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گفتـمان
نمای نزدیک

چالشگری جزو ذات رسانه است
س��یدمرتضی فاطمی از مجری��ان و تهیهکنندگان تلویزیونی
اس��ت که س��ابقه طوالنی در فعالیت مطبوعاتی داش��ته اس��ت.
فاطمی درباره «نس��بت چالشگری با تلویزی��ون» میگوید :اگر
ما بپذیریم که هر رس��انه ،ذاتی دارد رس��انهای به اسم تلویزیون
(فراتر از تصویر دانشگاه عمومی که در ایران به آن داریم) ذاتش
سرگرمی اس��ت ولی حتماً یکی از ابزارهای مهم رسانهای که در
حوزه اطالعرسانی به دنبال سرگرمی هم هست ،چالشگری است.
یک رس��انه برای موفق بودن چ��ارهای جز این ندارد اما اینکه در
کش��ور ما چقدر این شدنی اس��ت یا خیر ،از زوایای مختلف قابل
بررسی است.
وی با طرح این پرس��ش که «آیا تلویزیون رسانهای مستقل
اس��ت؟» صحبتهای��ش را اینگونه ادامه میدهد :اگر پاس��خ ما
به این پرس��ش مثبت اس��ت پس قطعاً یک رس��انه مستقل تن
به ریسک پذیرش چالش��گری میدهد اما اگر تلویزیون در ایران
رس��انهای اس��ت که نهادهای نظارتی بعضاً موازی مدام در حال
پرس��ش از آن هس��تند و به تعبیری گرفتار قواع��د غیرمنطقی
بروکراتیک ش��ده است ،طبیعی است که کارکرد رسانهای آن هم
اخته میشود.
فاطم��ی در ادامه به نقش فرهنگ غالب مخاطب هم در این
زمینه اش��اره میکند و میگوید :در کنار م��واردی مانند نبود یا
کمبود جس��ارت در تلویزیون به نظرم مردم ه��م اجازه ورود به
عرصه چالش��گری در رسانه را نمیدهند .تلویزیون باید به سمت
چالش��گری برود اما هم مدیران رسانه و هم جامعه مخاطبان در
این زمینه باید نقش خود را بهدرستی ایفا کنند.

