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اجرای کامل تحریمها علیه پیونگ یانگ

پیونگیان��گ ب��ه خاتم��ه برنامه هس��تهای خود،
کاست .با اینحساب ،اذعان ترامپ به اینکه جدول
زمانی برای خلع س�لاح کره شمالی وجود ندارد و
نیازی به تعجیل در روند مذاکره نیست ،در تعارض
با اظهارات پیش��ین وی مبنی بر لزوم آغاز هرچه
سریعتر روند خلعسالح است.
همچنی��ن نماین��ده آمریکا در س��ازمان ملل
متحد از تعلل روسیه و چین در اجرای تحریمهای
نفتی کره شمالی انتقاد کرد.
اقدام روس��یه و چین در ارائه درخواست برای
بررسی بیش��تر طرح ممنوعیت ارسال فراوردههای
پاالیش شده نفتی به کره شمالی ،موجب اعتراض
«نیک��ی هیل��ی» نماینده آمریکا در س��ازمان ملل
متحد ش��د .آمریکا چندی قبل به ش��ورای امنیت
شکایت کرد که کره شمالی در سال  ۲۰۱۸میالدی
تحریمه��ای بینالمللی را نقض ک��رده و  ۸۹بار به
صورت غیرقانونی و از طریق «کشتی به کشتی در
دریا » فرآوردههای نفتی وارد کرده است.
آمری��کا از ش��ورای امنیت خواس��ته تا انتقال
فراوردههای پاالیش ش��ده نفتی به کره شمالی به
طور کامل قطع ش��ود .اما چین و روس��یه فرایند
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ب��ه مذاکرات ص��ورت گرفته،
آمریکا در قبال کره ش��مالی سیاست یک بام و دو
ه��وا را در پیش گرفته به طوری که از یک س��و به
دنبال خلع س�لاح هستهای این کش��ور است و از
س��وی دیگر بر اعمال کامل تحریمها علیه پیونگ
یانگ تاکید دارد.
«مای��ک پمپئ��و» وزی��ر خارج��ه آمری��کا ،از
اعضای ش��ورای امنیت خواست تا غیراتمی شدن
کره ش��مالی ،به طور کامل تحریمها علیه پیونگ
یانگ را اجرا کنند .وی همچنین نسبت به هرگونه
کاهش تحریمها علیه کره شمالی هشدار داد.
این وضعیت در حالی اس��ت که از ماه گذشته
و پ��س از دیدار «دونالد ترام��پ» رئیسجمهوری
آمریکا با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی ،دو
کشور در مسیر کاهش تنشها گام برداشتهاند .در
این میان نیکی هیلی ،س��فیر آمریکا در س��ازمان
مل��ل متحد ،نیز تاکید کرد که بهترین راه حمایت
از مذاکرات بین آمریکا و کره شمالی ،اجرای کامل
تحریمها علیه پیونگ یانگ است و نه کاهش آنها.
ام��ا در حال��ی که هیل��ی و پمپئو ب��ر اعمال
همه جانب��ه تحریمهای کره ش��مالی تاکید دارند
در هفته گذش��ته دونالد ترام��پ رئیسجمهوری
آمری��کا در رویکردی متفاوت از اظهارات پیش��ین
خ��ود ،ب��ا تصدیق ای��ن مطلب ک��ه ضرباالجلی
برای خلع س�لاح هستهای ش��بهجزیره کره وجود
ندارد ،از حجم اعمال فش��ار در راس��تای واداشتن

سیاستهای ضد کرهشمالی آمریکا همچنان ادامه دارد

بررسی این درخواست را مسدود کردند و خواستار
توضیحات بیشتر آمریکا در این زمینه شدهاند.
نیکی هیل��ی در این رابطه گفت :چرا روس��یه
و چین راه بررس��ی این درخواس��ت را بستند ،این
چه چی��زی به ما میگوی��د؟ آنها به م��ا میگویند
میخواهند به عرضه نفت به کره شمالی ادامه دهند؟

