دیدگاه دولتی

خط کش

نظارت کامل بر مراحل ثبتسفارش

وزیر صنعت با صدور ابالغیهای ،بازبینی و کنترل ثبت سفارشهای مربوط به
واردات کاال در حوزه صنعت ،معدن و تجارت و انطباق درخواستها با مقدورات
ارزی را خواستار شد.
محمد ش��ریعتمداری در ابالغیهای با تاکید بر مواردی درخصوص بازبینی و
کنترل ثبت سفارشهای مربوط به واردات کاال در حوزه صنعت ،معدن و تجارت
و انطباق درخواس��تها با مقدورات ارزی ،دس��تور نظارت کامل بر عملیات اجرایی از
سوی معاونین خود را صادر کرد.
وی با اشاره به لزوم توجه و دقّت بر اصالت و صالحیت واردکننده با مالحظه سوابق و
مستندات تاکید کرده است :صرف داشتن کارت بازرگانی دلیل برتایید ثبت سفارش نیست
و قطعاً بررس��ی سابقه یکساله واردکننده (یعنی س��ابقه واردات در سال  )1396مگر برای
واحدهای تولیدی شناخته شده دارای کارت بازرگانی در این مرحله الزامی است .شاتا

زندگانی

صندوق نوآوری و شکوفایی خریدار ملک شد

رئیس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با بیان اینکه س��ال ۹۶
از بودجه قریب  ۲۸۰۰میلیاردی صندوق نوآوری و ش��کوفایی فقط حدود ۸۰۰
میلیون تومان به دانشبنیانها وام داده ش��د گفت :سپردهگذاری بانکی و خرید
امالک یکی از انتقادهای وارده به این صندوق است.
حمیدرضا فودالگر افزود :به دلیل همین انتقاداتی که به سوء عملکرد صندوق
وارد بود نمایندگان در بودجه با افزایش سرمایه صندوق مخالفت کردند و علی الخصوص
کمیسیون برنامه بودجه و تلفیق جلودار این قضیه بودند .وی تصریح کرد :حتی پیشنهاد
آن مطرح بود که به دلیل ضعف صندوق از منابع ریالی آن نیز کاس��ته شود اما با اغماض
نمایندگان و جلوگیری از لطمه خوردن به ماهیت صندوق از این کار صرف نظر شد.
وی اف��زود :البته مس��ئوالن صندوق گفتند که تعداد زیادی از این س��اختمانها به
تسنیم
دانشبنیانها اختصاص داده شده است.

افزایش  7درصدی قیمت آب در تهران

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران گفت :براساس مصوبه شورای
ش��هر ،قیمت آب برای مش��ترکانی که زی��ر  ۳۰مترمکعب در م��اه آب مصرف
میکنند بین  ۶تا  ۷درصد افزایش یافت.
محمدرضا بختیاری با بیان اینکه براساس قانون و طبق مصوبه شورای اقتصاد،
شورای شهر در تمام شهرهای کشور میتواند درخصوص مابهالتفاوت قیمت تمام شده
آب با آنچه که از مشترکان اخذ میشود تصمیمگیری کند و به شرکت آبفای همان شهر
اجازه افزایش قیمت را بدهد .وی بیان کرد :اختیار این مسئله به طور کامل در دست شورای
شهر است .البته عدد تعیین شده باید به تایید فرمانداری و بعد از آن وزارت نیرو نیز برسد.
به گفته مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان تهران پیشنهاد این شرکت برای
افزایش قیمت  ۱۵درصد بود که شورای شهر  ۱۰تا  ۱۵درصد افزایش را برای مشترکان
ایسنا
پرمصرف و  ۶تا  ۷درصد را برای مشترکان کممصرف لحاظ کرد.

معیـشت

پنجشنبه  11مرداد  1397شماره 4806

عرض��ه محدود ل��وازم خانگی
مسیر توسعه
موجب شده تا خریدارانی که
نیاز به تهیه این کاالها دارند برای خرید آنها یا باید
هزین��ه گزافی پرداخت کنند ی��ا از خرید منصرف
شوند که در هر دو صورت متضرر میشوند.
در حالی که عرضه لوازم خانگی پس از عید از
سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان محدود شده
بود ت��ا بتوانند مجوز افزایش قیم��ت بگیرند و در
روزهای ابتدایی اردیبهش��تماه قیمت این کاالها
افزایش یافت و انتظار این بود که تهیه این کاالها
برای مصرفکنندگان به راحتی ممکن شود.
در حالی که پیشبینی میش��د تا مدتها این
بازار دچار تغییر و تحول خاصی نباشد اما ،با تحوالت
بازار ارز بازار لوازم خانگی مجددا دچار دگرگونی شد
و فضای آن مجددا به حال و هوای اویل سال برگشت
و مجددا بازی عرضه محدود از سوی تولیدکنندگان
و عرضهکننده شروع شد تا قیمتها رشد یابند.
در ای��ن بین قیم��ت ارز ،افزای��ش هزینهها و
کمبود مواد اولیه از جمله دالیلی این تغییر تحول
از سوی فعاالن این عرضه ذکر شده است.
حمیدرض��ا غزن��وی پیشت��ر با بی��ان اینکه
واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه به مشکل
خوردهاند ،گفت :نمیشود ارز بخشی از مواد اولیه
ک��ه در یک گ��روه قرار دارد تامین ش��ود و بخش
دیگ��ر گه در گروه دیگر قرار دارد تامین نش��ود با
این روند تولید به مشکل خواهد خورد.
وی با بی��ان اینکه افزایش قیم��ت مواد اولیه
عرصه را بر واحدهای تولیدی س��خت کرده است،
افزود :میانگین قیمت مواد اولیه  ۴۰درصد افزایش
یافته که تولید را با مشکل مواجه کرده است.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم
خانگی درباره دلیل کمبود ل��وازم خانگی در بازار

بهانههای تکراری برای گران شدن

عرضه محدود لوازم خانگی
و سرگردانی خریداران
تصری��ح کرد :ای��ن موضوع به خاط��ر کمبود مواد
اولیه ،قیمت ارز و عدم افزایش قیمتها اس��ت که
موجب شده کاال به بازار کمتر عرضه شود.
وی یکی از مشکالت بزرگ واحدهای تولیدی
را سرمایه در گردش عنوان کرد و گفت :اگر فکری
به حال این موضوع نش��ود ش��رایط بازار به همین
منوال ادامه خواهد داشت.
از طرف��ی محم��د طحانپ��ور رئی��س اتحادیه

رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی تهران:

