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بررسی ضرورت کارآمدی در ساختار نظام سیاسی؛

رامین مددلو

در تکاپوی کارآمدی

دانشجوی دکتری علوم سیاسی

در زمینهی مش��روعیت و حقانیت حکومت
دست بـه نقد
اس�لامی ،بسیار س��خن گفته ش��ده است.
بنیادهای نظری چنین حکومتی به طرق مختلف عقالنی ،فقهی،
کالمی و حتی فلس��فی ،بیان ش��ده و در تعریف نظام جمهوری
اس�لامی بهعن��وان یک��ی از مصادیق حکومت اس�لامی در عصر
حاضر نیز ادلهی فراوانی ذکر ش��ده است .اما اگر پس از استقرار
یک حکومت اس�لامی مانند جمهوری اس�لامی ایران ،این نظام
نتواند کارآمدی خود را در عرصهی عمل ،یعنی ادارهی جامعه با
انجام کارویژههای یک دولت ،به اثبات رس��اند ،باز هم میتوان از
آن بهعنوان حکومت مطلوب الهی یاد کرد؟
نسبت مشروعیت و مقبولیت
در ادبی��ات دین��ی ،اینکه یک حکومت مش��روع اس��ت ،به
معنای ساخت و چارچوبس��ازی آن براساس مبانی دینی است.
آی��ا میتوان گف��ت از جمله مبانی دینی یک حکومت مش��روع،
مقبولیت آن حکومت نیز هست؟ با بیان برخی از حدود میتوان
پاسخ «آری» به این پرسش داد.
حد نخست تعیین آن ،کسی است که باید حکومت مورد قبول
وی باش��د .حکومت دین��ی باید مقبول مردم دینم��دار در همهی
کارویژههای یک دولت (مانند کارویژهی چارچوبس��ازی) بههمراه
مقبولیت نزد مردم غیردینمدار در کارویژههای عمومی دولت (ایجاد
امنی��ت بههمراه خدمات عمومی دولت در اداره ،توس��عه و افزایش
س��طح زندگی در جامعه) باش��د .حد دوم چرای��ی وجود ضرورت
مقبولیت مردم ،در مفهوم مش��روعیت است .مش��روعیت عالوه بر
جملهی ابتدایی این پاراگراف ،معنای عمقی نیز دارد .مشروعیت را
میتوان رضایت خداوند از یک حکومت دینی تعریف نمود.
اینکه یک حکومت مشروع است ،یعنی اینکه آن حکومت برمبنای
خواس��ت خداوند ایجاد شده است .خواست خداوند در امر حکومت،
ایجاد حکومتی است ابتدا براساس معیارهایی که بیان فرموده و سپس
حرکت صحیح آن حکومت جهت دستیابی به اهدافی که ذکر نموده
است .هدف غایی یک حکومت دینی نیز ساخت یک جامعهی دینی
اس��ت؛ جامعهای که نیازهای عقالنی و دنیایی مردم را نیز رفع کند.
اگر این س��ه مسئله (ساخت ،شیوهی حرکت و هدف) یک حکومت
مطابق با خواس��ت الهی باشد ،خداوند از آن راضی خواهد بود؛ یعنی
آن حکومت مورد قبول خداوند خواهد بود.
در دورهی غیبت ،که دسترسی مستقیم به حضرت معصوم(ع)
امکانپذیر نیست ،دریافت میزان مقبولیت الهی در عرصهی نظر،
مل��زم ب��ه رجوع به متون مق��دس (احادیث و ق��رآن کریم) و در
عرص��هی عمل ،ملزم به فه��م میزان انطباق کارهای انجامش��ده
ب��ا متون مقدس اس��ت .چگونه این فهم ممکن اس��ت؟ از جمله
راههای چنی��ن فهمی ،توجه به می��زان مقبولیت حکومت دینی
در ن��گاه مردم دینمدار در درجهی نخس��ت و مردم غیردینمدار
در درجهی دوم است؛ چراکه چنین نگاهی بیانگر میزان موفقیت
دین در عرصهی عملی ادارهی جامعه اس��ت .البته الزمهی امکان
چنین رجوعی ،نگاه منطقی و عقالنی مردم است ،نه نگاه مغرضانه
که موضوع مورد بحث این متن نیست.
بنابراین در بیانی خالصه ،میتوان گفت بخش��ی از مقبولیت
الهی (مش��روعیت) یک حکومت دینی در گرو مقبولیت مردمی
آن حکومت نیز هس��ت .اگر چنین نظری را نپذیریم ،نمیتوان از

در ایران اسالمی ،به نصیحت حضرت امیر(ع) گوش فرادهد.
پ��س از دوران س��ازندگی ،همانطور ک��ه رئیسجمهور وقت
تأیید کردند ،مانور تجمل در کشور ،بهخصوص در میان مسئوالن،
آغاز ش��د .بدتر آنکه رطبخورده خ��ود منع رطب میکند .برخی
مس��ئولین که خود باید الگوی سادهزیس��تی باش��ند ،راه زندگی
اش��رافی را پیش گرفت ه و از مردم میخواهند راه سادهزیس��تی و
قناعت را پیشه کنند .چالش اشرافیگری ،پایههای اقتصادی کشور
را تهدید میکند ،اما این دسته از مسئولین در این مورد خاص ،به
منافع شخصی و اندوختن ثروت فکر میکنند ،نه به چالشی که از
ناحیهی عملکرد آنان میتواند انقالب اسالمی را تهدید کند.

این مسئله چشمپوشی کرد که اگر یک حکومت دینی مقبولیت
نداشته باشد ،در عرصهی عمل نیز امکان اجرا نخواهد داشت.
نسبت مقبولیت و کارآمدی
چه چیزی موجب مقبولیت یک حکومت نزد مردم میش��ود؟
کارآمدی واژهای است که بیان این موجبیت را برعهده گرفته است.
در تعریف این واژه ،س��ه امر مدنظر است :شایستگی مسئولین در
انجام مسئولیتی که برعهده گرفتهاند ،انجام بهینهی کارویژههای
دولت (روش دس��تیابی به هدف غای��ی حکومت) و رضایتمندی
نس��بی مردم .مجموع این س��ه امر ،موجب نگاه مردم به حکومت
بهعن��وان یک حکوم��ت کارآمد میش��ود .باید به ای��ن امر توجه
نم��ود که ممکن اس��ت حکومتی خود را بس��یار کارآمد بداند ،اما
نگاه حکومت به خود (به بیان دقیقتر ،نگاه مس��ئولین به عملکرد
خود) ،معیار کارآمدی نیست ،بلکه نگاه مردم به حکومت (به بیان
دقیقتر ،نگاه مردم به عملکرد مسئولین) ،معیار کارآمدی است.
نس��بت بنیاده��ای نظ��ری حکومت دین��ی و کارآمدی یک
حکومت دینی مش��خص ،نسبت نظر به عمل است .نسبت اسالم
و مس��لمانی است .ممکن است یک حکومت در بنیادهای نظری
خود ،بسیار مس��تحکم و در عمل ناکارآمد باشد .با اینکه مشکل
این ناکارآم��دی در بنیادهای نظری آن نظام نیس��ت و میتوان
آن را در ش��یوهی عملکرد مسئولین جستوجو کرد ،اما در دید
عام��هی مردم ،ناکارآمدی به نقص یا حتی اش��تباه در بنیادهای
نظری یک حکومت ،ارجاع داده خواهد شد.
شاخصههای کارآمدی
نب��ود چه چیزهایی در یک نظام دینی موجب ناکارآمدی آن
خواهد شد؟ چه اموری اگر در ساخت یک حکومت بهخصوص از
نوع دینی نباش��ند ،به یک چالش بدل خواهند شد؟ در جمالت
باال ،تا حدودی از کنار این مس��ئله گذر ش��د ،اما پاس��خ به این
پرس��ش ،نگاهی دقیقتر میطلبد .این نگاه دقیقتر موجب طرح
پرسش��ی دیگر نیز میش��ود .براس��اس چه ش��اخصههایی مردم
دینمدار ،یک نظام دینی را کارآمد تشخیص میدهند؟ برخی از
شاخصهها میتواند موارد ذیل باشد.
 -1عدالت