آنها مدعی هستند که به اطالعات بیشتر نیاز دارند،
ما به اطالعات بیش��تر نی��از نداریم .این وضعیت در
حالی است که روز گذشته نیز «مایک پمپئو» وزیر
خارجه آمریکا خواستار اعمال کامل تحریمها علیه
کره شمالی از سوی جامعه بینالملل شده بود.
در این میان یک رس��انه رس��می کره شمالی

اعالم کرد سئول هیچ تدبیر عملی برای بهبود روابط
بین دو کره اتخاذ نکرده اس��ت .رودونگ سینمون،
روزنامه رسمی حزب کارگران کره شمالی ،نوشت:
«مقام��ات کره جنوبی در مذاک��رات با ما بر اجرای
بیانی��ه پانمونجوم تاکید داش��تند .در همین حال
آنها تاکن��ون هیچ تدبیر عملی ب��ه منظور بهبود
اساسی روابط شمال  -جنوب اتخاذ نکردهاند .آنها
از دس��تور العملهای اربابان آمریکایی خود پیروی
میکنند و مسائل مهم بین شمال و جنوب را کامال
به حال خود رها کردهاند».
ای��ن روزنامه ،کره جنوب��ی را متهم کرد روند
س��ازش بین دو کره و گفتوگو بین کره ش��مالی
و آمریکا را به خود نس��بت میده��د .این روزنامه
کره ش��مالی افزود« :طوری س��خن میگویند که
گویی آنه��ا بودند که فضای حمای��ت بینالمللی
را برای حل و فصل مس��ئله هس��تهای کره شمالی
با طیف گس��تردهای از رویکردهای دیپلماتیک در
نزد کشورهای همس��ایه ایجاد کردهاند» .پیونگ و
سئول امسال دو نشست برگزار کرده و در بیانیهای
مشترک وعده دادهاند در راستای صلح و عاریسازی
هستهای در شبهجزیره کره گام بردارند.
هر چند آمریکا ادعا دارد که به دنبال مذاکره
با کره شمالی اس��ت اما در عمل چنین رویکردی
ندارد و همچنان به سیاستهای تحریمی علیه این
کش��ور ادامه میدهد .آمریکا با اعمال فشار بر کره
شمالی به دنبال باجگیری از هر دو کره و نیز حفظ
بحران در شرق آسیاست.
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اخبار
تاسيس آژانس انرژی هستهای ازبكستان

طبق دستور رئیسجمهور ازبکستان و در راستای
استفاده از انرژی نو آژانس انرژی هستهای در این کشور
تاسیس شد.
طبق دس��تور «ش��وکت میرضیای��ف» در جهت
اقدامات توس��عه انرژی هستهای در این کشور آژانس
توسعه انرژی هستهای «اوزاتوم» وابسته به کابینه وزرا
ایجاد شد .در این دستور تاکید شده است که نیازمندی
اقتصاد و مردم ازبکستان به منابع انرژی تنها به منابع
انرژی تجدیدناپذیر ،بیش��تر مواد هیدروکربرها یعنی
منابعی که محدود هستند ،تامین میشود.

حمایت آنکارا از تُرکهای قبرس

س��خنگوی ریاس��ت جمهوری ترکیه اعالم کرده
اس��ت که آنکارا از حق��وق تُرکهای قب��رس نخواهد
گذشت و به حمایتهای خود از آنها ادامه خواهد داد.
«ابراهی��م کال��ن» اعالم کرد که آن��کارا از حقوق
تُرکه��ای قب��رس حمایت خواهد کرد و پش��ت آنها
را خال��ی نخواهد کرد .در مراس��می که به مناس��بت
 ۴۴س��الگرد عملیات نظامی ترکیه ب��رای حمایت از
تُرکهای قبرس انجام ش��ده بود س��خنگوی ریاست
جمه��وری ترکیه اعالم کرد که آن��کارا از همه حقوق
بینالملل��ی خود ب��رای حمای��ت از تُرکهای قبرس
استفاده خواهد کرد.

