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گفتـمان

دوشنبه  8مرداد  1397شماره 4803

عملی��ات مرص��اد یا غ��روب جاوی��دان نام
تاریخنــ�گار
نبردی است که توسط س��ازمان مجاهدین
خل��ق طرحری��زی و در اواخر جنگ ایران و ع��راق میان ارتش و
اعضای س��ازمان مجاهدین در گرف��ت .یک هفته پس از پذیرش
قطعنامه  ۵۹۸توس��ط ایران بود که حدود  ۵۰۰۰نیروی سازمان
مجاهدین خلق با مقادی��ری تجهیزات جنگی از محور غرب و از
طریق شهرهای مهران و اسالمآباد غرب به ایران حمله کردند.
هدف این عملیات تسخیر تهران در  33ساعت بود و مسعود
رج��وی فرماندهی این عملیات را برعهده داش��ت .عملیات پاتک
ایران «مرصاد» نام داش��ت و طی آن مجاهدی��ن در کمین قرار
گرفتند و شکس��ت خوردند .حمله وحش��یانه ع��راق ،به اعتراف
نظرات کارشناسان عراقی در مجموع به ضرر آنان تمام شد.
در سوم آبان سال  ،67تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق
که به عراق متواری ش��ده ،با استفاده از حمایتهای گسترده صدام،
در حال انجام اقداماتی بر ضد نظام جمهوری اسالمی بودند .آنها با
پشتیبانی ارتش عراق هجوم خود را با استفاده از آخرین سالحهای
سبک و سنگین که از طریق آمریکا و صدام در اختیارشان قرار گرفته
بود ،به سمت باختران آغاز کردند و وارد خاک ایران شدند.
آنان با تصرف ش��هرهای س��رپلذهاب و کرند غرب ،در شب
اول در ش��هر اس�لامآباد توقف کرده و به کشتار فجیع مردم این
شهر و حتی مجروحان حاضر در بیمارستان پرداختند .جالب آن
که در بین کشتهشدگان ،حتی بستگان آنان نیز دیده میشد.
مس��عود رجوی ،س��رکرده این گ��روه ،هم در حال��ی که بر
خ��ودروی ضدگلوله س��وار ب��ود ،کاروان مجاهدی��ن خلق را که
متشکل از پانزده هزار زن و مرد بود ،همراهی میکرد .فرماندهان
منافقین ،گمان میکردند که وضعیت نظامی ایران از هم پاشیده

وقتی رویای دشمنان ایران کابوسشان شد

غروب منافقین با فروغ عملیات مرصاد

ش��ده و بسیار آسیبپذیر اس��ت و تنها یک ضربه و شوک ،نظام
جمهوری اسالمی را فرو خواهد ریخت.
مجاهدی��ن خلق ،طرح عملی��ات خود را در یک جلس��ه 24
س��اعته آماده کرده بودند و در تاری��خ  ،67/4/31نیروهای خود را
توجیه کرده و نام عملیات را هم «فروغ جاویدان» گذاش��ته بودند.
در پایان روز اول بود که مسئوالن شورای عالی دفاع ایران در حال
رسیدگی به موضوع تجاوز منافقین به مرزهای غربی کشور بودند،
شهید صیاد شیرازی مأمور رسیدگی به وضعیت منطقه غرب شد.
صیاد همان شب با یک هواپیمای فالکون ،خود را به باختران
رس��اند و هنگامی که از اوضاع منطق��ه آگاهی یافت ،دریافت که
برخالف گمان اولیه ،با ارتش عراق طرف نیس��تند ،بلکه در برابر
نیروهای مجاهدین خلق ،قرار گرفتهاند.
وی س��پس طرحی ریخت که براساس آن ،باید به متجاوزان
اجازه داده میشد تا تنگه «چهارزبر» در  34کیلومتری باختران
پیشروی کنند .آنگاه در آنجا ،خلبانان هوانیروز از عقب و جلو ،راه
را بر کاروان میبس��تند و نیروهای مردمی و بسیجی بسیاری که
پس از آگاهی از حمله ،از سراس��ر کشور به باختران آمده بودند،
از راه زمین ،به سرکوب دشمن میپرداختند.
حضور گسترده نیروهای مردمی در باختران به حدی بود که در
جاده ورودی شهر تا کیلومترها ترافیک شده و مردم با پای پیاده به