عدال��ت در ادبیات دینی ش��یعه ،جایگاه رفیع��ی دارد .این
واژه محور بس��یاری از نظریات شیعی است .با این حال ،تاکنون
تعری��ف کاربردی از این واژه ،کمتر صورت پذیرفته اس��ت .هنوز
در عرص��هی عمل ،عدالت به برابری معنا میش��ود و در زمینهی
عدالت اجتماعی ،از نظریات سوسیالیستی پیروی میگردد .ما در
نظام جمهوری اس�لامی ایران ،با چالش و مشکل جدی ابهام در
مفهوم عدالت روبهرو هستیم.
این ابهام ،سبب شکاف بین نظام اسالمی و مردم خواهد شد؛
چراکه وحدت مفهومی میان آنها حاصل نشده و تشتت افکار در
باب عدالت رخ خواهد داد .چنین تش��تتی ،هم شکاف بین نظام
اسالمی و مردم را ایجاد و عمیق مینماید و هم میان خود مردم،
شکاف ایجاد میکند .اتخاذ سیاس��تهای شبهسوسیالیستی در
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ﻣﺴﺎﺣﺖ 202/8ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﭘﻼﻙ  3087ﻓﺮﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ122/11
ﻣﺘــﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻔﻜﻴــﻚ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛــﻪ ﺗﻤﺎﻣﺖ ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﻫﻨــﻰ  86/9/22-214068ﻭ
 87/6/23-215497ﻭ  87/7/22-215649ﻭ  88/6/4-217078ﻭ -218944
91/8/18ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  68ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺎﻧﻚ ﺳــﺎﻣﺎﻥ ﺷــﻌﺒﻪ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻭﺩﺭ
ﺑﺎﺯﺩﺍﺷــﺖ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺭﺑﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ :ﺷــﻤﺎﻻ ً ﺑﻪ ﻃﻮﻝ 23/30ﻣﺘﺮ ﺑﻪ
ﺣﺮﻳــﻢ ﺟﺎﺩﻩ  45ﻣﺘﺮﻯ ﺷﻬﺴــﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﺭﺍﻣﺴــﺮ ﺷــﺮﻗﺎ ً ﺑﻪ ﻃــﻮﻝ  56ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑــﺎﻥ  8ﻣﺘﺮﻯ
ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺟﻨﻮﺑﺎ ً ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  14ﻣﺘﺮ ﭘﻰ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻰ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ  4ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ13/80
ﻣﺘﺮ ﭘﻰ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻰ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ  3ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﻏﺮﺑﺎ ً ﺍﻭﻝ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﻨﻜﺴﺮﺑﻪ ﻃﻮﻝ  15ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻰ
ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ  511ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺳــﺎﺑﻖ ﺩﻭﻡ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺑﻄﻮﻝ 1/40ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺯﻳﺴﺖ ﺑﺮﺍﻩ ﺳﻮﻡ ﺑﻄﻮﻝ 45
ﻣﺘــﺮ ﻣﺮﺯﻳﺴــﺖ ﺑﺮﺍﻩ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻗﻰ :ﺣﻖ ﻋﺒــﻮﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﻳﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﺭﺍﻩ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﻮﺭﺩ
ﺛﺒــﺖ ﮔﻮﺍﻫــﻰ ﺍﺳــﺖ.ﻃﺒﻖ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﻣــﻮﺭﺥ 1396/11/2ﻫﻴــﺄﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺭﺳــﻤﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷــﺪﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳــﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
 5178ﻣــﻮﺭﺥ 1382/12/10ﺩﺭ  7ﻃﺒﻘــﻪ ﺷــﺎﻣﻞ ﻃﺒﻘــﻪ ﺯﻳــﺮ ﺯﻣﻴــﻦ ﺑﺼــﻮﺭﺕ
ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ،ﺳــﺮﺍﻳﺪﺍﺭﻯ،ﺭﺍﻩ ﭘﻠــﻪ ﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﻧﻴــﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﻭ ﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ ﻫﺎﻯ
ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻃــﺮﻑ ﻭ ﻃﺒﻘــﺎﺕ ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ ﻫﻤﮕــﻰ ﻣﺴــﻜﻮﻧﻰ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
15117ﻣﻮﺭﺥ 1390/12/11ﺑﺎ ﺯﻳﺮ ﺑﻨﺎﻯ 3187/36ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻭ ﻳﻚ
ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻭ 15ﺳــﻮﺋﻴﺖ ﺗﻔﺮﻳﺤﻰ ﻣﻰ¬ﺑﺎﺷــﺪ.ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ
ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  3844ﻣﻮﺭﺥ 1392/7/1ﺑﻪ  17ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻓﻀﺎﻯ ﻣﺸﺎﻋﻰ
ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 12/57ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  -ﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ ﻭﺭﺍﻫﺮﻭ
ﺩﺭ ﻫﻤﻜﻒ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 18/81ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ -ﺭﻣﭗ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 21/30ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ -ﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ ﻭ
ﺁﺳﺎﻧﺴــﻮﺭ ﻣﺸــﺎﻋﻰ64/06ﺩﺭ ﻫﻤﻜﻒ ﻭ ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴــﻦ ﺍﻭﻝ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜــﻒ -ﺭﺍﻫﺮﻭ ﺩﺭ
ﻫﻤﻜــﻒ 22/70ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑــﻊ  -ﺩﺍﻛﺖ ﻭﺭﺍﻫﺮﻭ ﺩﺍﻻﻥ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴــﻦ ﺍﻭﻝ 204/87ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺳــﺮﺍﻳﺪﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ31/25ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻻﺑﻰ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﻭ ﻧﻴﻢ
ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ 98/05ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻰ¬ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ  17ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻮﻕ¬ﺍﻟﺬﻛﺮ
ﺟﻤﻌــﺎ ً ﺑﻪ ﻣﺒﻠــﻎ  37,500,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺳــﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭﻫﻔﺘﺼــﺪﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻫﺮ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ -1 :ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺩﺍﺭﻯ
ﻗﻄﻌــﻪ ﺍﻭﻝ ﺗﻔﻜﻴﻜــﻰ ﺗﺤﺖ ﭘﻼﻙ  2069ﻓﺮﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 167/03ﻣﺘــﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ
ﻗﻄﻌــﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ6/84ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨــﮓ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 12/50ﻣﺘﺮ
ﻫــﺮﺩﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻃﺒﻘــﻪ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺍﻭﻝ ﺑﻠــﻮﻙ  2ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣــﻮﺭﺥ 1396/11/2ﻫﻴﺄﺕ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 2,000,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ -2 .ﻳــﻚ ﺑﺎﺏ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺠــﺎﺭﻯ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﻭﻡ ﺗﻔﻜﻴﻜــﻰ ﺗﺤﺖ ﭘﻼﻙ
 2070ﻓﺮﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 342/24ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 3/52ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 12/50ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺮﺩﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ
ﺍﻭﻝ ﺑﻠﻮﻙ  2ﻭ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻣﻨﻀﻢ ﻗﻄﻌﻪ  2ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 185/59ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ ﻧﻴﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺑﻠﻮﻙ  2ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺥ  1396/11/2ﻫﻴﺄﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺳﻤﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠــﻎ  8,000,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻫﺸــﺘﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ
ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ -3 .ﻳﻜﺪﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻗﻄﻌﻪ ﺳــﻮﻡ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺗﺤﺖ ﭘﻼﻙ  2071ﻓﺮﻋﻰ ﺑﻪ
ﻣﺴــﺎﺣﺖ 122/32ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺿﻠﻊ ﺷــﻤﺎﻟﻐﺮﺑﻰ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﻠﻮﻙ  2ﺑﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ
ﻣﺴــﺎﺣﺖ 3/65ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻗﻄﻌﻪ ﺳــﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 12/50ﻣﺘــﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺮﺩﻭ
ﻭﺍﻗــﻊ ﺩﺭ ﻃﺒﻘــﻪ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴــﻦ ﺍﻭﻝ ﺑﻠــﻮﻙ  2ﻃﺒــﻖ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﻣــﻮﺭﺥ  1396/11/2ﻫﻴــﺄﺕ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺭﺳــﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  1,500,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ -4 .ﻳﻜﺪﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺗﺤﺖ
ﭘﻼﻙ  2072ﻓﺮﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 124/48ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﺸﺮﻗﻰ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﻠﻮﻙ  2ﺑﺎ
ﺍﻧﺒــﺎﺭﻯ ﻗﻄﻌــﻪ ﭼﻬــﺎﺭﻡ ﺑــﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 5/19ﻣﺘــﺮ ﻣﺮﺑــﻊ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨــﮓ ﻗﻄﻌــﻪ ﭼﻬــﺎﺭﻡ ﺑــﻪ
ﻣﺴــﺎﺣﺖ 12/50ﻣﺘــﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻫــﺮﺩﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻃﺒﻘــﻪ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺍﻭﻝ ﺑﻠــﻮﻙ  2ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﻣﻮﺭﺥ  1396/11/2ﻫﻴﺄﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 1,550,000,000
ﺭﻳــﺎﻝ ﻣﻌــﺎﺩﻝ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ -5 .ﻳﻜﺪﺳــﺘﮕﺎﻩ
ﺁﭘﺎﺭﺗﻤــﺎﻥ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻨﺠــﻢ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺗﺤﺖ ﭘــﻼﻙ  2073ﻓﺮﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 87/65ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﺸــﺮﻗﻰ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﻠﻮﻙ  2ﺑﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 5/55ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻭ
ﭘﺎﺭﻛﻴﻨــﮓ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 12/50ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺮﺩﻭ ﻭﺍﻗــﻊ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺍﻭﻝ
ﺑﻠﻮﻙ  2ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺥ  1396/11/2ﻫﻴﺄﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 1,150,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ-6 .
ﻳﻜﺪﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺸــﻢ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺗﺤﺖ ﭘﻼﻙ  2074ﻓﺮﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ88/07
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﻐﺮﺑﻰ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﻠﻮﻙ  2ﺑﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺸــﻢ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ5/33ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑــﻊ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨــﮓ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺸــﻢ ﺑــﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 12/50ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻫــﺮﺩﻭ ﻭﺍﻗــﻊ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ
ﺯﻳﺮﺯﻣﻴــﻦ ﺍﻭﻝ ﺑﻠــﻮﻙ  2ﻃﺒﻖ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺥ  1396/11/2ﻫﻴﺄﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺭﺳــﻤﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠــﻎ  1,150,000,000ﺭﻳــﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻜﺼــﺪ ﻭ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ -7 .ﻳﻜﺪﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻔﻜﻴﻜــﻰ ﺗﺤﺖ ﭘﻼﻙ 2075
ﻓﺮﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 124/28ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺿﻠﻊ ﺷــﻤﺎﻟﻐﺮﺑﻰ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﻠﻮﻙ  2ﺑﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﻗﻄﻌﻪ
ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 8/26ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 12/50ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻫــﺮﺩﻭ ﻭﺍﻗــﻊ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺍﻭﻝ ﺑﻠــﻮﻙ  2ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣــﻮﺭﺥ  1396/11/2ﻫﻴﺄﺕ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺭﺳــﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  1,500,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ

ی��ک زمان و رویک��رد عدالت توزیعی در زمان��ی دیگر ،همچنین
تلقیهای لیبرالیس��تی از عدالت در دورهای ،نش��اندهندهی این
تش��تت مفهومی اس��ت .مراجعهی دوباره به ادبیات غنی دینی و
سعی در استخراج متناسب با زمان و مکان مفاهیم از آن بههمراه
اعتماد به این ادبیات ،راهکار مقابله با چنین چالشی است.

 -7برنامهریزی

 -2شایستهساالری

ش��اخصهی شایستهس��االری بر انتخاب مسئول و مدیر طبق
تواناییها و قابلیتها تأکید دارد .رفتار نمودن طبق این ش��اخصه،
در نظر سلبی ،به معنا عدم رفتار قبیلهای و عدم بازی با نقشهای
حکومت��ی جهت ماندگاری در قدرت اس��ت .نمیتوان قدرت را با
گروهها بدون در نظر گرفتن شایس��تگیهای افراد تقسیم نمود و
ادعای شایستهساالری هم داشت .متأسفانه گزینش سیاسی بهجای
شایستهس��االری در انتخاب مسئولین ،در کش��ور رو به گسترش
اس��ت .بیش از آنکه توانایی افراد در نظر گرفته ش��ود ،وابس��تگی
گروهی آنها در نظر گرفته میشود .چنین چالشی به انجام نیافتن
صحیح امور ،برنامهریزیهای مقطعی و متضاد و افزایش ندانمکاری
مس��ئوالن خواهد انجامید .این چالش آنجا بیشتر به چشم میآید
که وابستگی سیاسی حتی مانع نظارت بر کار مسئوالن شود.
 -3نظارت

اگر مردم مطمئن از نظارت و کنترل بر عملکرد مدیران باشند،
به معنای آن اس��ت که آن��ان مطمئن از بروز حداقلی فس��اد در
سیستم اداریاند .نظارت بر عملکرد ،باید بهگونهای باشد که شیب
نظام سیاسی کشور به سمت سختتر شدن بروز فساد در سیستم
اداری رود ،نه پنهان شدن هرچه بیشتر فساد موجود .ممکن است
مصداق فس��اد رخداده را بتوان پنهان ک��رد ،اما نمیتوان تأثیرات
آن را نیز پنهان داش��ت .نظارت به معنای خواس��ت نظام سیاسی
مبنی بر پاک بودن سیستم است و عدم نظارت ،معنای عکس آن.
ابهام در قوانین ،وجود قوانین متضاد ،عدم امکان نظارت عمومی،
وابستگی متقابل دستگاه ناظر و مورد نظارت ،وابستگی سیاسی و
گروهی ناظر و مورد نظارت بههمراه بوروکراسی پیچیده که امکان
نظارت دقیق را س��لب میکند ،دالی��ل وجود چالش عدم نظارت
صحیح بر کار مسئوالن در نظام جمهوری اسالمی است.
 -4امانتداری