طرح پارلمان بلغارستان

تقالی پنتاگون برای پنهانسازی یک رسوایی
وزارت دف��اع آمری��کا در تالش اس��ت
چـــــا لش
گزارش مربوط ب��ه میزان خطر جرایم
جنس��ی در پایگاههای نظامی این کشور را که ماههاست از
انتشار آن جلوگیری میکند ،نابود کند.
بن��ا به اع�لام مقامات رس��می پنتاگ��ون ،وزارت دفاع
آمریکا ،این وزارتخانه ماههاس��ت انتشار گزارش اندیشکده
سیاس��تگذاری جهانی «رند» درباره خطر جرایم جنس��ی
ب��رای نظامیان این کش��ور در پایگاههای نظام��ی آن را به
تعویق انداخته اس��ت .در گ��زارش اندیش��کده جهانی رند
خطر وقوع تجاورز جنسی در پایگاههای نظامی آمریکا رتبه
بندی شده است .بنا به اعالم مقامات پنتاگون ،این گزارش
براساس نظرس��نجیهای صورت گرفته از نیروهای نظامی
آمریکا و دادههای س��ال  2014تدوین شده است و بر طبق
چندین گزارش پیش��ین اندیش��کده پایهریزی شده است.
گزارش اندیشکده رند قرار بود که ماهها پیش انتشار یابد.
مقامات نظامی وزارت دفاع آمریکا علت به تعویق افتادن
انتش��ار این گزارش را به نگرانیهای مربوط به روش انجام
آن ارتباط میدهند در حالی ک��ه حامیان نیروهای نظامی
که در معرض تجاوز جنس��ی قرار دارند ،علت منتشر نشدن

این گزارش تاکنون را تالش پنتاگون برای از بین بردن آن
اعالم کردند ،زیرا محتوای گزارش مذکور خوشایند مقامات
وزارت دفاع آمریکا نیست.
بنا به اعالم یکی از س��خنگویان پنتاگون ،برآورد میزان
خطرات مربوط به شمار زیادی در پایگاههای نظامی آمریکا
در سراس��ر دنیا مس��تلزم چندین تجزی��ه و تحلیل آماری
پیچیده اس��ت و نظرسنجی س��ال  2014اندیشکده رند با
این هدف طراحی نشده است .او در ادامه افزود :ما در حال
همکاری با اندیش��کده رند برای دس��تیابی به درک بهتر و
تایید اعتبار روشهای آماری به کار رفته هستیم.
در تازهتری��ن گزارشه��ا ،نیروی دریای��ی نورفولک در
ویرجینیا  270مورد تجاوز جنسی را داشته است .همچنن
 199مورد تجاوز جنس��ی نیز در پایگاه نظامی در تگزاس و
 169م��ورد از کمپی در کارولینای شمالی و  117مورد هم
مربوط به پایگاه مشترک سن آنتونیو تگزاس بوده است .در
پایان  30سپتامبر سال  6 ،2017هزار و  769گزارش تجاوز
جنس��ی در پایگاههای نظامی آمریکا ثبت شد که نسبت به
می��زان  6هزار و  172مورد در س��ال  ،2016نزدیک به ده
درصد افزایش داشته است.
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)ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎﺹ ﻃﻠﻖ ﺑﺎ ﻋﺮﺻﻪ ﻭﻗﻒ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 10202ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  6719ﺍﺻﻠﻲ
ﻗﻄﻌﻪ  4ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ  4820ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺨﺶ2
ﺛﺒﺖ ﻟﻮﻳﺰﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  51/33ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻃﺒﻘﻪ
ﺩﻭ ﻛﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺁﻥ ﻭﻗﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 51/33ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ
ﺷﻤﺎﻝ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭ ﻛﻪ  7/36ﻣﺘﺮ ﺁﻥ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﮕﻲ  2/08ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﮕﻲ
ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻧﺒﺎﺭﻱ ﻗﻄﻌﻪ  3ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 1/69ﻣﺘﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ
ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻗﻄﻌﻪ  9ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 10/58ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻳﻚ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺍﻟﺴﻬﻢ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﺕ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻤﻠﻚ
ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺁﻥ ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ  38365ﺻﻔﺤﻪ  363ﺩﻓﺘﺮﺟﻠﺪ
 2512ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻲ  235632ﺑﻨﺎﻡ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻄﻴﻪ ﻓﻬﻴﻤﻲ ﺩﺍﻧﺎ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ95/4/5 -14057
ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  935ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻈﻔﺮﻱ ﭘﻮﺭ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻲ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  95/4/5 -14058ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  935ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺷﻬﺮ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻳﻨﻚ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻭ ﺑﺮگ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺷﻬﻮﺩ ﺭﺳﻴﺪﻩ
ﻭ ﺫﻳﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﻃﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ 97/2/18 -58866ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ 165
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺍﻣﻀﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻛﺸﻲ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺍ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﺫﻳﻞ ﻣﺎﺩﻩ 120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ
ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ
ﭼﻨﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺘﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ
ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﻛﻔﻴﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻟﻮﻳﺰﺍﻥ -ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ
/13672ﻡ ﺍﻟﻒ