سمت ش��هر در حال حرکت بودند .صبح روز پنجم مرداد ،عملیات
مرصاد آغاز ش��د و منافقین که س��رخوش از این بودند که در طول
مس��یر با هیچ مقاومت خاصی روبهرو نش��دهاند ،ناگهان خود را در
جهنمی از آتش دیدند که از زمین و هوا بر سر آنها ریخته میشد.
طولی نکشید که جاده باختران -اسالمآباد ،انباشته از ادوات
س��وخته اهدایی دولتهای غربی به مجاهدین خلق شد .معدود
افرادی که موفق ش��ده بودند از این مهلکه جان سالم به در برند،
به روستاهای اطراف پناه بردند و برخی دیگر هم با خوردن قرص
سیانور ،به زندگی خود پایان دادند.
پ��س از اتمام عملیات ،دو طرف جاده آکنده از کپههای خاکی
بود که در زیر خود ،اجساد هزاران دختر و پسر را پنهان کرده بود.
هرچن��د همکاری مش��ترک عراق و مجاهدی��ن خلق در این
عملیات ناموفق ،خالصه نمیشد و پیش از این هم به ویژه از اواخر
س��ال  66و درپی مالقات صدام و مسعود رجوی ،شکل تازهای به
خود گرفته بود ،اما اوج آن در همین عملیات بود که ارتش عراق با
در اختیار گذاشتن سالحهای گوناگون همچون تانکهای پیشرفته
«ت��ی  »۷۲ -و نی��ز حمایت هوایی و بمباران ش��هرهایی در طول
مسیر ،حداکثر پشتیبانی را از نیروهای این گروهک به عمل آورد.
س��رانجام  10روز پس از شکست عملیات غروب جاویدان ،با
حضور نیروهای بینالمللی آتش بس در سراس��ر مرزهای ایران و

عراق برقرار شد .نیروهای حافظ صلح تا سه سال پس از آتشبس
در منطقه حضور داش��تند .بیشتر مفسران بر این باور هستند که
صدام در پایان این جنگ حتی از دس��تیابی به نخس��تین هدف
خود یعنی فسخ قرارداد  1975بازماند.

پس از عملیات غروب جاویدان و آثار مخربی که بر پیکره سازمان
جاهدین خلق گذاشت ،شمار زیادی از اعضا و وابستگان تشکیالت در
عراق و اروپا تالش کردند از س��ازمان جدا شوند هرچند با خشونت
درونگروهی مواجه ش��دند ولی به هرحال روزنههایی وجود داشت
که بتوانند جان خود را از دست این سازمان نجات دهند.
شکست مجاهدین در این عملیات باعث شد سازمان کامال به
صورت یک فرقه بسته و مخوف در بیاید و تمامی روزنههای امید به
دنیای آزاد بر روی اعضای آن بسته شود و این تازه آغاز راه بود.
صحبتهای امیر س��رتیپ احمدرضا پوردس��تان جانش��ین
فرمانده ارتش حاکی از آن است که که علت ترور شهید سرافراز
«س��پهبد صیاد ش��یرازی» در فروردین ماه س��ال  1378توسط
منافقین به دلیل ضربهای بود که این گروه در عملیات مرصاد در
اثر تدابیر و فرماندهی این شهید بزرگوار متحمل شده بود.
امیر س��رتیپ پوردس��تان در اینباره گفت :پس از پایان جنگ
تحمیل��ی حالت نه جنگ و نه صلح بر مرزه��ا حاکم بود ،منافقین
فعالیتی را در مرزها انجام دادند و ش��هید صیاد ش��یرازی که در آن
زمان به عنوان مس��ئول بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح مشغول
فعالیت بود ،احساس مسئولیت کرد و با شناخت خوبی که از منطقه
و نیروها داش��ت ،به پایگاه کرمانشاه رفت و با بالگرد  214هوانیروز
عملیات شناسایی از منطقه را انجام داد و درنهایت با ساماندهی و
تدابیر ویژه خود با کمک و هدایت نیروها ،ضربه مهلکی در عملیات
مرصاد به منافقین وارد کرد و منافقین مجبور به عقبنشینی شدند.
ب��ه دنبال این موضوع منافقین منتظ��ر فرصتی بودند تا صیاد
شیرازی را به شهادت برسانند که سرانجام در  21فروردین  78موفق
به انجام این کار شدند ،در حقیقت دلیل اصلی ترور هم ضربهای بود
که به منافقین در عملیات مرصاد وارد شد .باشگاه خبرنگاران