حباب بازار خودرو بزرگتر شد

رئی��س اتحادیه صنف نمایش��گاهداران و
ا تـــــ�و ل
فروش��ندگان خودروی ته��ران گفت :به
دنبال افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی در چند روز اخیر ،حباب
قیمتها در بازار خودرو نیز بزرگتر شده است .این در حالی است
که قیمتهای فعلی غیرواقعی است و باید کاهش یابد.
س��عید موتمنی اظهار کرد :متاس��فانه نرخ ارز در بازار

فروش��ندگان لوازم خانگی درب��اره عرضه محدود
لوازم خانگی اظهار کرد :اینکار از سوی فروشندهها
ص��ورت نمیگی��رد به دلی��ل اینکه فروش��ندگان
س��رمایه آنچنانی ندارند که بخواهن��د کاال را نگه
دارند و عرضه نکنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت:
به دلیل افزایش قیمت م��واد اولیه تولیدات داخلی
کاهش یافته و از طرفی واردات لوازم خانگی خارجی
هم به مشکل خورد در نتیجه عرضه کاهش یافت.
در حالیکه هم

غیررسمی که باال میرود سایر بازارها را نیز متاثر میکند.
وی با بیان اینکه نرخ واقعی دالر بین  ۷تا  ۸هزار تومان
است ،خاطرنش��ان کرد :امیدواریم دولت هرچه زودتر بازار
ثانویه ارز را راهاندازی کند تا قیمت دالر در بازار غیررسمی
کاهش یافته و به نرخ واقعی خود برسد.
موتمنی ادامه داد :کاهش نرخ ارز در بازار غیررس��می
تاثیر مثبتی بر قیمت س��ایر کاالها داش��ته و مطمئنا شاهد
افت قیمت خودرو در بازار و کوچکتر ش��دن حباب قیمتی
ایسنا
این محصوالت خواهیم بود.
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ﺳﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﻣﺼﻮﺏ  1390/9/20ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮﻥ
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ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ:
ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺯﻳﻮﻻ ﭘﻼﻙ ﺍﺻﻠﻰ  110ﺑﺨﺶ 11
 1057ﻓﺮﻋﻰ ﺷﻤﺴــﻴﻪ ﺩﺭﺯﻯ ﻧﻔﺖ ﭼﺎﻟﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺩﻭﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌــﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ
ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  21/01ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺍﺳــﻄﻪ ﺍﺯ
ﻣﻠﻴﺤﻪ ﺩﺭﺯﻯ ﻧﻔﺖ ﭼﺎﻟﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ
 1057ﻓﺮﻋــﻰ ﻣﻠﻴﺤــﻪ ﺩﺭﺯﻯ ﻧﻔﺖ ﭼﺎﻟﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴــﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ
ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  21/01ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺍﺳــﻄﻪ ﺍﺯ
ﻋﻠﻰ ﻏﻼﻣﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ
 1057ﻓﺮﻋــﻰ ﻣﻨﻴﮋﻩ ﺩﺭﺯﻯ ﻧﻔﺖ ﭼﺎﻟﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺷــﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌــﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ
ﺍﺣﺪﺍﺛــﻰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  21/01ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺭﺍﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺍﺳــﻄﻪ ﺍﺯ ﻣﻠﻴﺤﻪ ﺩﺭﺯﻯ ﻧﻔﺖ ﭼﺎﻟﻰ
ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ
 1059ﻓﺮﻋﻰ ﺣﻜﻴﻤﻪ ﭘﻚ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺷــﺶ ﺩﺍﻧــﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨــﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  159/44ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﺍﺭﺳﻼﻥ ﭘﻴﺸﺪﺍﺭ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ
 1060ﻓﺮﻋﻰ ﺟﺎﺑﺮ ﻭﻟﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﭼﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  355/15ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﺣﺴﻦ ﻭﻟﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ
 1063ﻓﺮﻋﻰ ﺭﻭﻳﺎ ﻋﺮﺑﻌﻠﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ
ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  631/62ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺭﺍﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺍﺳــﻄﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭ ﺳﻮﺭﻯ ﻭﺣﻮﺭﻯ
ﻫﻤﮕﻰ ﺁﺫﺭﻯ ﭘﻮﺭ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ
 1063ﻓﺮﻋﻰ ﻣﻠﻴﻜﺎ ﺳــﺎﺩﺍﺕ ﺷــﻴﺮﺍﺯﻯ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺳــﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴــﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ
ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  631/62ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺭﺍﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺍﺳــﻄﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭ ﺳﻮﺭﻯ
ﻭﺣﻮﺭﻯ ﻫﻤﮕﻰ ﺁﺫﺭﻯ ﭘﻮﺭ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ
ﺍﺗﻤﻼﻙ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻴﺮﮔﺎﻩ ﭘﻞ ﺷﺎﻫﭙﻮﺭ ﺭﺿﺎﺁﺑﺎﺩ ﭘﻼﻙ ﺍﺻﻠﻰ  67ﺑﺨﺶ 15
 12ﻓﺮﻋﻰ ﺳــﻌﻴﺪ ﻣﻠﻚ ﭘﻮﺭ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺷــﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  2511/50ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﺻﻤﺪ ﻧﮋﺍﺩﻯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ
ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺭﮔﻠﻰ ﭘﻼﻙ ﺍﺻﻠﻰ  78ﺑﺨﺶ 15
 309ﻓﺮﻋﻰ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﺧﻴﺮﺁﺑﺎﺩﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  496/15ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻣﻴﻨﺎ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ
ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺳﺮﺁﺑﮕﺮﺩﺍﻥ ﭘﻼﻙ ﺍﺻﻠﻰ  137ﺑﺨﺶ 15
 300ﻓﺮﻋﻰ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  167/85ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺭﺍﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺰﻳﺰﻯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ
 301ﻓﺮﻋﻰ ﺣﺴﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺴﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  224/78ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﺭﺿﺎ ﻗﻠﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ
 302ﻓﺮﻋــﻰ ﺍﻟﻬﻘﻠﻰ ﭘﺎﻛﺒﺎﺯ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺷــﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑــﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ 70ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻗﻠﻰ ﺯﺩﻩ ﻃﻮﺭﻯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ
 309ﻓﺮﻋﻰ ﺛﺮﻳﺎ ﺭﺳــﻮﻟﻰ ﺷﺮﺟﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  521/91ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﺎﭘﻮﺭ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ
ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻴﺮﺟﻪ ﻛﻼ ﭘﻼﻙ ﺍﺻﻠﻰ  138ﺑﺨﺶ 15
 389ﻓﺮﻋﻰ ﺩﻭﺳــﺘﻌﻠﻰ ﺩﻳﺒﺎﺯ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺷــﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑــﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ
ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  293/40ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺍﺳــﻄﻪ ﺍﺯ ﺳــﻴﺪﻫﺎﺩﻯ ﻋﻴﺴﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﻣﺎﻟﻚ
ﺭﺳﻤﻰ
ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺁﻫﻨﮕﺮﻛﻼ ﭘﻼﻙ ﺍﺻﻠﻰ  140ﺑﺨﺶ 15
 290ﻓﺮﻋﻰ ژﻳﻼ ﺷــﻴﻔﺘﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺷــﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳــﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨــﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  1256/18ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺭﺍﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻣﻬﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ
ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﻳﻮﻙ ﭘﻼﻙ ﺍﺻﻠﻰ  194ﺑﺨﺶ 15
 273ﻓﺮﻋــﻰ ﻣﻬــﺪﻯ ﺗﻘﻰ ﭘﻮﺭ ﺍﻳﻮﻛﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺷــﺶ ﺩﺍﻧــﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴــﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ
ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  250./38ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺍﺳــﻄﻪ ﺍﺯ ﺍﺣﻤﺪ ﺗﻘﻰ ﭘﻮﺭ ﺍﻳﻮﻛﻰ
ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ
 274ﻓﺮﻋــﻰ ﮔﻴﺘﻰ ﺷــﻜﺮﺍﻟﻪ ﻧﺒﺖ ﺑﻪ ﺷــﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳــﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨــﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ
ﻣﺴــﺎﺣﺖ  550/15ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺍﺳــﻄﻪ ﺍﺯ ﺧﻴﺮﺍﻟﻨﺴــﺎء ﻭ ﻭﺻﻴﻪ ﻭ ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪ ﻭ
ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻭ ﺳﻴﺎﺭﻩ ﻭ ﻛﻮﻛﺐ ﻫﻤﮕﻰ ﭘﻬﻠﻮﺍﻧﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ
ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺣﺎﺟﻴﻜﻼ ﭘﻼﻙ ﺍﺻﻠﻰ  204ﺑﺨﺶ 15
 90ﻓﺮﻋﻰ ﺍﻛﺮﻡ ﺍﺳﺪﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 746/91ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺎﻛﺰﺍﺩ ﻫﺘﻜﻪ ﻟﻮﻳﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ
 92ﻓﺮﻋﻰ ﺍﻣﻴﺮ ﻏﻔﺎﺭﻳﺎﻥ ﻧﻌﻴﻤﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺷــﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ
ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  3077/44ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺍﺳــﻄﻪ ﺍﺯ ﻏﻼﻡ ﺍﺳــﺪﻯ ﻭ ﺣﺴــﻦ ﻣﻮﻣﻨﻰ
ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳــﻤﻰ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 15
ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻠﻰ/ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ،ﺭﺃﻯ ﻫﻴﺄﺕ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﺎ  2ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳــﻴﺪ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ
ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ

تولیدکنندگان و هم فروش��ندگان بر محدود ش��دن
عرض��ه لوازم خانگی را تایی��د میکنند و دلیل عمده
آن را کمبود مواد اولیه و گران ش��دن قیمت این مواد
عنوان میکنند که برای بخشی از مواد اولیه به آنها ارز
تخصیص داده شده است و افزایش قیمت ارز نمیتواند
دلیل موجهی برای عرضه نکردن کاال به بازار باشد.
عرضه نک��ردن ل��وازم خانگی در ب��ازار موجب
س��رگردانی خریداران ش��ده و افرادی که نیاز مبرم
ب��ه این کاالها دارند یا ناچ��ار به خرید کاال با هزینه
گزافتر هستند یا باید از خرید صرف نظر کنند که در
هر دو صورت متضرر میش��وند و باید فکری به حال
بازار لوازم خانگی شود تا این شرایط تداوم نیابد.
البت��ه در این میان برخ��ی از متولیان بر این
باورند که بایداقدامات اساس��یتری در این زمینه
شکل بگیرد که از جمله آن میتوان به ممنوعیت
واردات لوازم خانگی به کش��ور اشاره کرد .چندی
پیش اس��تاندار آذربایجان ش��رقی با بی��ان اینکه
واردات لوازم خانگی به کش��ور ممنوع است گفت:
برای همین برخیها سوءاستفاده کردهاند و قیمت
کاالهای خود را افزایش دادهاند.
مجی��د خدابخش با بی��ان اینک��ه حمایت از
تولیدکنندگان در اولویت ما است ،این نکته را مطرح
ک��رد که میزان رضایتمندی مردم از وضعیت بازار
نشان میدهد که باید در جهتگیری و اولویتبندی
این واحدها جهت بازرسی تجدید نظر شود.
ب��ه اعتق��اد وی افزایش قیمت بای��د با نظارت
کمیس��یونهای تخصصی تعیین قیمت باش��د ،به
طوریکه مردم و تولیدکنندگان نباید متضرر شوند.
همچنین ممنوعیت واردات کاالهای دارای مش��ابه
داخل��ی فرصت مناس��بی برای تولید و اش��تغال از
س��وی بخش خصوصی است .خدابخش با تاکید بر
اینکه بازرسیها باید به صورت هدفمند انجام شوند،

سخنگوی صنعت برق کشور:

خاموشیها به پایان میرسد
س��خنگوی صنعت برق کش��ور گفت:
د كــــــل
علیرغم اینکه درج��ه حرارت کاهش
زیادی پیدا نکرد ،اما میزان خاموش��یها نسبت به دو هفته
گذشته  ۴۷درصد و نسبت به هفته اخیر  ۳۰درصد کاهش
یافته اس��ت و پیشبینی میشود که نهایتا تا  ۲۰مرداد ماه
خاموشیها به صفر برس��د .البته این مسئله متاثر از برخی

ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﻫﺪ  .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺛﺒﺖ
ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﺍﺻﻞ
ﻧﮕﺮﺩﺩ ﻳﺎ ﻣﻌﺘﺮﺽ ،ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺤﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻜﻨﺪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ
ﻣﺒــﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎﻧــﻊ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺘﻀﺮﺭ
ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻴﺴــﺖ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺴــﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﺍﻣﻼﻛﻰ
ﻛــﻪ ﻗﺒﻼ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺘﻰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸــﺪﻩ ،ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺑــﺎ ﺭﺃﻯ ﻫﻴﺄﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ
ﺣــﺎﻭﻯ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ،ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﻮﺑﺘﻰ ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ
ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﻰ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺪﻭﺩ ﺣﺪﻭﺩ ،ﻭﺍﺣﺪ
ﺛﺒﺘﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ
 97/4/26ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ  97/5/11ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ97/80/2433
ﺭﻳﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺳﻮﺍﺩﻛﻮﻩ ﺷﻤﺎﻟﻰ-ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻪ ﺗﻴﻤﻮﺭﻯ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ 9609982073500061:ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ 9709972073500196:ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴــﻨﻪ
ﻣﺤﺒــﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺑــﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺣﻮﺭﻳﻪ ﺭﺟﺒﻰ ﻛﻴﺎﺳــﺮﻯ ﻑ ﺣﺴــﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ:ﺭﺿﺎ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺷــﻠﻴﻤﻜﻰ ﻑ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ –ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ-2ﺳــﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸــﻜﺎﺗﻰ ﻛﻨﻴﻤﻰ ﻑ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴــﻴﻦ –ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴﻨﻪ
ﻣﺤﺒــﺎﻥ ﺍﻫــﻞ ﺑﻴﺖ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺣﻮﺭﻳﻪ ﺭﺟﺒﻰ ﻛﻴﺎﺳــﺮﻯ ﺑــﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ-1ﺭﺿﺎ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺷــﻠﻴﻤﻜﻰ ﻑ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ-2ﺳــﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺸــﻜﺎﺗﻰ ﻛﻨﻴﻤﻰ ﻑ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴــﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﻰ ﻭ ﺷﺶ
ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﻨﺞ ﻓﻘﺮﻩ ﺳــﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻫــﺎﻯ )526035-320445-320446-320447ﺳــﺮﻯ/ﻩ(
ﻭ)526034ﺳﺮﻯ ﺱ (1/ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺼﺪﻕ ﺳــﻔﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﻭ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸــﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﻯ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺩﻋﺎ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ
ﻫﺮﮔﻮﻧــﻪ ﺍﻳــﺮﺍﺩ ﻳﺎ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻣﻮﺭﺥ  97/3/24ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺪﻫﻰ
ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﺼﺤﺎﺏ ﺑﻘﺎﻯ ﺩﻳﻦ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻋﻼﻡ ﺷــﺪﻩ ﺍﺧﻴﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ
 3-4-307-309ﻕ ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﻭ ﻣــﻮﺍﺩ  1301-1284-10ﻕ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣــﻮﺍﺩ 198ﻭ519ﻭ 522ﻕ ﺁ ﺩ ﻡ ﻣﺼﻮﺏ 79
ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳــﻰ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻫﺸــﺘﺼﺪﻫﺰﺍﺭﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ
ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﭘﺎﻧﺼﺪﻭﻧﻮﺩﻭﭘﻨﺞ ﻫﺰﺍﺭﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺩﻭﻳﺴــﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭﻭﻫﺸــﺘﺼﺪﺭﻳﺎﻝ
ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ  96/12/21ﺗﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ .ﺭﺃﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ
ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺳﺎﺭﻯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ-ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻣﺒﻴﻨﻰ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  9609982073400052ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ 9709972073400243:ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺑﻬــﺎﺭﻩ ﻓﻼﺡ ﻧﻴﺎ ﻑ
ﻏﻼﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ-1:ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺑﻴﺘﺎ ﻣﻬﺮ ﺳﭙﻴﺪ-2ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺍﻓﺸﺎﺭﻯ ﺁﺯﺍﺩ –ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
))ﺭﺃﻯ ﺷــﻮﺭﺍ((:ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺑﻬﺎﺭﻩ ﻓﻼﺡ ﻧﻴﺎ ﻑ ﻏﻼﻡ ﺣﺴــﻦ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ-1ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﭘﺰﺷــﻜﻰ
ﺑﻴﺘﺎﻣﻬﺮ ﺳﭙﻴﺪ-2ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺍﻓﺸﺎﺭﻯ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  30,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ
ﺧﺴــﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 96/9/23-1655/658340/62
ﺑــﻪ ﻣﺒﻠــﻎ ﻓﻮﻕ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺣﺴــﺎﺏ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺧﻮﺍﻧــﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﺫﻳﻞ ﭼﻚ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﭼﻚ ﻭ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﭼﻚ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺩﻋﻮﺍ ﻧﺰﺩ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺣﻀﻮﺭ
ﻧﻴﺎﻓﺘــﻪ ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﻯ ﻧﻴﺰ ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﻳــﺶ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﺍﻣﻀﺎﻯ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺼﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺷــﻮﺭﺍ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ
ﺑﻘــﺎﻯ ﺩﻳــﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  522-519-198ﻕ ﺁ ﺩ ﻡ ﻣﺼــﻮﺏ  1379ﻭ ﻣﻮﺍﺩ 310ﻭ 313ﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ
ﻣــﺎﺩﻩ  19ﻕ ﺻــﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺴــﺎﺭﻳﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻣﺼﻮﺏ  1376ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸــﺨﻴﺺ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  30,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ 1,670,000
ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻛﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﺑﺎﻧــﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔــﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭﺍﻋــﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ.ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ
ﺭﻭﺯ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﻭ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺳــﺎﺭﻯ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ-ﺯﻫﺮﺍ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﭘﻨﺎﻩ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609982073400132ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ 9709972073400239:ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺤﺒﺎﻥ ﺍﻫﻞ
ﺑﻴﺖ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺣﻮﺭﻳﻪ ﺭﺟﺒﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ:ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﺮﺯﺍﺩﻩ ﻗﺮﺍ ﻑ ﺳــﻬﺮﺍﺏ-2ﺯﻳﻨﺐ ﺳﻠﻤﺎﻧﻰ ﻣﻠﻚ ﻛﻼﻳﻰ ﻑ ﻳﺪﺍﻟﻪ ))ﺭﺃﻯ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ((:ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴــﻨﻪ ﻣﺤﻴﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳــﻴﺪﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ
ﺗﺮﺍﺑﻰ ﻭ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺣﻮﺭﻳﻪ ﺭﺟﺒﻰ ﻛﻴﺎﺳﺮﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ-1ﺯﻳﻨﺐ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﻣﻠﻚ ﻛﻼﻳﻰ ﻑ ﻳﺪﺍﻟﻪ-2ﻋﻠﻰ
ﺑﺎﻗﺮﺯﺍﺩﻩ ﻗﺮﺍ ﻑ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  35,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻪ ﻓﻘﺮﻩ ﺳﻔﺘﻪ
ﻭﺍﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻯ  289797ﻭ  732145ﻭ  689088ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺟﻤﻌﺎ  35,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ
ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴﻨﻪ ﻣﻮﺭﺥ  92/9/6ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ
ﺑــﺎ ﺿﻤﺎﻧــﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﮕﺮﺩﻳــﺪﻩ ﻭ ﻫﻴــﭻ ﺩﻟﻴﻞ ﻭ ﻣﺪﺭﻛﻰ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺵ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﻭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﻣﺼﻮﻥ
ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺁﻥ ﺧﺪﺷﻪ ﺍﻯ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺫﻳﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﺮ ﺿﺮﺭ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻟﺬﺍ
ﺷــﻮﺭﺍ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﺼﺤﺎﺏ ﺑﻘﺎﻯ ﺩﻳﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ 1284ﻭ 1301ﻕ ﻣﺪﻧﻰ
ﻭ 402ﻭ 403ﻕ ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﻭ ﻣــﻮﺍﺩ  522-519-198ﻕ ﺁ ﺩ ﻡ ﻣﺼﻮﺏ  1379ﺣﻜﻢ ﺑــﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ
ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  35,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ  582,500ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻧﻴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ  1,260,000ﺭﻳﺎﻝ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ
ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ  96/12/21ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻨﺎﺳــﺐ ﺷﺎﺧﺺ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ.ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ
ﺭﻭﺯ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺍﺑــﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺳــﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘــﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺳﺎﺭﻯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ-ﺯﻫﺮﺍ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﭘﻨﺎﻩ

اخبار

نمای نزدیک

برای جبران کمبود بازار
حاضریم  ۳شیفته کار کنیم

مدیرعامل کارخانجات لوازم
خانگی یک شرکت در نامهای به وزیر
صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد،
به منظور جبران کمبود بازار لوازم
خانگی آمادگی داریم به طور شبانه
روزی و سه شیفت تولید کنیم.
حسین رحمانینیا در این نامه با
اشاره به وضعیت ملتهب بازار لوازم
خانگی و امتناع برخی فروشندگان
و توزیعکنندگان از تزریق کاالهای
تولیدی به بازار اعالم کرد :این شرکت
آمادگی دارد به طور ویژه و خارج از
برنامه قبلی و در راستای تنظیم بازار
با بهرهگیری از حداکثر توان تولیدی به
صورت شبانهروزی و در سه شیفت
تولید نموده تا بخشی از کمبود بازار
لوازم خانگی جبران گردد.

اعالم کرد؛ واحدهایی که بیش��تر با معیش��ت مردم
در ارتباط هس��تند در اولویت بازرس��ی قرار گیرند
تا اثرات آن برای مردم رضایتبخش باش��د .ضمن
اینکه ممنوعیت واردات لوازم خانگی موجب افزایش
قیمت کاالی خارجی شده و برخی تولیدکنندگان
داخلی نیز به همین بهانه قیمت محصوالت خود را
افزایش دادهاند که منطقی نیست .میزان

عوامل همچون درجه حرارت است.
محمودرضا حقیفام با بیان اینکه پیک مصرف ش��بکه
سراسری به  ۵۷هزار و  ۹۷مگاوات رسیده است ،اظهار کرد:
از  ۲۰تیرم��اه با اعمال مدیریت مص��رف میزان بار افزایش
نیافت که این مقدار کمتر از سه درصد پیک شبکه سراسری
در س��ال گذشته است .وی با اشاره به سنکرون شدن واحد
دوم نیروگاه پرند گفت :مقدمات این کار در حال انجام است
که بیشک این نیروگاه میتواند تاثیر زیادی در حل مشکل
ایسنا
کمبود تولید کشور داشته باشد.