رس��وایی حقوق بشری مدعیان حقوق
حق�وق بش�ر
بش��ر هر روز بیش��تر آش��کار میشود
چنانک��ه نتیجه یک تحقیق نش��ان میدهد که حدود 136
ه��زار نف��ر در انگلی��س در ش��رایط نامطلوب موس��وم به
ب��ردهداری مدرن به س��ر میبرند ک��ه این رق��م  10برابر
میزانی است که دولت برآورد کرده است.
بر طبق تحقیقات ش��اخص برابری جهانی ( )GSIاین
آمار ده برابر بیش��تر از اطالعات دولت��ی انگلیس ،پلیس و
فعاالن در این زمینه اس��ت .در آمار س��ال  ۲۰۱۶آمده بود
ک��ه تقریبا یک نفر از  ۵۰۰نفر در انگلیس در حالتی که به
بردهداری مدرن تعبیر میشود به سر میبرند.
این در حالی است که دولت در سال  ۲۰۱۳پیشبینی
کرده است که فقط حدود  ۱۳هزار نفر در انگلیس در تحت
شرایطی مانند کار اجباری و سوءاستفاده جنسی قرار دارند.
پلیس این آمار را دهها هزار نفر اعالم کرده است.
«ت��ام دودال» از آژانس جنایت مل��ی اعالم کرد« :این
گ��زارش تاکیدی اس��ت بر اینکه ما ب��ا تهدیدی رو به رشد
مواجه هستیم ».این سازمان در سال  ،۲۰۱۷در مجموع ۵
هزار و  ۱۴۵گزارش در زمینه افرادی که مظنون هستند که