یادداشت

س��ال  67در منطقه مریوان ارتفاعات ش��یخ محمد خط پدافندی تیپ بود.
زمانی بود که قطعنامه از س��وی امام س��یدروحاهلل پذیرفته ش��ده بود .دوس��ت
عزیزی داش��تم که روحانی گردان بود .دائم اش��ک میریخت و میگفت جنگ
تمام شد اگر من شهید نشوم دق میکنم.
اون ش��ب که قرار ش��د برگردیم کرمانش��اه بعد از اونجا برویم تهران ،توی
اتوبوس دائم همین حرف رو میزد تا مریوان رو کامیون اومدیم و از مریوان به
س��مت کرمانشاه با اتوبوس .شب رسیدیم روانس��ر و جوانرود نماز را در مسجد
اهلسنت شافعی مذهب خواندیم.
نیمه ش��ب به اردوگاه که همان مقر تیپ بود رس��یدیم .ش��ام نخوردم اما
دوستان برای شام همون ابتدای ورودی دژبانی تیپ به ستون یک غذا گرفتند
خیلی از بچه حال و حوصله نداش��تند و همش میپرسیدند چی شد؟ چرا یک
دفعه این چه روزگاریس��ت ساعت 12ش��ب بود و در چادر کنار بچهها پتو پهن
کردم و خوابیدم یک دفعه یاد ش��ب عملیات کربالی  4و 5افتادم .یاد سنگرها،
یاد جزیره بوارین ،ش��ب جزیره ام الرصاص خالصه یاد دوس��تان ش��هیدم .هی
میگفتم خدایا چی ش��ده جنگ تمام ش��د؟ حدود ساعت  3بامداد بود که یک