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ
ﺑﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  960278ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻴﺎﺑﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ
ﺁﻣﻞ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﺴــﻦ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻑ ﻋﺰﻳﺰﺍﻟﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  758,483,463ﺭﻳﺎﻝ ) ﺑﺎﺑﺖ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﻣﻌﻮﻗﻪ(
ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﭘﻨﺎﻫﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺭﺿﺎ ﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ  22,036,422ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ
ﺩﻭﻟﺘــﻰ ﺩﺭ ﺣــﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺑــﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻦ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﺎﻝ ﺗﻮﺳــﻂ ﺷــﺨﺺ
ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣﺎﻝ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷــﺪﻩ ) ﺷــﺎﻣﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻯ ﺁﺏ ﻭ ﺷﻴﺮﺁﻻﺕ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ( ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﺁﻥ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ 10-1:ﻛﻼﻑ  100ﻣﺘﺮﻯ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻰ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺑﻪ ﺳــﺎﻳﺰ  110ﺑﺎ ﻣﺎﺭﻙ ﺍﺧﻮﺍﻥ
ﻭ ﺑــﺪﻭﻥ ﻋﻼﻣﺖ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺮﻣﺘــﺮ  145000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺠﻮﻋﺎ ﺑــﺎ ﻃﻮﻝ  1000ﻣﺘــﺮ  145,000,000ﺭﻳﺎﻝ)
ﻳﻜﺼﺪﻭﭼﻬــﻞ ﻭ ﭘﻨــﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ( 10-2ﻛﻼﻑ  100ﻣﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺳــﺎﻳﺰ  90ﺑﺎ ﻣﺎﺭﻙ ﺍﺧﻮﺍﻥ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻼﻣﺖ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺑــﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺮﻣﺘــﺮ  91000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﺎ ﻃــﻮﻝ  1000ﻣﺘﺮ  91,000,000ﺭﻳﺎﻝ)ﻧﻮﺩﻭﻳــﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ( ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ
ﮔﺮﺩﻳﺪ 20-3ﻛﻼﻑ 100ﻣﺘﺮﻯ ﺑﺎ ﺳــﺎﻳﺰ  63ﺑﺎ ﻣﺎﺭﻙ ﺷــﺮﻛﺖ ﻗﻄﺮﺍﻥ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻧﻮﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺮﻣﺘﺮ
 41000ﺭﻳــﺎﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﺎ ﻃﻮﻝ  2000ﻣﺘﺮ  82,000,000ﺭﻳﺎﻝ)ﻫﺸــﺘﺎﺩﻭﺩﻭﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳــﺎﻝ( 20-4ﻛﻼﻑ 100ﻣﺘﺮﻯ
ﺑﻪ ﺳــﺎﻳﺰ  50ﺑﺎ ﻣﺎﺭﻙ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﻄﺮﺍﻥ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻧﻮﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺮﻣﺘﺮ  38000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﺎﻃﻮﻝ
2000ﻣﺘﺮ  76,000,000ﺭﻳﺎﻝ)ﻫﻔﺘﺎﺩﻭﺷــﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ(-5ﺷــﻴﺮﺁﻻﺕ ﺍﻫﺮﻣﻰ ﺍﻟﮕﺎﻧﺲ ﺷــﻴﺒﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺮﻯ )ﺷﻴﺮ
ﻣﺨﻠــﻮﻁ – ﺁﺷــﭙﺰﺧﺎﻧﻪ –ﺭﻭﺷــﻮﻳﻰ-ﺣﻤﺎﻡ ﻭ ﺗﻮﺍﻟــﺖ ( ﺑــﻪ ﺍﺭﺯﺵ  9,300,000ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﻞ ﻫﻔﺖ ﺳــﺮﻯ
 65,100,000ﺭﻳﺎﻝ)ﺷــﺼﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻳﻜﺼﺪﻫﺰﺍﺭﺭﻳﺎﻝ(  -6ﺷــﻴﺮﺁﻻﺕ ﺍﻫﺮﻣﻰ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺳــﻨﮕﻴﻦ،ﭘﻨﺞ ﺳــﺮﻯ
)ﺷــﻴﺮ ﻣﺨﻠﻮﻁ – ﺁﺷــﭙﺰﺧﺎﻧﻪ –ﺭﻭﺷــﻮﻳﻰ-ﺣﻤﺎﻡ ﻭ ﺗﻮﺍﻟﺖ ( ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ  7,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﻞ  5ﺳــﺮﻯ
35,000,000ﺭﻳﺎﻝ)ﺳــﻰ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ(-7ﺷــﻴﺮﺁﻻﺕ ﺍﻫﺮﻣﻰ ﭘﺎﺳــﺎﺭﮔﺎﺩ ﭘﻨﺞ ﺳﺮﻯ )ﺷــﻴﺮ ﻣﺨﻠﻮﻁ – ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
–ﺭﻭﺷــﻮﻳﻰ-ﺣﻤﺎﻡ ﻭ ﺗﻮﺍﻟﺖ ( ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ 8,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﻞ ﭘﻨﺞ ﺳــﺮﻯ  40,000,000ﺭﻳﺎﻝ)ﭼﻬﻞ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ( -8ﺷﻴﺮﺁﻻﺕ ﺍﻫﺮﻣﻰ ﺍﺳﻤﺎﺭﺕ ﭘﻨﺞ ﺳﺮﻯ )ﺷﻴﺮ ﻣﺨﻠﻮﻁ – ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ –ﺭﻭﺷﻮﻳﻰ-ﺣﻤﺎﻡ ﻭ ﺗﻮﺍﻟﺖ ( ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ
 6,500,000ﺭﻳــﺎﻝ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﻞ ﭘﻨﺞ ﺳــﺮﻯ  32,500,000ﺭﻳﺎﻝ)ﺳــﻰ ﻭ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪﻫﺰﺍﺭﺭﻳﺎﻝ(-9
ﺷﻴﺮﺁﻻﺕ ﺍﻫﺮﻣﻰ ﺍﺭﺱ ﭘﻨﺞ ﺳﺮﻯ )ﺷﻴﺮ ﻣﺨﻠﻮﻁ – ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ –ﺭﻭﺷﻮﻳﻰ-ﺣﻤﺎﻡ ﻭ ﺗﻮﺍﻟﺖ ( ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ  5,800,000ﺭﻳﺎﻝ
ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﻞ ﭘﻨﺞ ﺳــﺮﻯ  29,000,000ﺭﻳﺎﻝ)ﺑﻴﺴــﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳــﺎﻝ( ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﻼﻣﻮﺍﻝ ﺗﻮﻗﻴﻔﻰ
ﻣﺒﻠــﻎ  595,600,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﮔﺮﺩﻳــﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ ﺟﺎﺩﻩ ﺁﻣﻞ ﺭﻭﺑﻪ
ﺭﻭﻯ ﻫﺘﻞ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﻓﺮﻭﺷــﮕﺎﻩ ﻟﻮﻟﻪ ﻭ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﻟﺬﺍ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﻧﺴــﺒﺖ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﻮﻗﻴﻔﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/5/30ﺳــﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻰ
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
ﺷﺪ  .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺁﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎﺩﻩ  129ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ
ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺧﺬ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺒﻠﻎ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ  ،ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ  .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻬﺎﻯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺷﺪﻩ ﻧﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ،ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﻨﺸﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ-ﺍﺳﺪﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺫﺑﻴﺤﻰ
ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺛﺎﻣﻦ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴــﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ-1ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺫﺑﻴﺤﻰ-2ﻃﺎﻫﺮ ﺷــﻴﺮﻣﺤﻤﺪﻯ-3
ﻣﺤﻤﺪﻳﻮﺳﻒ ﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺎﺭﻯ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ)ﺣﻘﻮﻗﻰ( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺎﺭﻯ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ-ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺎﺭﻯ-ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ
ﺣﺴﻴﻦ-ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺳﺎﺑﻖ-ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺳﺎﺭﻯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  9609981510400600ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  97/8/28ﺳﺎﻋﺖ  8:30ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ-1ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ
ﺫﺑﻴﺤﻰ-2ﻃﺎﻫﺮ ﺷﻴﺮﻣﺤﻤﺪﻯ-3ﻣﺤﻤﺪﻳﻮﺳﻒ ﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺳﺎﺭﻯ-ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺍﺳﻤﻌﻴﻠﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻛﺮﺩﻯ ﻧﺘﺎﺝ ﺵ ﺵ  32ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  10/449/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﮔﻮﺍﻫــﻰ ﺣﺼــﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤــﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴــﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﺮﻣﺖ ﻛــﺮﺩ ﺵ ﺵ  1394ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ
ﺧــﻮﺩ ﺑــﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ  ،ﻭﺭﺛــﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣــﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ-1:ﻳﻨﻤﺎ ﻛﺮﺩ ﻑ ﺣﺮﻣــﺖ ﻭ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺵ
ﺵ  2051328447ﻣﺘﻮﻟــﺪ  1384ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2ﻧﻮﺍ ﻛﺮﺩ ﻑ ﺣﺮﻣــﺖ ﻭ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺵ ﺵ  2051144559ﻣﺘﻮﻟﺪ
 1381ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ-3ﺻﺪﻳﻘــﻪ ﻛﺮﺩﻯ ﻧﺘــﺎﺝ ﭘﺮﻯ ﻑ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺵ ﺵ  32ﻣﺘﻮﻟــﺪ  1360ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎﺑﻞ-
ﻫﻤﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-4ﮔﻞ ﺩﺩﻩ ﻛﺮﺩﻯ ﻧﻴﺎ ﻓﻴﺮﻭﺯﺟﺎﻩ ﻑ ﺁﻗﺎﺩﺍﺋــﻰ ﻭ ﻓﻀﻪ ﺵ ﺵ  194ﻣﺘﻮﻟﺪ  1336ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎﺑﻞ-ﻣﺎﺩﺭ
ﻣﺘﻮﻓﻰ .ﺍﻳﻨﻚ ﺷــﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻫﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺎﺑﻞ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺳــﻜﻨﺪﺭ ﺍﻟﻴﺎﺳﻰ ﮔﺮﺟﻰ ﻑ ﺧﻀﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9/97/225ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺧﻀﺮ ﺍﻟﻴﺎﺳﻰ ﮔﺮﺟﻰ ﻑ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺵ ﺵ
 12ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻬﺸــﻬﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/4/28ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺑﻬﺸــﻬﺮ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1:ﺍﺳﻜﻨﺪﺭ ﺵ ﺵ  11ﻣﺘﻮﻟﺪ -2 1347ﻣﻨﻴﺮﻩ ﺵ ﺵ  3582ﻣﺘﻮﻟﺪ -3 1349ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺵ ﺵ
 73ﻣﺘﻮﻟﺪ -4 1361ﻣﺮﻳﻢ ﺵ ﺵ  34ﻣﺘﻮﻟﺪ -5 1351ﻣﺮﺻﻊ ﺵ ﺵ  3490ﻣﺘﻮﻟﺪ  1348ﻫﻤﮕﻰ ﺍﻟﻴﺎﺳﻰ ﮔﺮﺟﻰ
ﻑ ﺧﻀﺮ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻬﺸﻬﺮ –ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﻻﻏﻴﺮ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺷﻮﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ
ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ97/20/6671
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻬﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻬﺸﻬﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗــﺎﻯ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﻫﺮﺩﻭﺭﻭﺩﻯ ﻑ ﮔﻞ ﻋﻤﻮ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  97-265ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺛﺒﺖ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﻭﻟﻴﺎ ﺫﺑﻴﺤﻰ ﻑ ﺭﺳﺘﻢ ﺵ ﺵ
 1200ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺟﻮﻳﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/4/25ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺳــﺎﺭﻯ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1:ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﻫﺮﺩﻭﺭﻭﺩﻯ ﻑ ﮔﻞ ﻋﻤﻮ ﺵ ﺵ  8ﻫﻤﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2ﺭﺑﺎﺑﻪ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻰ ﻑ ﻣﻴﺮﺯﺍﺟﺎﻥ
ﺵ ﺵ  721ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﻻﻏﻴﺮ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺷﻮﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ
ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺟﻮﻳﺒﺎﺭ
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میانگین صادرات نفت ایران
باالتر از کل سال گذشته ایستاد

میانگین صادرات نفت ایران در چهار ماه نخست امسال
از میانگین صادرات نفت ایران در کل سال  ۹۶باالتر است.
ای��ران در چهار ماه نخس��ت امس��ال ( ،)۹۷بهطور
میانگین روزانه حدود  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار بشکه نفت
خام به مقصد کش��ورهای آسیایی و اروپایی صادر کرده
است .میانگین صادرات نفتخام ایران در سال  ،۹۶بهطور
میانگین  ۲میلیون و  ۱۱۵هزار بشکه در روز بوده است.
چی��ن و هن��د از بزرگترین مش��تریان نفتخام
ایران هس��تند که پس از خ��روج آمریکا از برجام تحت
فش��ارهای این کش��ور قرار نگرفته و مصم��م به ادامه
واردات نفت خود از ایران هستند .ایسنا

افزایش  ۱۴۶درصدی واردات تلفن همراه

در چهار ماه نخس��ت س��الجاری ۲۲۸ ،میلیون
و  ۱۳۸هزار دالر گوش��ی تلفن همراه به کش��ور وارد
شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،با افزایش
 ۱۴۶.۵۸درصد مواجه شده است.
بررس��ی تازهترین آمار گم��رک از تجارت خارجی
ایران نش��ان میدهد ،در چهار ماه نخست سالجاری،
 ۲۲۸میلیون و  ۱۳۸هزار دالر گوش��ی تلفن همراه به
کشور وارد شده است .واردات گوشی تلفن همراه ۱.۵۰
درص��د از ارزش کل واردات به ای��ران در این مدت را
گمرک ایران
شامل میشود.

حباب قیمت الستیک ترکید

لونقل
رئیس کانون سراسری انجمنهای صنفی حم 
بار از کاهش  ۸۰۰هزار تومانی قیمت الستیک از جفتی
 ۳میلی��ون به  ۲.۲میلیون توم��ان در بازار آزاد از زمان
اجرای طرح فروش به نرخ دولتی ،خبر داد.
محم��د خانبلوکی درباره اعتراض��ات کامیونداران
حام��ل مواد س��وختی گف��ت :طی دو س��ه روز اخیر
کامیونهای س��وختی در انبار نفت ش��هرهای شمالی
کش��ور حاضر ش��دهاند تا بنزین را ب��ه مخازن منتقل
کنن��د .وی ب��ا بی��ان اینکه ب��ر خ�لاف تبلیغاتی که
برخی رس��انههای معاند انجام میدهن��د ،اعتراضات
کامیونداران به طور کامل به اتمام رسیده است ،افزود:
در حال حاضر برای تأمین بنزین ش��هرهای ش��مالی
مهر
هیچ مشکلی نداریم.

ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺭﻣﻀﺎﻧﻰ ﻑ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9/97/210ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﻣﻀﺎﻧﻰ ﻑ ﺁﻗﺎﺟﺎﻧﻰ ﺵ ﺵ
 245ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻬﺸــﻬﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/10/5ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺑﻬﺸــﻬﺮ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1:ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺵ ﺵ  677ﻣﺘﻮﻟﺪ -2 1355ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺵ ﺵ  14ﻣﺘﻮﻟﺪ -3 1337ﻧﻮﺭﻋﻠﻰ
ﺵ ﺵ  601ﻣﺘﻮﻟﺪ -4 1351ﺯﻳﻨﺐ ﺵ ﺵ  562ﻣﻮﻟﺪ -5 1345ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺵ ﺵ  855ﻣﺘﻮﻟﺪ -6 1358ﮔﻼﺑﻰ
ﺵ ﺵ  602ﻣﺘﻮﻟﺪ  1352ﻫﻤﮕﻰ ﺭﻣﻀﺎﻧﻰ ﻑ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻬﺸﻬﺮ-ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﻻﻏﻴﺮ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺷﻮﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ
ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷــﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/
ﺍﻟﻒ97/20/6672
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻬﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻬﺸﻬﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻴﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴــﻴﻨﻰ ﻑ ﺳــﻴﺪﺟﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  10/97/247ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺛﺒﺖ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺳﻴﺪﺟﻠﻴﻞ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻑ ﺳﻴﺪﺑﺎﺑﺎ
ﺵ ﺵ  1ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺑﻬﺸــﻬﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  93/5/24ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺑﻬﺸــﻬﺮ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻭﺭﺛــﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ
ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1:ﺳــﻴﺪﻩ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻑ ﻣﻴﺮﺭﺟﺒﻌﻠﻰ ﺵ ﺵ  432ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻬﺸﻬﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1338ﺯﻭﺟﻪ
ﻣﺘﻮﻓﻰ-2ﺳــﻴﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺵ ﺵ  2170085084ﻣﺘﻮﻟﺪ -3 1369ﺳــﻴﺪﻩ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺯﻫﺮﺍ ﺵ ﺵ  637ﻣﺘﻮﻟﺪ 1360
-4ﺳﻴﺪﻩ ﺭﻗﻴﻪ ﺵ ﺵ  1326ﻣﺘﻮﻟﺪ -5 1361ﺳﻴﺪﻩ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺵ ﺵ  560ﻣﺘﻮﻟﺪ -6 1364ﻣﻨﻴﺮﻩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺵ
 5289ﻣﺘﻮﻟﺪ -7 1366ﺳﻴﺪﻩ ﺯﻳﻨﺐ ﺵ ﺵ  2170334777ﻣﺘﻮﻟﺪ  1361ﻫﻤﮕﻰ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻑ ﺳﻴﺪ ﺟﻠﻴﻞ ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺑﻬﺸﻬﺮ –ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﻻﻏﻴﺮ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺷﻮﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ
ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ97/20/6676
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻫﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻬﺸﻬﺮ-ﭘﻮﺭﻳﺎ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻭﺍﺳﻮﻛﻼﻳﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﭘﺎﺳــﻨﺪﻯ ﻑ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  2/97/245ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺭﺑﺎﺑﻪ ﭘﺎﺳﻨﺪﻯ ﻑ ﺧﻠﻴﻞ ﺵ ﺵ 910
ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺑﻬﺸــﻬﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1336ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/4/15ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺑﻬﺸــﻬﺮ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘــﻪ ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ
ﺁﻥ ﻣﺮﺣــﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼــﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1:ﺯﻳﻨــﺐ ﺵ ﺵ  7748ﻣﺘﻮﻟــﺪ -2 1350ﻣﻌﺼﻮﻣــﻪ ﺵ ﺵ  634ﻣﺘﻮﻟﺪ 1345
-3ﺳﻜﻴﻨﻪ ﺵ ﺵ  908ﻣﺘﻮﻟﺪ  1346ﻫﻤﮕﻰ ﭘﺎﺳﻨﺪﻯ ﻑ ﺧﻠﻴﻞ –ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﻻﻏﻴﺮ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺷﻮﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳــﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿــﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷــﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ.ﻡ/
ﺍﻟﻒ97/20/6674
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻬﺸﻬﺮ –ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﺴــﻴﻨﻌﻠﻰ ﺣﺴــﻨﻰ ﻑ ﻋﻠﻴﺠﺎﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺍﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﺷــﻔﻴﻌﻰ ﻋﻠﻮﻳﺠﻪ ﻑ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴــﻴﻦ-ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ:ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻰ ﺣﺴﻨﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﺷــﻔﻴﻌﻰ ﻋﻠﻮﻳﺠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ
ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ ﻣﺸــﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺿﻤﻦ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﺭ
ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ  97/6/18ﺭﺃﺱ ﺳﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻬﺸﻬﺮ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺭﻭﺑﻪ
ﺭﻭﻯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷــﻮﺩ ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺮ ﻓﺮﺽ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ
ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ97/20/6670
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻬﺸﻬﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺧﻄﻴﺒﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  97/0012ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭ
ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻄﻴﺒﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ136:
ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯﺁﻣﻞ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 1396/03/27:ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺁﻣﻞ ﻓــﻮﺕ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ/ﻭﺭﺍﺙ ﺣﻴﻦ
ﺍﻟﻔﻮﺕ ﻭﻯ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ/ﻋﺒﺎﺭﺗﺴــﺖ ﺍﺯ-1:ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺧﻄﻴﺒﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻥ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ-2 2141722391ﺑﻬﺮﻭﺯ
ﺧﻄﻴﺒــﻰ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻥ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻰ -3 2141722752ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴــﻦ ﺧﻄﻴﺒــﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻥ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
-4 2142965849ﻣﻮﻟــﻮﺩ ﺧﻄﻴﺒــﻰ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻥ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻰ -5 2141722543ﺷــﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﺧﻄﻴﺒﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ -6 2141722845ﻛﻠﺜﻮﻡ ﺧﻄﻴﺒﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ - 2141723329
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﻻﻏﻴﺮ,ﺍﻳﻨﻚ ﺷﻮﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺷﻮﺭﺍ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ 12ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺁﻣﻞ-ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭﺟﺪﺍﻧﻰ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﺟﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﻳﺎﻥ ﺑﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺷﻬﺎﺩﺗﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻓﻮﺕ ﻭ ﻓﺘﻮﻛﭙﻰ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  4/483/97ﻛﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ،ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺁﺯﺍﺩﻳﺎﻥ ﺑﻴﺸﻪ ﺵ ﺵ 21
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/4/28ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﻭﻯ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ-1:ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺁﺯﺍﺩﻳﺎﻥ
ﺑﻴﺸﻪ ﻑ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﺵ ﻡ  2052021116ﻣﺘﻮﻟﺪ  1393ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﺎﺑﻞ -ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﺯﺭﺍﻋﺘﻰ ﻑ
ﺫﺑﻴﺢ ﺍﻟﻪ ﻭ ﺻﺒﺢ ﻧﺴﺎء ﺵ ﺵ  34ﻣﺘﻮﻟﺪ  1360ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﺎﺑﻞ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-3ﺣﺴﻦ ﺟﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﻳﺎﻥ ﺑﻴﺸﻪ ﻑ ﺗﻘﻰ ﺟﺎﻥ ﻭ
ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﺵ ﺵ  397ﻣﺘﻮﻟﺪ  1337ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﺎﺑﻞ-ﭘﺪﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ-4ﺳﻴﺪﻩ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺒﻄﻰ ﻑ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﻦ ﺵ
ﺵ  14ﻣﺘﻮﻟﺪ  1338ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﺎﺑﻞ -ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ .ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ
ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﻳﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻳﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺳــﺮﻯ ﻳﺎ ﺭﺳــﻤﻰ ﺣﺴﺐ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺘﺼﺪﻯ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺙ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  --ﺳــﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ—ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻣﺸﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﺎﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﺭﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﻳﺎﺩﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻭﺭﺍﺙ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﺁﻥ ﺭﻭﺍﻧﺸﺎﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﻳﻮﻧﻰ
ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ  .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  4ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺎﺑﻞ-ﺧﻴﺮﻯ ﺯﺍﺩﻩ