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﺪﻳﻦ
ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻴﻤﻴﺎ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  180244ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ
ﺳﻴﺪﺧﻨﺪﺍﻥ ،ﻛﻮﭼﻪ ﺧﻮﻯ ،ﭘﻼﻙ  64ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻧﺪﻳﺶ ﭘﺎﺭﺱ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ – 2445260 – 20
 1014 – 300ﻣﻮﺭﺥ  1388/12/26ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍء ﺑﻪ
ﻣﺒﻠﻎ  1/378/405/129ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺍﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 375/000/000
ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  33/842/466ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻮﺩ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  969/562/663ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/6/30ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺎ ﺗﺴﻮﻳﻪ
ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪﻫﻰ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻛﻼﺳﻪ  96012033ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻭ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﭼﻮﻥ ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺥ  1397/1/23ﻣﺎﻣﻮﺭ
ﺍﺑﻼﻍ ﭘﺴﺖ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 1397/2/22 - 12001763ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ،ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻟﺬﺍ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮﺩ ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻘﻴﺐ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ“ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/1/8ﺩﺭ ﺁﺩﺭﺱ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
/13690ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩﻭﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ – ﻫﻤﺘﻴﺎﺭ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﭘﺎﺭﺳﻲ ﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  54602ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻡ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ  :ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ 16ﻣﺘﺮﻱ ﺍﻣﻴﺮﻱ ﺥ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺟﻨﺐ ﻣﺴﺠﺪ14
ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻛﻮﭼﻪ ﻣﻠﻜﻲ پ 4ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲﺷﻮﺩ :ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻜﻴﻨﻪ ﻏﻔﻮﺭﻱ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﺳﻨﺪ
ﻧﻜﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 5231ﻣﻮﺭﺥ  70/2/24ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 172ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ
ﻭﺻﻮﻝ ﺗﻌﺪﺍﺩ  10ﻋﺪﺩ ﺳﻜﻪ ﻃﻼﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺑﺪﻫﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﻼﺳﻪ  9700685ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ.
ﭼﻮﻥ ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﭘﺴﺖ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ
ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺍﺻﻼﺣﻲ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻲ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻟﺬﺍ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ
 10ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
ﮔﺮﺩﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ
ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻋﻠﻴﻨﮋﺍﺩ
/13673ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 3815ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺎﺭﻣﻚ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺮ
ﻭ ﺩﺭﺩﺷﺖ ﺥ ﺣﺎﺟﻲ ﺻﺎﺩﻗﻲ ﻧﺒﺶ ﻡ 7پ 78ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻴﻼ ﺷﺎﻛﺮﻱ
ﺷﻴﺮﻏﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺳﻨﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ  86/5/5 -7907ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ
 140ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﻔﻴﻞ  193ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ  314ﻋﺪﺩ ﺳﻜﻪ ﻃﻼﻱ ﻳﻚ ﺑﻬﺎﺭ
ﺍﺯﺍﺩﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 9700861ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺁﺩﺭﺱ ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.
ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺍﺳﺖ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ .
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ  -ﻋﻠﻴﻨﮋﺍﺩ
/13674ﻡ ﺍﻟﻒ

قربانی این شرایط شدهاند دریافت کرده است که در مقایسه
با س��ال  ۲۰۱۶که شمار آن ۳ ،هزار و  ۸۰۴مورد بود ،بیش
از یک س��وم افزایش داشته است .این مقام انگلیسی افزود:
«مث�لا ما میدانیم که مجرمانی که مرتکب چنین اقداماتی
میشوند ،به فضای مجازی روی میآورند».
این خبر در شرایطی منتشر میشود که در پی تصویب
قانونی در این زمینه ،بریتانیا از سردمداران جهانی در مقابله
با قاچاق (انس��ان) است .س��ودی که از راه قاچاق انسان به
دس��ت میآید ،ساالنه  ۱۵۰میلیارد دالر برآورد میشود .بر
طبق قان��ون ،قاچاقچیان به حبس ابد محکوم میش��وند و
تدابی��ری برای حمایت از افرادی ک��ه در معرض این خطر
قرار دارند در نظر گرفته میش��ود ضمن اینکه شرکتهای
ب��زرگ درچرخ تولید خود وجود م��واردی از کار اجباری را
بررسی میکنند.
 GSIپس از آمریکا و هلند ،از انگلیس به عنوان سومین
کش��وری یاد کرده است که در زمینه مقابله با قاچاق انسان
اق��دام میکند .با این حال فعاالنی که در این زمینه فعالیت
دارن��د ،گفتهاند ک��ه دولت انگلیس اقدام ج��دی در زمینه
مقابله با بردهداری مدرن صورت نداده است.