موتور س��وار اومد و کنار چادر ما ایس��تاد موتور رو خاموش کرد صدا زد برادر
ش��عبانی بیا بیرون برادر شعبانی فرمانده گردان بود بلند شد و گفت بله؟ گفت
برادر حاج مهدی گفته زود بیا چادر فرمانده تیپ .بلند شد و رفت .بچهها از هم
سوال کردیم چی شده؟ چرا این موقع شب مگر جنگی شده؟
س��اعت 4بامداد برادر شعبانی برگشت .همگی رو بیدار کرد وگفت :برادرها
بلند شوید عراق دوباره حمله کرده داره از سرپلذهاب میاد جلو.
حس��ن یک دفعه گفتایخ��دا جون ممنونم .آماده ش��دیم .نماز صبح رو
خواندیم جلوی چادر هر گروهان بچهها آماده بودند اگر چه جنگ چند ساعت
قبل تمام ش��ده بود اما دوباره حال و هوای بر و بچهها دیدنی بود .اونهای که
نور باال زده بودند ش��اد و شنگول بودن .گردان رو حرکت دادن رسیدیم جلوی
چادر فرمانده تیپ.ای وای اون روزها ،واژه رایج برادرها بود.
چق��در خوب وبی آالیش بود برادر مهدی ش��روع ب��ه صحبت کرد و گفت:
برادرها واقعیتش منافقین با پش��تیبانی ارتش بعث ع��راق دوباره حمله کردن.
میان س��تون همهمهای ب��ود .منافقین یعنی چه؟ آقا رضا دوس��تم گفت :غلط
کردن بیشرفای وطنفروش.
م��ن و حس��ن و رضا زدیم زیر خنده گفتیمای ش��هدا کجایی��د ما داریم با
منافقی��ن یقه به یقه میش��ویم .از مقر تیپ که نزدیک س��ه راه کوزان بود راه
افتادی��م تا لب جاده .خیلی راه اومدیم برای اینک��ه به بروبچهها روحیه بدهیم
من شروع کردم رجز خواندن هرچه به لب جاده نزدیک میشدیم ترافیک روی
جاده رو میدیدم و صدا سوت گلوله توپ و خمپاره.
به رضا گفتم فکر کنم جدی جدی دوباره جنگ ش��ده .رس��یدیم لب جاده
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برای خیرمقدم گفتن به گردان ما یک گلوله توپ خورد وس��ط جاده .صدای یا
حسین و یا زهرا بلند شد .دو نفر از بچهها مجروح شدند .یکی از آنها داد میزد
امدادگر من دارم شهید میشم بیا بیا.
ما باز خندیدم .خالصه کنار تپه لب جاده زمینگیر شدیم روی جاده و لولهای
بود پر از ماشین نیروی رزمنده .گردان به ستون یک بود حرکت کردیم .فرمانده
گردان گفت :برادرها منافقین از کرند گذشتن دارن میان به طرف کرمانشاه.
حس��ن گفت :اسماعیل آخجون چه شود به به من از اونها استقبال میکنم.
ستون گردان کنار جاده در حرکت بود که هر از گاهی صدای سوت خمپاره بچهها
رو مجبور میکرد خیز بروند .نرسیده به زبر اول منطقه چهار زبر سر پیچ جاده یک
دستگاه تویوتا آتش گرفته بود که خطر انفجار رو داشت .بچهها رو هدایت کردم به
سمت چپ جاده حسن خیلی خندان داد میزد رزمنده رزمنده کی خسته است؟
بچهها جواب میدادند دش��من من من .خالصه درگیری ش��روع ش��د یک
خودروی بود به نام کاسکاول البته بعدها متوجه شدیم نام اون خودروی نظامی
بود که کشور برزیل به سازمان بخت و وطنفروش داده بود.
اینجا بود که پش��ت بیسیم پیام امام س��یدروحاهلل به فرمانده سپاه رو پخش
کردند .آن روح خدا فرمود :این جنگ جنگ میان کفر و اسالم است و باید وجب به
وجب با آنها جنگید و عزت اقتدار سپاه و بسیج در جنگیدن تا نابودی کافران است
و ذلت و خواری در مقاومت و ایستادگی نکردن در مقابل این کوردالن است.
ای��ن پیام یک نیروی مضاعف به بدنه اصل��ی یگانهای در گیر داد بچهها
خیلی با انگیزه و با توکل بر خدا میجنگیدن دمدمهای ظهر بود درگیری شدید
بود و پشت بیسیم صدای غمآلود توجهام را جلب کرد بیسیمچی حسن گفت:

