﻫﺮﺍﺗــﻰ ﻗﻮﻯ ﻣﻘﺪﺍﺭ 35466,66ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﻗﺴــﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﺳــﻬﻤﻰ ﺣﺴــﻦ
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اخبار
حمایت فرانسه از برگزاری
نشستهای گروهک تروریستی منافقین

ی��ک مقام در وزارت خارجه فرانس��ه گفت که به
دلیل خروج نام گروهک تروریس��تی منافقین از شمار
س��ازمانهای تروریس��تی مدنظر اروپا ،این س��ازمان
میتواند نشس��تها و فعالیتهای خ��ود را در صورت
عدم اخالل در نظم عمومی ،برگزار کند.
یک منبع آگاه در وزارت خارجه فرانس��ه با تایید
احضار س��فیر این کش��ور در تهران از س��وی وزارت
خارجه ایران در اعتراض به برگزاری نشس��ت س��االنه
منافقی��ن در «ویلپنت» پاری��س گفت که همانطور
که س��فیر فرانس��ه در تهران نیز تاکید کرده ،پاریس
از ایدئول��وژی ،اه��داف و فعالیته��ای منافقین خلق
پشتیبانی نمیکند.
ای��ن منبع آگاه تاکید کرد بر اس��اس این رویکرد
دولت فرانس��ه ،هیچ مقام فرانس��وی در این نشس��ت
ش��رکت نکرد .ب��ا این وجود او تصریح ک��رد :به دلیل
خروج نام این گروهک تروریستی از شمار سازمانهای
تروریستی مدنظر اروپا ،این سازمان میتواند نشستها
و فعالیتهای خ��ود را در صورت عدم اخالل در نظم
ایسنا
عمومی ،برگزار کند.

نباید با ایران با زبان زور سخن گفت

یک کارش��ناس روس در تفسیر هشدار جمهوری
اس�لامی در مورد امکان بستن تنگه هرمز در پاسخ به
اقدامات خصمانه آمری��کا ،تاکید کرد :باید این تهدید
را ج��دی گرفت و بطور کلی نباید با ایران با زبان زور
سخن گفت.
"آلکس��ی پانین" در مصاحبه با رادیو اس��پوتنیک
اعالم کرد که باید هش��دار تهران در مورد بستن تنگه
هرمز در پاسخ به اقدامات آمریکا را جدی گرفت.
وی ب��ا تاکید بر اینکه بای��د تهدید ایران را جدی
گرف��ت در مصاحب��ه با رادی��و اس��پوتنیک گفت :این
ال جدی اس��ت .ایران به طور کلی ممکن
اظهارات کام ً
اس��ت خود را در رابطه با آسیب دیدن توافق هستهای
به دلیل خ��روج یکجانبه آمریکا ،م��ورد توهین قرار
گرفته احساس کند و دست به اقدامات متقابل بزند .به
ط��ور کلی برخورد زورمداران با ایران ،اصال ایده خوبی
نیست .گفتنی اس��ت ،آمریکا به دنبال امتیاز گیری از
جمهوری اسالمی ایران است .باشگاه خبرنگاران

ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﻰ ﻣﻘﺪﺍﺭ  12733,33ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ ﺭﺍﻯ ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻓﻮﻕ
ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﭘﻼﻙ -213ﺍﺻﻠﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻗﺮﻳﻪ ﻛﻼﻟﻪ ﺑﺨﺶ 9
-3ﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  763ﻣــﻮﺭﺥ  1397/01/29ﻭ ﭘﻴــﺮﻭ ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
 139660312012000444ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  1395114412012000116ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ
ﻣﻔــﺮﻭﺯﻯ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧــﻪ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧــﻢ ﻣﺤﻤــﺪ ﺭﺳــﻮﻝ ﻭ ﻣﺤﻤﺪﺟــﻮﺍﺩ ﺗﻴﻤــﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧــﺪﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺴــﻴﻦ ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸــﺎﻉ ﺍﺯﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺍﺯﺣﻴــﺚ ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﺣــﺪﻭﺩ ﺍﺭﺑﻌــﻪ ﺍﺷــﺘﺒﺎﻩ ﺑــﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻨﺠﺮﺑــﻪ ﺻــﺪﻭﺭﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
 139618712437000301ﻣﻮﺭﺧﻪ  96/12/27ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻟﺬﺍ ﻣﻔﺎﺩ ﺭﺍﻯ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﺑﺪﻳﻦ ﺷــﺮﺡ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ :ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌــﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ
ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ  472,14ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯﭘﻼﻙ  318ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ -213ﺍﺻﻠﻰ ﻗﺮﻳﻪ ﻛﻼﻟﻪ
ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﺑﺸــﺮﺡ ﺭﺍﻯ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳــﻄﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺻﻔﺮ ﻇﻬﺮﺍﺑﻰ
ﺑﺪﻳﻬــﻰ ﺍﺳــﺖ
ﻛﺮﺍﻧﻰ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺩﺭﺻــﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀــﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ–ﺍﻟﻒ8194 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ :ﺷﻨﺒﻪ -97/04/02
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ :ﺷﻨﺒﻪ 97/04/16
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﺸﺎﻧﻰ -ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﻼﻟﻪ
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺛﺒﺖ ﺍﻣﻼﻙ ﻳﻚ ﻗﺴــﻤﺖ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ  2ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ  14ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ
ﺍﻣﻼﻙ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮ:
 -126ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ – ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻪ ﻭﺭﺩﻯ ﺧﺎﻥ
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ  114ﻓﺮﻋﻰ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﺭ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ  :ﻭﺭﺛﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﺎﻡ ﻗﻠﻰ ﺳــﻌﺎﺩﺕ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  2078ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳــﻌﺎﺩﺗﻘﻠﻰ ) ﻣﺮﻳﻢ ﺳﻌﺎﺩﺕ
ﺯﺍﺩﻩ ﻭ (...
************
 – 126ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ – ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻪ ﻭﺭﺩﻯ ﺧﺎﻥ
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ  117ﻓﺮﻋﻰ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﺭ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ  :ﻭﺭﺛﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﺎﻡ ﻗﻠﻰ ﺳــﻌﺎﺩﺕ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  2078ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳــﻌﺎﺩﺗﻘﻠﻰ ) ﻣﺮﻳﻢ
ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺯﺍﺩﻩ ﻭ (...
ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷــﻨﺒﻪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﻳﻜﻬﺰﺍﺭ ﺳــﻴﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﻫﻔﺖ ) (97/05/15ﺳﺎﻋﺖ  10ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻭﻉ
ﻭ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.
ﻟــﺬﺍ ﺑــﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ  14ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﻣﻼﻙ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺍﻣــﻼﻙ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻗﻰ ﻭ ﻣﺠﺎﻭﺭﻳﻦ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻯ ﻓﻮﻕ
ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮﻳﻚ
ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒــﺎﻥ ﺍﻣــﻼﻙ ﻳــﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺮﺭ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷــﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ  15ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﻠﻚ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﺎ
ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺷــﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺠﺎﻭﺭﻳﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻣﺠﺎﻭﺭﻳﻦ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻗﻰ ﻭ
ﻧﻴﺰ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺍﻣﻼﻙ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺮﺭ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ  20ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﺳــﻰ ﺭﻭﺯ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺗﺒﺼﺮﻩ  2ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﻯ ﺛﺒﺘﻰ
 ،ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴــﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ
ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ97/04/16:
ﺍﺣﻤﺪ ﺍﺻﻐﺮﻯ ﺷﻴﺮﻭﺍﻥ -ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﻨﻄﻘﻪ  2ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ )ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﻫﻨﻰ(
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻛﻼﺳــﻪ  9500175ﺷــﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ/ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻼﻙ  2644ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  264ﻓﺮﻋﻰ
ﺍﺯ  47ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ  10ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ  8282ﺟﻠﺪ  66ﺻﻔﺤﻪ  256ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳــﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻛﻴﻮﺍﻧﻰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷــﺪﻩ
ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  794ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺷــﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  20/70ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﺷﺮﻗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ 19/20
ﻣﺘﺮ ﻭ  18/80ﻣﺘﺮ ﺟﻨﻮﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  20/95ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭ ﻏﺮﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﻫﺎﻯ  23/80ﻣﺘﺮ ﻭ  14/40ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ
ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑــﺎﺩ ﺥ ﺍﻣــﺎﻡ ﻙ ﻧﺴــﻴﻢ  11پ  64ﻃﺒﻖ ﺳــﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  31195ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  887ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻣﺒﻠﻎ
 12,334,852,365ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﭙﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 12,950,000,000
ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﺩﺍﺭﺍﻯ  101ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﻋﻴﺎﻧﻰ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻭ  118/69ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺗﺠﺎﺭﻯ-ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ
ﺩﺭ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻒ ﻛﺮﺳﻰ ﻙ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﻋﺮﺻﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭ ﺕ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺎ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ ﻭ ﺳــﺮﻭﻳﺲ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎ ﺳــﻴﻤﺎﻧﻰ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰﻯ ﺩﺭﺏ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻮﻡ ﺳــﻘﻒ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻰ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ  17ﺳﺎﻝ ﻭ
ﺩﺭ ﻗﺴــﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑــﻰ ﻋﺮﺻﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻧﺸــﻌﺎﺑﺎﺕ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭ
ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺪﻳﻮﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ.ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﺍﺯ ﺳــﺎﻋﺖ  9ﺍﻟﻰ  12ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸــﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺮﺍﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭﻭﺳﻴﺼﺪﻭﻧﻮﺩ ﻭ
ﻫﻔﺖ) (1397/5/7ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰ ﺭﺳــﺪ .ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻭﻧﻬﺼﺪﻭﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺷــﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻯ ﻧﻘﺪﺍ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ.
ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﺏ،ﺑﺮﻕ،ﮔﺎﺯ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﻳﺎ ﺣﻖ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ
ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ
ﺭﻗﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﺁﻥ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷــﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﺸــﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎﺯﺍﺩ،ﻭﺟﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻰ
ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﻓﻮﻕ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺴــﺘﺮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﻭ ﺣﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻘﺪﺍ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻰ
ﮔﺮﺩﺩ .ﺿﻤﻨﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺭﺳﻤﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ  :ﺷﻨﺒﻪ . 97/4/16ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ-ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺁﻗﺎﺑﺎﺑﺎﺋﻰ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ 9710102516403384 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 9709982516400194 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ﺷﻌﺒﻪ:
 970239ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻬــﺎ :ﻣﺼﻄﻔــﻰ ﺻﺎﺩﻕ ﻭ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺯﻳﺮﻙ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/4/11ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺳــﻴﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺭﺿﻮﻯ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ ،ﻣﺮﺍﺩ ﺗﺮﺍﺑﻰ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ،ﺩﻭﺳــﺘﻌﻠﻰ ﭘﻴﻤﺎﻧﻰ ﻟﺮﺩ،
ﺍﺳــﺪ ﺭﺍﺯﻗﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ﻣﻮﺭﺥ  1397/7/3ﺳﺎﻋﺖ  12ﻇﻬﺮ
ﺩﺭ ﺷــﻌﺒﻪ ﺑﻴﺴــﺖ ﻫﺸــﺘﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻓﻠﺬﺍ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺩﻗﻴﻖ ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷــﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ
ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  28ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ