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﻪ  :ﺣﺴﻴﻦ
ﺩﺍﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺤﺴﻦ ﺩﺍﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﻼﺳﻪ 9604004
ﻣﻘﻴﻢ ﻫﺮﺩﻭ ﺑﻨﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﺑﻮﺫﺭ ﭘﻞ 4ﺥ ﻭﺣﺪﺕ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ 11ﺷﺮﻗﻲ
ﭘﻼﻙ 11ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺣﺴﻴﻦ ﺩﺍﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺤﺴﻦ ﺩﺍﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﺳﺎﻛﻦ ﻓﻮﻕ
ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 2301ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﻣﺒﻠﻎ825/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎﺩ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺥ  96/11/16ﻭ  96/11/12ﻣﺎﻣﻮﺭ
ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﺴﺖ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﺮﺡ ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﺴﺮ
ﻧﺸﺪﻩ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  97/4/13 -5927ﻭ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ
 18ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ
ﺍﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻨﻤﺎﺋﻴﺪ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
/13676ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺍﺣﻤﺪﻳﺎﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﻧﺼﻴﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 4731ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 0036934852ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ :ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﺮﺩﺍﻥ ﺍﺑﻼﻍ
ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﺮﻋﻠﻲ ﻃﺮﺯﻱ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺒﻠﻎ  37/000/000ﺳﻲ
ﻭ ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ  863548ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﻋﻼﻣﻪ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 9605053
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺥ  1396/12/10ﻣﺎﻣﻮﺭ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﺴﺖ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﺮﺡ ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻫﻢ
ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 1397/4/16-14015914ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺍﺳﺖ.
ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻨﻤﺎﺋﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
/13677ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ  -ﺷﺒﻴﺒﻲ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ
ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﭘﺎﺭﺍﻡ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 1013ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻴﺪﺭ
ﺑﻨﺸﺎﻧﻲ  :ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺩﻭﻟﺖ ﺥ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺥ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻙ ﻣﺠﻴﺪ پ 11/1ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻴﻤﺎ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﺳﻨﺪ ﻧﻜﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1279ﻣﻮﺭﺥ1384/10/29
ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 191ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺻﻮﻝ ﺗﻌﺪﺍﺩ  200ﻋﺪﺩ ﺳﻜﻪ ﻃﻼﻱ ﻳﻚ
ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺑﺪﻫﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﻼﺳﻪ  9700355ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ
ﺻﺪﻭﺭﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﭼﻮﻥ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﭘﺴﺖ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺍﺻﻼﺣﻲ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ
ﻳﻜﻨﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻲ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻟﺬﺍ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﭙﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻋﻠﻲ ﻧﮋﺍﺩ
/13678ﻡ ﺍﻟﻒ

پارلمان بلغارستان شب گذشته طرح منع دولت از
پذیرش پناهجویان را با اکثریت آراء به تصویب رساند.
براس��اس مصوبه پارلمان بلغارس��تان از این پس
دولت نمیتواند برای پذیرش پناهجویان با کشورهای
عضو اتحادیه اروپا وارد گفتوگو شود .این طرح با رای
موافق  ۱۷۷نماینده پارلمان به تصویب رسید .گفتنی
است براساس توافق سال  ۲۰۱۶میان اتحادیه اروپا و
ترکیه ،بلغارستان موظف به پذیرش پناهجویان قانونی
بود .از چندی پیش نیز بلغارس��تان در صدد برآمد تا
امنی��ت مرز  ۴۸۴کیلومتری اش در جنوب با یونان را
با نصب سیم خاردار تامین کند.