اصغر  -اصغر  -محمد؟ اصغر جواب داد جان محمد جان بگو
اصغر گفت :حس��ن رفت پیش شهرام ،ش��هرام پیک گروهان حسن بود در
عملیات کربالی  5و شهرام شهید شده بود و حسن خیلی در فراق او ناالن بود.
وقتی این خبر رو شنیدم خودم رو رساندم به برو بچههای گروهان حسن .وقتی
رسیدم حسن غرق در خون بود روی برانکارد پیکر مطهر او رو قرار دادیم پشت
یک وانت تویوتا پریدم س��وار ش��دم و کنار پیکر او و چند ش��هید دیگر نشستم
راننده با سرعت به سمت منطقه ماهیدشت کرمانشاه در حرکت بود ،دستم رو
توی دست شهید حسن نگه داشتم و زیر لب میگفتم حسن دیگه دق نکردی
دیدی به آرزوت رسیدی حاال سالم من رو به برو بچهها برسون.
نزدیک س��ه راه کوزران بودیم ک��ه دیدم یا خدا چقدر جمعیت یک لحظه
گفت��م اینها برای چی آمدند؟ یادم هس��ت یک خانم��ی راننده تراکتور که یک
یدککش داشت پر از نیرو بود به سمت چهار زبر در حرکت بود.
درست سی سال پیش اوج درگیری و اوج خستگی طوالنی شدن جنگ اما
با یک دم مسیحایی امام مردم وجب به وجب با کفار جنگیدن و درس فراموش
ناشدنی به طراحان عملیات فروغ جاویدان دادند و این طرح را به غروب جاویدان
بدل کردند و درس��ت امروز بعد از سی س��ال در یک جنگ تمام عیار اقتصادی
باید همگی با گوش دادن به فرمان فرزند خلف امام س��یدروحاهلل (آقاس��یدعلی
خامنهای) تمام داشتههامون رو بیاوریم وسط میدان و با دشمن زیادهخواه وجب
ب��ه وجب بجنگیم و یکب��ار دیگر با وحدت و همدلی به گونهای که وحدت حول
دشمن استکبار و با یک صدایی برای ایجاد انگیزه و روحیه انقالبی و انقالبیگری
از ارتفاعات اقتصادی چهار زبر عبور کنیم و این شدنی است.

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ )ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﻫﻨﻲ( ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻛﻼﺳﻪ  9401775ﻭ  9401774ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻗﻄﻌﻪ 6ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮﺏ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  152/15ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ 8/97ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺁﻥ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﻭ 2/06ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺁﻥ
ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻧﺒﺎﺭﻱ ﻗﻄﻌﻪ 4ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  9/54ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺍﻭﻝ ﻭ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻗﻄﻌﻪ  3ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 11ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﻫﻤﻜﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ
 9255ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  365ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺠﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ  939ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ 10ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﺷﻤﺎﻻ ﺩﺭ ﻫﻔﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻱ 3ﻭ 5

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺮگ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭﺍﺭﺩﻩ  12480ﻣﻮﺭﺥ  1397/4/19ﻣﺪﻋﻰ

ﻣﺼﻮﺏ  1390/9/20ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ

ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻛﺎﺩﺍﺳﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﺮﻳﺎﻝ  056661ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ

ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﻔﺮﻭﺯﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ

ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ  360ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  6423ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻛﻼﺳﻪ 1394114401054000351ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 66ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ

 139720301025010916ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﻭﺣﺪﺗﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ

ﺁﻥ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ ﺁﻥ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﻭﻝ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ 4/29ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﻌﺒﺮ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺩﻭﻡ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ

ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ 4418/404ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺭﺑﻌﻪ ﺷﻤﺎﻻ ً  :ﺑﻄﻮﻝ  5/46ﻣﺘﺮ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﻪ

ﺷﺪ ﻭ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ  111176ﻣﻮﺭﺥ  1396/8/2ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  130ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ 0/12ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﻌﺒﺮ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺳﻮﻡ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ 3/70ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﻌﺒﺮ ﻣﺠﺎﻭﺭ

ﺩﻳﻮﺍﺭ 4418/404ﺷﺮﻗﺎ :ﺑﻄﻮﻝ  12/10ﻣﺘﺮ ﺩﺭﺏ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﺟﻨﻮﺑﺎ ً:

ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ

ﺑﻄﻮﻝ  5/46ﻣﺘﺮ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﻏﺮﺑﺎ :ﺑﻄﻮﻝ  12/10ﻣﺘﺮ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ

ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﻼﻙ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ

ﭘﻼﻙ 4418/404ﻣﻮﺭﺩ ﺛﺒﺖ ﺻﻔﺤﻪ  37ﻭ  215ﺩﻓﺘﺮ 1351ﻭ 54ﺩﺭ ﺑﺨﺶ7

ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ

ﺁﻥ ﺷﺮﻗﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﻭﻝ ﺩﺭﺏ ﻭﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ 3/08ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺭﮔﻴﺮ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﺩﻭﻡ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ 0/44ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ ﻭ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﺳﻮﻡ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ
ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ 2/46ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ ﻭ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺭﺏ ﻭﺩﻳﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ 1/38ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ ﻭ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﮕﻲ
ﺑﻪ ﻃﻮﻝ 0/73ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ ﻭ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﺷﺸﻢ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ 4/46ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ ﻭ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﺷﺮﻗﺎ :ﺩﺭ ﻧﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻱ  4ﻭ 6

ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ 0/10ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﻌﺒﺮ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ1/98ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﻌﺒﺮ ﻣﺠﺎﻭﺭ
ﺷﺸﻢ ﻧﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ 1/27ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﻌﺒﺮ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻫﻔﺘﻢ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ 0/37ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﻌﺒﺮ
ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻫﺸﺘﻢ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ 0/31ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﻌﺒﺮ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻧﻬﻢ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ 2/45ﻣﺘﺮ ﺑﻪ
ﻓﻀﺎﻱ ﻣﻌﺒﺮ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺟﻨﻮﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ 0/80ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﻌﺒﺮ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺩﻭﻡ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ 9/15ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻱ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻃﻼﻉ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺷﺮﻛﺎء ﻣﺸﺎﻋﻲ ﭘﻼﻙ

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ )ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ( ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴﻰ ﺍﺩﻋﺎﻯ

ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕ

ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ

ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﺳﺖ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻧﺒﺎﺭﻱ ﺷﻤﺎﻻ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ 4/56ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭﻱ ﻗﻄﻌﻪ  3ﺷﺮﻗﺎ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ 2/10ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺮ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺟﻨﻮﺑﺎ

ﺍﻻﺷﺎﺭﻩ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﻔﺮﻭﺯﻱ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﻧﺪ

ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  10ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ

ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ 4/52ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭﻱ ﻗﻄﻌﻪ 5ﻏﺮﺑﺎ ﺩﺭﺏ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ 2/10ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ ﻭ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﺳﻘﻒ ﺑﺎ ﻛﻒ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ

ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ

ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻗﺮﺍﺭ

ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ

ﮔﻴﺮﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﻳﺖ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪﻩ

ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻔﺮﻭﺯﻱ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﺑﺎﻻ ﺑﻨﺎﻡ

ﺍﻋﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ

ﺣﻴﺎﻁ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﻏﺮﺑﺎ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ 17/08ﻣﺘﺮ ﺩﺭﺯ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﻛﻪ ﻣﺎﻭﺭﺍﻱ ﺁﻥ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﻠﻚ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺳﻘﻒ ﺑﺎ ﻛﻒ ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻒ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ

ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻒ ﺭﻭﻱ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﺍﺳﺖ ﺣﺪﻭﺩ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺷﻤﺎﻻ ﺧﻂ ﻓﺮﺿﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  2/20ﻣﺘﺮ ﺷﺮﻗﺎ ﺧﻂ ﻓﺮﺿﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﻄﻮﻝ  5ﻣﺘﺮ ﺟﻨﻮﺑﺎ ﺧﻂ ﻓﺮﺿﻲ ﺍﺳﺖ
ﺑﻄﻮﻝ  2/20ﻣﺘﺮ ﻏﺮﺑﺎ ﻓﺮﺿﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﻄﻮﻝ  5ﻣﺘﺮ ﺧﻄﻮﻁ ﻓﺮﺿﻲ ﺫﻛﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﺍﺳﺖ ﺳﻘﻒ ﺑﺎ ﻛﻒ ﻃﺒﻘﻪ ﻳﻚ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﻒ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ
ﻳﻚ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﺳﺖ ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ92926ﻭ  96311ﺻﻔﺤﻪ 405-182ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻼﻙ 486-460ﺑﻨﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻘﺪﻡ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﺟﺎﻥ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻘﺪﻡ
ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﻪ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﻫﻨﻲ  92/9/13 -9817ﻭ  91/9/27-7743ﺩﻓﺘﺮ 1039ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ

ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺩﺍﺩﻩ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﺩ.