اگ��ر نظارت ،راهکار درمان فس��اد اس��ت ،راهکار پیش��گیری
از بروز فس��اد نیز توجه به اصل امانتداری در انتخاب مس��ئوالن
اس��ت .مسئول باید مسئولیت خود را یک امانت بداند ،نه یک حق
شخصی .امانتداری ذیل مفهوم تعهد جای میگیرد .دعوای تعهد
و تخصص ،سه دهه است که کشور ما را فراگرفته و در هر دورهای،
به یکی از آن دو بیش��تر بها داده ش��ده است .اما باید توجه داشت
هیچی��ک از این دو به نتیجهی مطلوب ختم نخواهد ش��د .این دو
الزم و ملزوم یکدیگرند .نباید آن دو را از هم تجزیه نمود.
 -5حاکمیت قانون

در پژوهش��ی که چند س��ال پیش صورت پذیرفت ،بسیاری
از م��ردم نمیدانس��تند که باألخره جهت پیش ب��ردن امور خود
در دس��تگاه اداری کش��ور ،پارتیبازی کنند یا نه .نگارنده موارد
دیگری نیز به ای��ن پژوهش میافزاید .م��ردم نمیدانند باألخره

ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ -8 .ﻳﻜﺪﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺗﺤﺖ
ﭘﻼﻙ  2076ﻓﺮﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 122/86ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﺸــﺮﻗﻰ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﻠﻮﻙ 2
ﺑــﺎ ﺍﻧﺒــﺎﺭﻯ ﻗﻄﻌــﻪ ﻫﺸــﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 9/31ﻣﺘــﺮ ﻣﺮﺑــﻊ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨــﮓ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺸــﺘﻢ ﺑﻪ
ﻣﺴــﺎﺣﺖ 12/50ﻣﺘــﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻫــﺮﺩﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻃﺒﻘــﻪ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺍﻭﻝ ﺑﻠــﻮﻙ  2ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﻣﻮﺭﺥ  1396/11/2ﻫﻴﺄﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 1,500,000,000
ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ -9 .ﻳﻜﺪﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ
ﻗﻄﻌــﻪ ﻧﻬــﻢ ﺗﻔﻜﻴﻜــﻰ ﺗﺤــﺖ ﭘــﻼﻙ  2077ﻓﺮﻋﻰ ﺑــﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 88/29ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑــﻊ ﺿﻠﻊ
ﺟﻨﻮﺑﺸﺮﻗﻰ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﻠﻮﻙ  2ﺑﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 6/66ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ
ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 12/50ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺮﺩﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺍﻭﻝ ﺑﻠﻮﻙ  2ﻃﺒﻖ
ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﻣــﻮﺭﺥ  1396/11/2ﻫﻴــﺄﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺭﺳــﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺑــﻪ ﻣﺒﻠــﻎ
 1,300,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺳــﻰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ-10 .
ﻳﻜﺪﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﻫــﻢ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺗﺤﺖ ﭘﻼﻙ  2078ﻓﺮﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ94/24
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﻐﺮﺑﻰ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﻠﻮﻙ  2ﺑﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 63/59ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 12/50ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺮﺩﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ
ﺍﻭﻝ ﺑﻠﻮﻙ  2ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺥ  1396/11/2ﻫﻴﺄﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﻪ
ﻣﺒﻠــﻎ  1,350,000,000ﺭﻳــﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺳــﻰ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷــﺪﻩ
ﺍﺳــﺖ -11 .ﻳﻜﺪﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻗﻄﻌﻪ ﻳﺎﺯﺩﻫــﻢ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺗﺤﺖ ﭘــﻼﻙ  2079ﻓﺮﻋﻰ ﺑﻪ
ﻣﺴــﺎﺣﺖ 124/38ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺿﻠﻊ ﺷــﻤﺎﻟﻐﺮﺑﻰ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﻠﻮﻙ  2ﺑﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﻗﻄﻌﻪ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ
ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  5/85ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑــﻊ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻗﻄﻌــﻪ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 12/49ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻫــﺮﺩﻭ ﻭﺍﻗــﻊ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺍﻭﻝ ﺑﻠــﻮﻙ  2ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣــﻮﺭﺥ  1396/11/2ﻫﻴﺄﺕ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  1,850,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩ
ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ -12 .ﻳﻜﺪﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤــﺎﻥ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ
ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺗﺤﺖ ﭘﻼﻙ  2080ﻓﺮﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 125/22ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﺸﺮﻗﻰ ﻃﺒﻘﻪ
ﺳــﻮﻡ ﺑﻠﻮﻙ  2ﺑــﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 6/84ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑــﻊ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻗﻄﻌﻪ
ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 12/50ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺮﺩﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺍﻭﻝ ﺑﻠﻮﻙ  2ﻃﺒﻖ
ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﻣــﻮﺭﺥ  1396/11/2ﻫﻴــﺄﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺭﺳــﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺑــﻪ ﻣﺒﻠــﻎ
 1,900,000,000ﺭﻳــﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ-13 .
ﻳﻜﺪﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺗﺤﺖ ﭘﻼﻙ  2081ﻓﺮﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ93/18
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﺸﺮﻗﻰ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﻠﻮﻙ  2ﺑﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻴﺰﺩﻫﻤﺒﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ6/84
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻗﻄﻌﻪ ﺳــﻴﺰﺩﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 12/50ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺮﺩﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ
ﺯﻳﺮﺯﻣﻴــﻦ ﺍﻭﻝ ﺑﻠــﻮﻙ  2ﻃﺒﻖ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺥ  1396/11/2ﻫﻴﺄﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺭﺳــﻤﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  1,450,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻜﺼــﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ -14 .ﻳﻜﺪﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻗﻄﻌــﻪ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ ﺗﻔﻜﻴﻜــﻰ ﺗﺤﺖ ﭘﻼﻙ
 2082ﻓﺮﻋــﻰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 94/02ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺿﻠــﻊ ﺟﻨﻮﺑﻐﺮﺑﻰ ﻃﺒﻘﻪ ﺳــﻮﻡ ﺑﻠﻮﻙ  2ﻃﺒﻖ
ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﻣــﻮﺭﺥ  1396/11/2ﻫﻴــﺄﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺭﺳــﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺑــﻪ ﻣﺒﻠــﻎ