چین ناو جنگی تحویل داد

چین یک ن��او جنگی  1500تنی را به پاکس��تان
تحوی��ل داد که قابلیت مجهز ش��دن به انواع س�لاح و
سیستم مسیر یابی خودکار را دارد.
این ناو برای حفاظت از مرزهای آبی طراحی شده
اس��ت .ناو جنگی چین قابلیت فرود آمدن بالگرد روی
عرشه خود را دارد و به این لحاظ میتواند قدرت مانور
زیادی در عملیاتهای دریایی داش��ته باشد .ناو جدید
چی��ن برای پاکس��تان به آخرین فناوری تس��لیحاتی،
موش��کی و حس��گرهای قدرتمند مجهز اس��ت که در
عملیات مختلف جنگی دریایی موثر است.

ﺁﮔﻬﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺻﺪﺭﺍﺋﻲ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﻢ ﺷﺪﻥ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺍﻣﻀﺎء ﺷﺪﻩ ﺫﻳﻞ
ﺷﻤﺎﺭﻩ 1397/4/11 -43359ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ 163ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻃﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﺍﺭﺩﻩ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  1397/4/11 -139702170102617340ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ
ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ-1 .ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻣﺎﻟﻚ :ﺧﺎﻧﻢ
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺻﺪﺭﺍﺋﻲ -2ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ 47/13346 :ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ 11ﺗﻬﺮﺍﻥ
-3ﻋﻠﺖ ﮔﻢ ﺷﺪﻥ :ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭﻱ -4ﺧﻼﺻﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ :ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 152/07ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ
ﺍﻭﻝ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ 28/64ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺁﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ 20
ﻣﺘﺮﻱ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  13346ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ 47
ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﺍﺯ  1461ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ 321316ﺻﻔﺤﻪ 403
ﺩﻓﺘﺮ  1224ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻲ 481760ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺯﻫﺮﺍ ﺻﻔﺎﻳﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻨﺪ  1380/5/7 -24231ﺩﻓﺘﺮ  163ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺪﻳﻘﻪ
ﻓﺎﺿﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ 1395/1/26 -37360
ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  163ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺷﺮﻓﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪ
ﻗﻄﻌﻲ  1393/6/27 -67125ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  163ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ
ﺻﺪﺭﺍﺋﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻠﻚ
ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﺁﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻋﻼﻡ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺫﻛﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ
ﻣﺪﻋﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ
ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﺮﺳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.
/13679ﻡ ﺍﻟﻒ

ﻛﻔﻴﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻗﻠﻬﻚ  -ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺩﺍﺩﻓﺮ

ﺁﮔﻬﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﻌﻤﺘﻲ ﺑﻮﻛﺎﻟﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ
ﺫﻛﺎء ﺍﺳﺪﻱ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ﺳﻼﺟﻘﻪ ﻃﺒﻖ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ  44512ﻣﻮﺭﺥ 97/4/12
ﺩﻓﺘﺮ 100ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺍﺻﺎﻟﺘﺎ ﻃﻲ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  53053ﻣﻮﺭﺥ  96/11/2ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺍﻣﻀﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  17955ﻭ ﻣﻮﺭﺥ  96/10/26ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ
 638ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﺳﺖ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺳﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ
ﻗﻄﻌﻪ 7ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﭘﻼﻙ  126083ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  2395ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ
 125858ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ 10ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 40/76
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ  0/60ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺁﻥ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ
ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻗﻄﻌﻪ  2ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  11ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ
ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ  567528ﺻﻔﺤﻪ  94ﺩﻓﺘﺮ  3053ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﭼﺎﭘﻲ  995442ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻧﻮﻳﺪ ﺻﻮﻣﻪ ﺋﻲ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺳﭙﺲ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  32778ﻣﻮﺭﺥ  91/6/19ﺩﻓﺘﺮ 201ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺡ
ﺍﻟﻪ ﺳﻼﺟﻘﻪ ﻭ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺫﻛﺎء ﺍﺳﺪﻱ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻨﺪ
 30520ﻭ  31747ﻣﻮﺭﺥ  79/6/28ﻭ  90/8/21ﺩﻓﺘﺮ  201ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺰﺩ
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ ﺩﺭ ﻗﻴﺪ ﺭﻫﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻟﺬﺍ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ 10
ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﻭﺍﺻﻞ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
/13675ﻡ ﺍﻟﻒ
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