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ  97/5/8ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ97/5/23 :

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ

ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ :ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻪ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ ﺥ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺮﺍﺗﻠﻮ ﺥ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﻱ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻬﺎﺭ ﭘﻼﻙ 14ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ

ﭘﻼﻙ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺟﺰﺋﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ  7ﻃﺒﻘﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺩﻭ ﺑﺮ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺷﺮﻗﻲ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪﻩ ﻭ

/13985ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺟﺸﺎﻥ -ﻛﻔﻴﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺧﺎﻭﺭﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﺮﻫﻮﺷﻨﮓ ﺷﻔﻴﻌﻲ ﺗﺒﺎﺭ ﻭﻛﻴﻞ ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﺷﻴﺮﺯﺍﺩﻱ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩﻱ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  138669ﻣﻮﺭﺥ  97/3/3ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﻭ ﺑﺮگ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺼﺪﻕ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ 821080ﻣﻮﺭﺥ
 97/3/30ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ868ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺮگ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ
 10237ﻣﻮﺭﺥ  97/4/2ﻣﺪﻋﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺪﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 95/17ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﻄﻌﻪ  7ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 71ﻭ72
ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  6236ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺑﺨﺶ 2ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻧﺒﺎﺭﻱ ﻗﻄﻌﻪ  7ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ  421ﺩﻓﺘﺮ 1270ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ190842ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻲ 604739

ﺑﻨﺎﻡ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﻴﺮﺯﺍﺩﻱ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩﻱ

ﺛﺒﺖ ﻭ ﺳﻨﺪ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 117759ﻣﻮﺭﺥ
 90/5/24ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  80ﺑﺮﻭﺟﻦ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻭﻱ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭﻱ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﻢ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

/13987ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻧﺎﺭﻣﻚ – ﺷﻬﻤﻴﺮﺯﺍﺩﻯ

ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻣﻴﺮﺧﺎﻧﻠﻮ ﻭﻛﺎﻟﺘﺎ“ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻭﻛﺎﻟﺖ
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  74444ﻣﻮﺭﺥ  71/5/7ﻭ  160679ﻣﻮﺭﺥ 97/3/3
ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ  62ﻭ  223ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﺗﺮﺍﺑﻰ ﻣﺎﻟﻚ
ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  120ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  40709ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  138ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ
 150ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  12ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻥ
ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ  262129ﺻﻔﺤﻪ  458ﺩﻓﺘﺮ  1139ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻰ 3/364094
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺳﭙﺲ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ
ﻗﻄﻌﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  55259ﻣﻮﺭﺥ  2537/4/14ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  222ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ
ﺣﺴﻦ ﺗﺮﺍﺑﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  50090ﻣﻮﺭﺥ
 68/4/2ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  223ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻭ
ﺑﺮگ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎ ﺷﻬﻮﺩ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺫﻳﻞ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻃﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 40637ﻣﻮﺭﺥ  97/3/1ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  545ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻣﻀﺎ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ

ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ

ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ

ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺍﺳﻨﺎﺩ

ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴﻰ

ﻓﻮﻕ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ
ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻭ ﻧﺮﺳﻴﺪﻥ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
/13986ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺷﻬﻤﻴﺮﺯﺍﺩﻱ -ﺭﻳﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻧﺎﺭﻣﻚ

ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻳﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
/13989ﻡ ﺍﻟﻒ

ﻛﻔﻴﻞ ﺛﺒﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻭﺭﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺟﺸﺎﻥ

ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺗﺤﺖ ﻛﻼﺳﻪ  9401775ﻭ  9401774ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻮﺭﺥ  95/9/9ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻲ

ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺳﺮﺍﻳﺪﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻓﻌﻠﻲ ﺳﺎﻟﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻧﺒﺎﺭﻳﻬﺎ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ
ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮕﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭﺧﺎﻧﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺩﺭﺏ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻣﺠﺰﺍ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﻭ ﺷﺮﻕ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻓﻀﺎﻱ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺑﺖ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻭ ﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ ﺳﺎﻳﺮ
ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮕﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺟﻤﻌﺎ  10ﻭﺍﺣﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻋﻤﺮ
ﺑﻨﺎ  6ﺳﺎﻝ ﺍﺳﻜﻠﺖ ﺁﻥ ﺑﺘﻦ ﺁﺭﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﺗﻴﺮﭼﻪ ﺑﻠﻮﻙ ﻭ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﺳﺎﺯﻱ ﺳﻨﮓ ﺗﺮﺍﻭﺭﺗﻦ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﻓﻴﻞ ﻳﻮ-ﭘﻲ-ﻭﻱ-ﺳﻲ ﻭ ﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ ﺑﺎ ﻛﻒ ﻭﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺳﻨﮕﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻒ ﻭﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮕﻬﺎ ﻭ ﺣﻴﺎﻁ ﻧﻴﺰ ﺳﻨﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺩﺭﺏ ﺭﻳﻤﻮﺕ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮕﻬﺎ ﻭ ﺁﻳﻔﻮﻥ
ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺯ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﺍﻡ ﺩﻱ ﺍﻑ ﻭ ﻫﻮﺩ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻲ ﺩﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﺣﻤﺎﻡ ﺑﺎ ﺭﻭﺷﻮﺋﻲ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ
ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺴﺘﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺳﺘﺸﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻒ ﭘﺎﺭﻛﺖ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺳﻘﻒ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﭽﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﮔﭽﻲ ﻭ
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻃﻌﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﻮﺷﺶ ﻭ ﺗﺰﺋﻴﻨﺎﺕ ﭼﻮﺏ ﺍﻡ ﺩﻱ ﺍﻑ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺩﺭﺑﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﭼﻮﺑﻲ ﺍﺳﺖ .ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺷﻮﻓﺎژ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ ﮔﺎﺯ ﺳﻮﺯ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻛﻮﻟﺮﺍﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺑﺮﻕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻭ ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺁﺏ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻲ
ﺩﺍﻳﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  8/900/000/000ﺭﻳﺎﻝ )ﻫﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﻧﻬﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ( ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ
ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 97/5/27ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  9ﺍﻟﻲ  12ﻇﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺳﻮﻡ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻲ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺟﻬﺎﻥ
ﻛﻮﺩﻙ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﻀﻮﺭﻱ ﺑﻔﺮﻭﺵ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ 8/900/000/000
ﺭﻳﺎﻝ )ﻫﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﻧﻬﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ( ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﺯﺍﺩ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻼ ً ﻧﻘﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺭﻭﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭼﻚ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺿﻤﻨﺎ
ﺑﺪﻫﻴﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﺏ ﺑﺮﻕ ﮔﺎﺯ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﻭ ﺍﺷﺘﺮﻙ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﻪ ﺭﻗﻢ ﻗﻄﻌﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻌﻠﻮﻡ
ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻌﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ...ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ97/5/8:
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ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺳﻮﻡ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ – ﻧﻘﻴﺒﻲ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ /1919ﻥ–/22911ﺍﻟﻒ ﻣﻮﺭﺥ 89/9/15
ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  82/11/16 – 975ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  833ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻛﻼﺳﻪ ﻥ 7246-3/ﻭ 8601602ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ
ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪﻧﺎﺻﺮ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻓﺮﻣﺎﻧﻴﻪ ،ﺥ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ،پ  16 + 1ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻗﻴﺪ
 3ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺭ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻗﻄﻌﻪ  5ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3526ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  366ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  11ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ  5ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻗﻄﻌﻪ  5ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3526ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  366ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻰ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  11ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.
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