 1,500,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ-15 .
ﻳﻜﺪﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤــﺎﻥ ﻗﻄﻌــﻪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫــﻢ ﺗﻔﻜﻴﻜــﻰ ﺗﺤــﺖ ﭘــﻼﻙ  2083ﻓﺮﻋــﻰ ﺑــﻪ
ﻣﺴــﺎﺣﺖ 205/04ﻣﺘــﺮ ﻣﺮﺑــﻊ ﺿﻠﻌﻐﺮﺑــﻰ ﻃﺒﻘــﻪ ﭼﻬــﺎﺭﻡ ﺑﻠــﻮﻙ 2ﻃﺒــﻖ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺥ
 1396/11/2ﻫﻴﺄﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺭﺳــﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  3,600,000,000ﺭﻳﺎﻝ
ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺳــﻴﺼﺪ ﻭ ﺷــﺼﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ -16 .ﻳﻜﺪﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ
ﻗﻄﻌﻪ ﺷــﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺗﺤﺖ ﭘﻼﻙ  2084ﻓﺮﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 202/80ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺿﻠﻊ
ﺷــﺮﻗﻰ ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻠﻮﻙ  2ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺥ  1396/11/2ﻫﻴﺄﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺳﻤﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺑــﻪ ﻣﺒﻠــﻎ  3,700,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺳــﻴﺼﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ -17 .ﻳﻜﺪﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺗﺤﺖ ﭘﻼﻙ 3087
ﻓﺮﻋــﻰ ﺑــﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 122/11ﻣﺘــﺮ ﻣﺮﺑــﻊ ﻃﺒﻘــﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻠــﻮﻙ  2ﻃﺒــﻖ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺥ
1396/11/2ﻫﻴﺄﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺭﺳــﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  2,500,000,000ﺭﻳﺎﻝ
ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﮕﻰ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ
ﻃﻠﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 1397/6/11ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸــﻨﺒﻪ ﺳــﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ﺍﻟﻰ 12
ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺛﺒﺖ ﺭﺍﻣﺴــﺮ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺭﺍﻣﺴــﺮ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷــﻬﻴﺪ ﺭﺯﺍﻗﻰ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ
ﺍﻣﻼﻙ ﺭﺍﻣﺴــﺮ ،ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺎﻧﻚ ﺳــﺎﻣﺎﻥ ﺷﻌﺒﻪ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻳﺎ ﺧﺮﻳﺪﺭﺍﻥ
ﻓﺮﻭﺧﺘــﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ .ﻓﺮﻭﺵ ﺑــﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪﻯ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺪﻫﻰ¬ﻫﺎﻯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟــﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ
ﻣﺎﻟﻴــﺎﺕ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ،ﺁﺏ ،ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻛﻪ ﻣﺸــﺨﺺ ﻧﺸــﺪﻩ ﻭ ﺩﻳﮕــﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ¬ﻫﺎﻯ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳــﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎﺏ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻰ¬ﺑﺎﺷﺪ.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ
ﺭﺳــﻤﻰ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﮔﺮﺩﺩ ،ﺭﻭﺯ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ
ﺑﺮﮔــﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ.ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 1396/11/16-96/1700/2880ﻣﻠﻚ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺁﺫﺭ  1397ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻰ¬ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ . 97/5/13ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭ ﻧﻮﺭﻯ ﺷﻴﺮﺍﺯﻯ -ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺭﺍﻣﺴﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻪ ﮔﻮﺩﺭﺯﻯ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﻭ ﺑﺮگ ﻓﺮﻡ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺷﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4568ﻣﻮﺭﺥ
 97/5/3ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  19ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﻣﺪﻋﻰ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ  4/947ﺩﺍﻧﮓ
ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ) (1،2941/2941ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ 6046
ﺻﻔﺤﻪ  105ﺩﻓﺘﺮ  54ﺑﻪ ﺳــﻨﺪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  349359ﺑﻨﺎﻡ ﻣﺸــﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻌﻠﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﺩﻩ
 120ﺁﺋﻴــﻦ ﻧﺎﻣــﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸــﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﺷــﺨﺼﻰ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮﻯ ﺍﺯ ﺍﻧﺤﺎء ﻣﺪﻋﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻤﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺕ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺑﻨﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ .ﺁﺩﺭﺱ ﻣﻠﻚ :ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺑﻬﺎﺭ ﻛﻮﭼﻪ ﭘﻴﻜﺎﻥ  33ﭘﻼﻙ  . 17ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ 97/5/13
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ
ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺩﺯﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺍﺩﺭﺣﻴﻢ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺩﻭ ﺑﺮگ ﺍﺳﺘﺸــﻬﺎﺩ ﻣﺤﻠﻰ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎ ﺷــﻬﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  47ﻓﻨﻮﺝ ﺳــﻴﺎﺭ ﻧﻴﻜﺸــﻬﺮ ﺭﺳــﻴﺪﻩ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﻤﺴــﺎﺣﺖ  46/55ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  97ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  -338ﺍﺻﻠﻰ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻯ ﻛﻮﭼﻴﻨﻚ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﻜﺸــﻬﺮ ﺟﺰء ﻗﻄﻌﻪ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ  13ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺛﺒﺖ 6581
ﺻﻔﺤﻪ  275ﺩﻓﺘﺮ ﺟﻠﺪ  50ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﭼﺎﭘﻰ ) 062820ﺳﺮﻯ ﺍﻟﻒ (32/ﻛﻪ ﺑﻨﺎﻣﺶ ﺻﺎﺩﺭ
ﻭ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻌﻠﺖ ﺍﺳــﺒﺎﺏ ﻛﺸﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﭘﻼﻙ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﻬﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﺋﻴﻨﻨﺎﻣﻪ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴــﻰ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻠﻚ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻃﻰ ﻣﺪﺕ
 10ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘــﺮﺍﺽ ﻛﺘﺒﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﺻﻞ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺪﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ
ﺳﻨﺪ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ -68/ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ  97/5/13ﺷﻨﺒﻪ
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻧﻴﻜﺸﻬﺮ

رش��وه بدهند ی��ا نه ،قان��ون را دور بزنن��د یا ن��ه ،معرفینامه و
توصیهنامه بیابند یا نه و...
این امر زنگ هشداری اس��ت .قانون باید جدی گرفته شود.
آنگاه میت��وان از مردم انتظا ِر جدی گرفتن قانون را داش��ت که
خود نظام سیاس��ی آن را جدی بگیرد ،نه اینکه دس��تگاه مجری
قان��ون نیز در مقام تطبیق آن ب��ا حقانیت برآید و فرد مجری در
مقام تفسیر خاص آن .تفسیری که به تغییر قانون نیز میانجامد.
متأس��فانه در کشور ،قانون از س��وی متولیان قانون جدی گرفته
نمیش��ود .هرگاه این جدی نگرفتن ،رنگ دعواهای سیاس��ی به
خ��ود میگیرد ،از رس��انههای جمعی به آن انتقاد میش��ود ،اما
مس��ئله مهمت��ر از دعواهای سیاس��ی اس��ت .دور زدن قانون در
سیستم اداری کشور نهادینه شده و حتی توجیه میشود.
 -6سادهزیستی مسئوالن

حضرت ام��ام خمینی (ره) میفرمایند« :آن روزی که دولت
م��ا توجه به کاخ پیدا کرد ،آن روز اس��ت که باید فاتحهی دولت
و مل��ت را بخوانی��م .آن روزی ک��ه رئیسجمه��ور از آن خ��وی
کوخنشینی بیرون برود و به کاخنشینی توجه بکند ،آن روز است
که انحطاط برای خود و برای کس��انی که با او تماس دارند ،پیدا
میشود .آن روزی که مجلسیان خوی کاخنشینی پیدا کنند و از
این خوی ارزندهی کوخنش��ینی بیرون بروند ،آن روز است که ما
برای این کشور باید فاتحه بخوانیم( ».صحیفهی امام خمینی ،ج
 ،17سخنرانی در تاریخ  1فروردین )1362
سادهزیستی مسئوالن برخاسته از ادبیات اسالمی است .با این
حال ،در بس��یاری از حکومتهای غیردینی نیز رعایت میشود.
حض��رت امیر(ع) دلیل این رعایت را چنین میدانند« :بر رهبران
حق اس��ت که در خوراک و پوش��اک ،همانند ضعیفترین مردم
رفتار کنند ،از هیچ چیز اضافی که آنان قادر به تهیه آن نیستند،
برخوردار نباشند تا فقرا با دیدن رهبران ،در آنچه هستند ،از خدا
راضی باشند و ثروتمندان با دیدن آنان ،شکر و تواضعشان بیشتر
شود( ».نهجالسعاده فی مستدرک نهجالبالغه ،ج  ،2ص )49
پس دلیل سادهزیس��تی مس��ئوالن ،رضایتمن��دی مردم از
زندگی خویش اس��ت .مس��ئوالن یک جامعه در شیوهی زندگی،
الگوی آن جامعهاند .اگر مس��ئوالن زندگی تجمالتی و مصرفی را
درپیش بگیرند ،نمیتوانند مردم را از تجمل و مصرفگرایی نهی
کنن��د .نمیتوانند بر رعایت تأمین نیازهای ضروری جامعه تأکید
ورزند؛ چراکه خودش��ان نیازهای غیرضروری خود را بر نیازهای
ض��روری جامعه ترجیح دادهاند و مردم هم از عمل آنها بیش��تر
تأثیر میپذیرند تا از سخن آنها .این امر موجب سقوط اقتصادی
آن جامعه خواهد ش��د .کمتر مسئولی را اکنون میتوان یافت که

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ
ﭼﻮﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﭘﻼﻙ  401ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  -97ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ
ﻗﺮﻳﻪ ﺟﻬﺎﻧﺘﻴﻎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻭﺭﺛﻪ ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺳــﺮﺍﻳﺎﻧﻰ ﻭ ﻏﻴﺮﻭ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ
ﻛﺘﺒﻰ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺷــﻨﺒﻪ  97/6/10ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺷــﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ
ﻣﺠﺎﻭﺭﻳﻦ ﻭ ﻣﺴــﺘﺪﻋﻰ ﺛﺒﺖ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﻣﻴﺮﺳــﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﻣﺴــﺘﺪﻋﻰ ﺛﺒﺖ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺍﻇﻬﺎﺭ
ﻣﺠﺎﻭﺭﻳﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎﺩﻩ  15ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺠﺎﻭﺭﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎﺩﻩ  20ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺤﺪﻳﺪﻯ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺳــﻰ ﺭﻭﺯ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﺿﻤﻨﺎ ً ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﻌﺘﺮﺿﻰ ﺛﺒﺘﻰ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ  -1373ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻣﺎﺩﻩ  16ﻭ 20ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻤﺮﺟﻊ ﺛﺒﺘﻰ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻤﺮﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺯﺍﺑﻞ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ
ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﺣﻖ ﺍﻭ ﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ :ﺷﻨﺒﻪ  -97/5/13ﻡ ﺍﻟﻒ810/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺯﺍﺑﻞ
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ
ﭼــﻮﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌــﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﭘﻼﻙ  609ﻓﺮﻋــﻰ ﺍﺯ  -5ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ 5
ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻗﺮﻳﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻠﻚ ﻧﺎﺭﻭﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻴﺪﺭ ﻭ ﻏﻴﺮﻭ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﺘﺒﻰ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ  97/6/12ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ
ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺠﺎﻭﺭﻳﻦ ﻭ ﻣﺴــﺘﺪﻋﻰ ﺛﺒﺖ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﻣﻴﺮﺳــﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺳــﺎﻧﻨﺪ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﻣﺴــﺘﺪﻋﻰ ﺛﺒﺖ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺍﻇﻬﺎﺭ
ﻣﺠﺎﻭﺭﻳﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎﺩﻩ  15ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺠﺎﻭﺭﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎﺩﻩ  20ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺤﺪﻳﺪﻯ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺳــﻰ ﺭﻭﺯ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﺿﻤﻨﺎ ً ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﻌﺘﺮﺿﻰ ﺛﺒﺘﻰ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ  -1373ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻣﺎﺩﻩ  16ﻭ 20ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻤﺮﺟﻊ ﺛﺒﺘﻰ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻤﺮﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺯﺍﺑﻞ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ
ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﺣﻖ ﺍﻭ ﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ :ﺷﻨﺒﻪ  -97/5/13ﻡ ﺍﻟﻒ802/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺯﺍﺑﻞ
ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﭼﻮﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺿﺎ ﺟﻨﮕﻰ ﻧﮋﺍﺩ )ﻭﻛﺎﻟﺘﺎ /ﺍﺻﺎﻟﺘﺎ( – ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﭘﻼﻙ -1634/55
ﺍﺻﻠــﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺳﻴﺴــﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺯﺍﺑﻞ ﻃﺒﻖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  6013ﺯ ﻣــﻮﺭﺥ  97/4/9ﻃﺒﻖ
ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  ....ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ...ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺳــﻬﻤﻰ ﺧﻮﺩ /ﻣﻮﻛﻞ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺸﺎﻉ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ  1357ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺫﻳﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺧﻮﻳﺶ
ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ
 18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺳــﻤﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳــﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻉ ﻭ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺣﻖ
ﻭ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﻣﻠﻚ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻰ ﺍﻳﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺳــﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ  -ﻣﻮﺭﺧﻪ
 97/5/20ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺁﻧﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ:
 -1397/5/13ﻡ ﺍﻟﻒ6039/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺯﺍﺑﻞ
ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﭼﻮﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺍﺳــﻌﺪﻯ ﺯﺍﺩﻩ )ﻭﻛﺎﻟﺘﺎ /ﺍﺻﺎﻟﺘﺎ( – ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﭘﻼﻙ -/1/702
ﺍﺻﻠــﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺳﻴﺴــﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺯﺍﺑﻞ ﻃﺒﻖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  6898ﺯ ﻣــﻮﺭﺥ  97/4/21ﻃﺒﻖ
ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  ....ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ...ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺳــﻬﻤﻰ ﺧﻮﺩ /ﻣﻮﻛﻞ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺸﺎﻉ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ  1357ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺫﻳﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺧﻮﻳﺶ
ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ
 18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺳــﻤﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻉ ﻭ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺣﻖ ﻭ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻠﻚ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻰ ﺍﻳﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ
 97/5/27ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺁﻧﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ:
 -1397/5/13ﻡ ﺍﻟﻒ797/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺯﺍﺑﻞ
ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﭼﻮﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴــﻦ ﺍﺭﺑﺎﺑــﻰ )ﻭﻛﺎﻟﺘﺎ /ﺍﺻﺎﻟﺘﺎ( – ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻓﻘﻴﺮ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﭘﻼﻙ  -1/804ﺍﺻﻠﻰ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺳﻴﺴــﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺯﺍﺑﻞ ﻃﺒﻖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  7351ﺯ ﻣﻮﺭﺥ  97/4/27ﻃﺒﻖ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ  ....ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  ...ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺳــﻬﻤﻰ ﺧﻮﺩ /ﻣﻮﻛﻞ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺸــﺎﻉ ﻣﺼﻮﺏ ﺳــﺎﻝ  1357ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺫﻳــﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﻋﻼﻡ
ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷــﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ 18
ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺳــﻤﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳــﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻉ ﻭ ﻛﺴــﺎﻧﻴﻜﻪ ﺣﻖ ﻭ
ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﻣﻠﻚ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑــﻪ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻰ ﺍﻳﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺳــﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ  -ﻣﻮﺭﺧﻪ
 97/6/3ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻳــﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳــﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺁﻧﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ:
 -1397/5/13ﻡ ﺍﻟﻒ812/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺯﺍﺑﻞ
ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﭼــﻮﻥ ﺁﻗﺎﻯ ) --ﻭﻛﺎﻟﺘﺎ /ﺍﺻﺎﻟﺘﺎ( ﻏﻼﻣﺤﺴــﻴﻦ ﭘﺮﺩﻟــﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﭘﻼﻙ  638ﺍﻟﻰ
 -640ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺳﻴﺴــﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺯﺍﺑﻞ ﻃﺒﻖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  7268ﺯ ﻣﻮﺭﺥ 97/4/26
ﻃﺒــﻖ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  ....ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  ...ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺳــﻬﻤﻰ ﺧﻮﺩ /ﻣﻮﻛﻞ ﺧﻮﻳــﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺑﺎ
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺸﺎﻉ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ  1357ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺫﻳﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﺧﻮﻳﺶ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻃﺒﻖ
ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺳــﻤﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳــﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻉ ﻭ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ
ﺣﻖ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻠﻚ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻰ ﺍﻳﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺳــﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺷــﻨﺒﻪ
ﻣﻮﺭﺧــﻪ  97/5/27ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻳــﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳــﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑــﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺁﻧﺎﻥ
ﻋﻤﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ -1397/5/13 :ﻡ ﺍﻟﻒ805/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺯﺍﺑﻞ
ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﭼــﻮﻥ ﺁﻗــﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺪﻳﻪ ﺳــﺒﺰﻋﻠﻰ ) ﺍﺻﺎﻟﺘﺎ( – ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﭘﻼﻙ  -1465ﺍﺻﻠﻰ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺳﻴﺴــﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺯﺍﺑﻞ ﻃﺒﻖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ  7258ﺯ ﻣﻮﺭﺥ  97/4/26ﻃﺒﻖ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ  ....ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  ...ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺳــﻬﻤﻰ ﺧﻮﺩ /ﻣﻮﻛﻞ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺸــﺎﻉ ﻣﺼﻮﺏ ﺳــﺎﻝ  1357ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺫﻳــﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﻋﻼﻡ
ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷــﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ 18
ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺳــﻤﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳــﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻉ ﻭ ﻛﺴــﺎﻧﻴﻜﻪ ﺣﻖ ﻭ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻠﻚ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻰ ﺍﻳﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ
 97/5/27ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺁﻧﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ:
 -1397/5/13ﻡ ﺍﻟﻒ801/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺯﺍﺑﻞ

وظیفهی دولت تنها ادارهی امور روزمره نیس��ت .دولت جهت
رس��یدن به هدف غایی ،باید برنامهریزی نماید .ش��رایط موجود را
واقعگرایانه بسنجد ،برنامهای قابل اجرا و نیز قابل سنجیدن طراحی
نماید و همچنین به تالش برای حل مش��کالت کنونی اکتفا نکند،
بلک��ه امکان بروز مش��کالت را از بین ببرد .به بی��ان دیگر ،قدرت
پیشبینی را دارا باشد .هنوز پس از گذشت سیوپنج سال از انقالب
اسالمی ،کشور با برنامههای تقلیدی اداره میشود .دانشگاهها تنها
قادر به ارائهی برنامههای تقلیدیاند .حوزههای علمیه نیز متأسفانه
یا در ارتباط با جامعه جهت ارائهی برنامههای کالن ،اما کاربردی در
اقتصاد ،سیاست ،مدیریت و ...نیستند یا الگویی ارائه نمیدهند.
سبک ادارهی خاص نظام جمهوری اسالمی ،که در اوایل انقالب
اس�لامی و نیز دوران دفاع مق��دس تجربه گردید ،در همان دوران
نیز مدفون شد .الگوی مدیریت اسالمی خاص ایران اسالمی باید با
توجه به چنین تجربیات گرانبهایی ایجاد شود و نبود آن ،چالشی
است که زمینگیر شدن کل سیستم را هدف گرفته است.
 -8پاسخگویی

پاس��خگو بودن یعنی اینکه مسئولین ،س��مت و جایگاه خود
را ی��ک امانت میدانند و پش��ت اقدامات انج��امداده و برنامههای
طراحیش��دهی خود ،یک اس��تدالل منطقی دارند .پاسخگو بودن
یک دولت ،موجب افزایش نفوذ آن و قانون آن میان مردم میشود؛
چراکه مردم به دولت و قوانین دولت اعتماد میکنند ،زیرا با وجود
پاس��خگو بودن دولت ،به وجود اس��تدالل منطقی پشت اقدامات
دولت مطمئن خواهند بود .این اطمینان ،اعتمادآور است.
 -9کاستن از بوروکراسی

بوروکراس��ی امری الزم در ادارهی جوامع پیچیدهی امروزی
اس��ت .اما افزایش آن از ح��د ضرورت ،موجب کندی اجرای امور
خواهد ش��د .مس��ائل جامعه منتظر نتیجهی خروجی از دستگاه
اداری نخواهن��د ماند .کن��دی اجرای امور ،گاهی اوقات س��بب
تبدیل مس��ائل به مشکالت میش��ود .هرچقدر بر مشکالت یک
جامع��ه افزوده ش��ود و راهکارهای خروجی از نظام سیاس��ی به
س��بب کندی در اجرا قادر به حل آنها نباش��ند ،کارآمدی نظام
سیاسی در نظر مردم کاهش مییابد.
فرجام سخن
در بحث کارآمدی ،باید به ش��رایط توجه داش��ت .نباید یک
نظام سیاس��ی را که دارای موانع بس��یار بینالملل��ی ،تاریخی و
جامعهشناختی است ،با یک حالت ایدهآل مقایسه نمود .از سوی
دیگر نی��ز نمیتوان از مردم انتظار داش��ت که ب��دون آگاهی از
اقدامات نظام سیاسی ،از آن حمایت کنند و آن را کارا تشخیص
دهند .اطالعرسانی دولتها ،اطالعرسانی صحیح و نه اغراقآمیز،
برهان
ایجادکنندهی این آگاهی است.

ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﭼﻮﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻧﻰ ) ﺍﺻﺎﻟﺘﺎ( – ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﭘﻼﻙ  991ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﻳﻚ -ﺍﺻﻠﻰ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺳﻴﺴــﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺯﺍﺑﻞ ﻃﺒﻖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  7237ﺯ ﻣﻮﺭﺥ  97/4/26ﻃﺒﻖ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ  ....ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  ...ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺳــﻬﻤﻰ ﺧﻮﺩ /ﻣﻮﻛﻞ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺸــﺎﻉ ﻣﺼﻮﺏ ﺳــﺎﻝ  1357ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺫﻳــﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﻋﻼﻡ
ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷــﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ 18
ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺳــﻤﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳــﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻉ ﻭ ﻛﺴــﺎﻧﻴﻜﻪ ﺣﻖ ﻭ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻠﻚ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻰ ﺍﻳﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ
 97/5/27ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺁﻧﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ:
 -1397/5/13ﻡ ﺍﻟﻒ799/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺯﺍﺑﻞ
ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﭼــﻮﻥ ﺁﻗــﺎﻯ  /ﺧﺎﻧــﻢ ﭘﻮﺭﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻧﺨﻌــﻰ )ﻭﻛﺎﻟﺘﺎ /ﺍﺻﺎﻟﺘــﺎ( – ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣــﺪﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﭘﻼﻙ
 -1134/1ﺍﺻﻠــﻰ ﻭﺍﻗــﻊ ﺩﺭ ﺑﺨــﺶ ﻳﻚ ﺳﻴﺴــﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺯﺍﺑــﻞ ﻃﺒﻖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  7350ﺯ ﻣﻮﺭﺥ
 97/4/27ﻃﺒﻖ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  ....ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  ...ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺳــﻬﻤﻰ ﺧﻮﺩ /ﻣﻮﻛﻞ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ
ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺸــﺎﻉ ﻣﺼﻮﺏ ﺳــﺎﻝ  1357ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺫﻳﻞ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ
ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺳــﻤﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳــﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ
ﻣﺸــﺎﻉ ﻭ ﻛﺴــﺎﻧﻴﻜﻪ ﺣﻖ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻠﻚ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻰ ﺍﻳﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺳــﺎﻋﺖ
 8ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ  97/6/3ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺁﻧﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ -1397/5/13 :ﻡ ﺍﻟﻒ813/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺯﺍﺑﻞ
ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﭼﻮﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻛﺮﻳﻢ ﻛﻮﻫﻜﻦ )ﻭﻛﺎﻟﺘﺎ /ﺍﺻﺎﻟﺘﺎ( – ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻮﺳــﻰ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﭘﻼﻙ  -1/717ﺍﺻﻠﻰ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺳﻴﺴــﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺯﺍﺑﻞ ﻃﺒﻖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  6966ﺯ ﻣﻮﺭﺥ  97/-/-ﻃﺒﻖ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ  ....ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  ...ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺳــﻬﻤﻰ ﺧﻮﺩ /ﻣﻮﻛﻞ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺸــﺎﻉ ﻣﺼﻮﺏ ﺳــﺎﻝ  1357ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺫﻳــﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﻋﻼﻡ
ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷــﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ 18
ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺳــﻤﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳــﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻉ ﻭ ﻛﺴــﺎﻧﻴﻜﻪ ﺣﻖ ﻭ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻠﻚ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻰ ﺍﻳﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ
 97/5/27ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺁﻧﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ:
 -1397/5/13ﻡ ﺍﻟﻒ789/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺯﺍﺑﻞ
ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﭼــﻮﻥ ﺁﻗــﺎﻯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻗﺎﺋﻤﻰ )ﻭﻛﺎﻟﺘﺎ /ﺍﺻﺎﻟﺘﺎ( – ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻦ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﭘﻼﻙ  354ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ
ﻳﻚ -ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺯﺍﺑﻞ ﻃﺒﻖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ  -ﺯ ﻣﻮﺭﺥ  97/-/-ﻃﺒﻖ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1396/7/23-18511ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  941ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺳــﻬﻤﻰ ﺧﻮﺩ /ﻣﻮﻛﻞ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﭘﻼﻙ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺸﺎﻉ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ  1357ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺫﻳﻞ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ
ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺳــﻤﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳــﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ
ﻣﺸﺎﻉ ﻭ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺣﻖ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻠﻚ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻰ ﺍﻳﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ 8
ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺷــﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ  97/5/27ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳــﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺁﻧﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ -1397/5/13 :ﻡ ﺍﻟﻒ779/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺯﺍﺑﻞ
ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﭼﻮﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﻰ )ﻭﻛﺎﻟﺘﺎ /ﺍﺻﺎﻟﺘﺎ( – ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﭘﻼﻙ  1154ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ
ﻳﻚ -ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺳﻴﺴــﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺯﺍﺑﻞ ﻃﺒﻖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ  7101ﺯ ﻣﻮﺭﺥ  97/4/24ﻃﺒﻖ
ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1395/2/8-16180ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  941ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺳﻬﻤﻰ ﺧﻮﺩ /ﻣﻮﻛﻞ ﺧﻮﻳﺶ
ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺸــﺎﻉ ﻣﺼﻮﺏ ﺳــﺎﻝ  1357ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ
ﺩﺭ ﺫﻳﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﻤﻴﺒﺎﺷــﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺳــﻤﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ
ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻉ ﻭ ﻛﺴــﺎﻧﻴﻜﻪ ﺣﻖ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻠﻚ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻰ ﺍﻳﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ
ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ  97/5/27ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺁﻧﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ -1397/5/13 :ﻡ ﺍﻟﻒ778/
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ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﭼﻮﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻗﺎﺋﻤﻰ )ﻭﻛﺎﻟﺘﺎ /ﺍﺻﺎﻟﺘﺎ( – ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻦ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﭘﻼﻙ  1154ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ
ﻳﻚ -ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺳﻴﺴــﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺯﺍﺑﻞ ﻃﺒﻖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ  7102ﺯ ﻣﻮﺭﺥ  97/4/24ﻃﺒﻖ
ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1396/7/23-18511ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  941ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺳﻬﻤﻰ ﺧﻮﺩ /ﻣﻮﻛﻞ ﺧﻮﻳﺶ
ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺸــﺎﻉ ﻣﺼﻮﺏ ﺳــﺎﻝ  1357ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ
ﺩﺭ ﺫﻳﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﻤﻴﺒﺎﺷــﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺳــﻤﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ
ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻉ ﻭ ﻛﺴــﺎﻧﻴﻜﻪ ﺣﻖ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻠﻚ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻰ ﺍﻳﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ
ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ  97/5/27ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺁﻧﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ -1397/5/13 :ﻡ ﺍﻟﻒ777/
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ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﭼــﻮﻥ ﺁﻗــﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺮﻧﮕﺎﺭ ﭘﻮﺭ ﺯﻧﺠﺎﻧــﻰ )ﻭﻛﺎﻟﺘﺎ /ﺍﺻﺎﻟﺘﺎ( – ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﭘﻼﻙ
 218ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺳﻴﺴــﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺯﺍﺑﻞ ﻃﺒﻖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  7119ﺯ ﻣﻮﺭﺥ
 97/4/24ﻃﺒﻖ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  ....ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  ....ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺳﻬﻤﻰ ﺧﻮﺩ /ﻣﻮﻛﻞ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ
ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺸــﺎﻉ ﻣﺼﻮﺏ ﺳــﺎﻝ  1357ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺫﻳﻞ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ
ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺳــﻤﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳــﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ
ﻣﺸﺎﻉ ﻭ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺣﻖ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻠﻚ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻰ ﺍﻳﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ 8
ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺷــﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ  97/5/27ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳــﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺁﻧﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ -1397/5/13 :ﻡ ﺍﻟﻒ773/
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