تهیهکننده برنامه « ۱۸۰درجه» ش��بکه افق درباره حدومرز
این چالشگری در رسانه ملی هم معتقد است :بهصورت کلی اگر
نگاهه��ای حزبی و گروهی را کنار بگذاریم و بااخالق و اصناف به
جریانات و مباحث روز سیاس��ی و اجتماع��ی بپردازید ،به نظرم
هیچ حدومرزی در چالش��گری وجود ندارد .به تعبیری با رعایت
اخالق و انصاف میتوان همه مرزهای اضافی را حذف کرد.
این مجری و کارشناس تلویزیون در پاسخ به اینکه برنامههایی
مانند گفتوگوی رودررو با رئیسجمهوری در دورههای مختلف
غالباً با انتقاد «چالش��ی نبودن» و «حضور خنثی مجری» مواجه
میش��ود ،میگوید :خیلی دوست دارم بگویم انتقاد در این زمینه
متوجه مجری اس��ت اما واقعیت چیز دیگری اس��ت .هر چند در
عین حال معتقدم مجریان در همین دایره و حدود تعریفش��ده
هم حضور متفاوتی با یکدیگر دارند.
مجریانی که شوی «چالشگری» میگذارند!
فاطم��ی ب��ا تاکید مجدد ب��ر اینک��ه اصل نب��ود چالش در
تلویزیون متوجه سه عنصر «مدیریت رسانه»« ،نهادهای ناظر» و
«مخاطب» است ،میگوید :در فرآیند این محدودیتهایی که به
ناچ��ار پذیرفتهایم ،بازهم میتوان نقش مجریان در گفتوگوهای
مه��م را ب��ا هم قی��اس ک��رد .کمااینک��ه برخی مجریان ش��وی
چالشگری میگذارند اما همانطور که با حلوا حلوا ،دهان شیرین
نمیش��ود با گفتن مدام «ما یک گفتوگوی چالشی داریم» هم
این اتفاق روی آنتن رخ نمیدهد .کافی اس��ت گفتوگوی قبلی
رئیسجمه��وری با یکی از مجریان غیرخب��ری تلویزیون را مرور
کنید ،در آن برنامه به ش��عار چالش��ی ب��ودن ،مجری باالی ۳۰
یا  ۴۰بار از رئیسجمهوری برای طرح س��والهایش عذرخواهی
میکند .اگر قرار بر صراحت است ،همانطور که قرار بر بیاحترامی
نیس��ت ،نیازی هم به این حجم از عذرخواهی وجود ندارد .اینها
ح��رف مردم اس��ت و میتوان توأم بااخ�لاق و انصاف آنها را در
قالب س��وال از رئیسجمهوری پرس��ید ،چه اینکه ممکن اس��ت
پاس��خ رئیسجمهوری هم منصفانه و قابلقبول باش��د .پس چرا
عذرخواهی میکنیم؟
فاطمی با اش��اره ب��ه گروهی دیگر از مجری��ان تلویزیون که
در گفتوگوها «فقط س��ر تکان میدهند» و یا «نقش کرونومتر
دارن��د» صحبتهایش را اینگونه ادامه میدهد :درباره این گروه
از مجریان هم تکلیف معلوم است و نمیتوان همهچیز را به رسانه
و محدودیته��ا موکول کرد.تأکید میکن��م مجریان میتوانند با
رعایت اصول ،مرزها و قالبها را بشکنند و به سمت گفتوگوهای
چالش��ی بروند .وقتی مجری یک گفتوگ��و با رئیسجمهوری از
س��اعت  ۲بعدازظهر روزی که قرار اس��ت ش��بش گفتوگو روی
آنتن برود در ساختمان ریاست جمهوری حضور دارد ،شما واقعاً
نمیتوانید انتظار یک گفتوگوی خاص و ویژه را داشته باشد.
فاطمی که باس��ابقه س��الها فعالیت مطبوعات��ی به میدان
برنامهسازی و اجرا در تلویزیون ورود کرده است در پایان صحبت
هایش و در پاس��خ به اینکه چرا تصویر ی��ک خبرنگار تلویزیونی
ب��ا خبرنگاری که در تحریریه ی��ک روزنامه حضور دارد در زمینه
چالش��گری تا این اندازه متفاوت اس��ت ،میگوید :در این زمینه
اتفاقاً تفاوت چندانی میان خبرنگاران روزنامهها و تلویزیون وجود
ندارد .همه فعاالن رس��انهای ما گرفتار یک محافظهکاری هستند
و شاید میزان آن اندکی متفاوت باشد اما هر خبرنگاری در مدیوم
خودش با محدودیتهایی مواجه اس��ت که خیلی هم به حزب و
گ��روه ربطی ندارد و در هم��ه جریانها به دلی��ل نفوذ قدرت و
ثروت ،خبرنگار اجازه ورود جسورانه به هر میدانی را ندارد.
دستهای بسته تلویزیون در قیاس با روزنامه
حسن س��لطانی گوینده باس��ابقه خبر و مجری پیشکسوت
سیما فرد دیگری است که درباره انتظار «چالشگری از تلویزیون»
میگوی��د :تلویزیون به دلیل عام ب��ودن مخاطب ،طبیعتا جنس
متفاوتی از رس��انههای مکتوب و مجازی دارد و بر همین اساس
زمانی که میخواهد دس��ت به انتش��ار یک خبر و یا تحلیل بزند
مالحظات بیش��تری را باید مدنظر داش��ته باشد و دستش مانند
سایر رسانهها باز نیست در نتیجه خبرنگار تلویزیون هم به اندازه
خبرنگار و گزارشگر یک روزنامه دستش باز نیست ،البته که این
مانع آن نیست که خبرنگار تلویزیون به وظایف و مأموریتهایش
نپردازد.
س��لطانی در تبیی��ن وظایف و مس��ئولیتهای یک خبرنگار
میگوی��د :بهعنوان مثال در ش��رایط اقتص��ادی امروز که یکی از
معض�لات فراگیر جامعه مش��کالت مالی اس��ت ،خبرنگار نقش
آینهای دوس��ویه را دارد .مسایل جاری در جامعه از طریق رسانه
میتواند به گوش مس��ئوالن برس��د و از طرف دیگ��ر برای آنکه
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ﻳﺎ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﺳﻨﺪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻟﺬﺍ
ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻘﺎﻯ ﺩﻳﻦ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻣﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ 519-198
ﻕ ﺁ ﺩ ﻡ ﺣﻜــﻢ ﺑــﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  50,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ -ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
 342,500ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ 50ﺩﺭﺻﺪ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺧﻴﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻪ ﻣﺎﺩﻩ  522ﻕ ﺁ ﺩ ﻡ ﺷﺮﻁ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻗﻴﻮﺩﻯ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺪﻳﻮﻥ ﻣﻘﻴﺪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪ ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ
ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺪﺍﻧﺴــﺘﻪ ﻭ ﻣﺴــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﻩ  197ﻕ ﺁ ﺩ ﻡ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺑﻰ ﺣﻘﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻗﺴــﻤﺖ ﺻــﺎﺩﺭ ﻭﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.ﺣﻜﻢ ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ
ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺁﻣﻞ-ﺳﺎﻻﺭ ﺻﺎﻧﻌﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ
ﺑﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  950138ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﺎﻥ ﺍﻟﻪ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﻑ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻜﻪ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ
ﻫﻔﺘﺼﺪﻭﺳــﻰ ﻭ ﺷــﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ) 736,000,000ﺭﻳﺎﻝ(ﺑﺎﺑﺖ ﺍﻗﺴــﺎﻁ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﻬﻴﻦ
ﺷﻤﺴــﻰ ﺳﻰ ﺳــﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻦ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺎﻝ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺷﺨﺺ
ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ  :ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 265ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺣﺮﺑﺪﻩ ﺷﻬﺮﻙ ﺗﺎﺝ ﻣﺤﻞ  4ﻛﻪ ﺷﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺸﺖ ﻣﺘﺮﻯ
ﻭ ﺟﻨﻮﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺸﺖ ﻣﺘﺮﻯ ﻭ ﺷﺮﻗﺎ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﻭ ﻏﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺁﻗﺎﻯ
ﺷــﺎﻩ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻠﻚ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸــﺎﻋﻰ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻥ ﺑﻪ
ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﺳﻴﺼﺪﻭﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻟﺬﺍ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﮔﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﻗﻴﻔﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/6/6ﺳﺎﻋﺖ 10
ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ.ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ
ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ
ﺣﻘﻮﻗﻰ  2ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻭﻉ ﻭ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ  .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺁﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﻣــﺎﺩﻩ  129ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺧﺬ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﻭ ﻳﻚ
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ  ،ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺍﻣــﻮﺍﻝ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ  .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻬﺎﻯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﻧﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ،
ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﻨﺸﻰ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﻘﻮﻗﻰ  2ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ-ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺁﻣﻠﻰ

بیرون از فضای مصاحبه ندارد و مستقیماً به توانمندیها مجری
برمیگردد .مجری باید به لوازم ابتدایی یک گفتوگوی چالش��ی
پایبند باشد و حتماً فرد مقابل هم تن به این لوازم میدهد.

President.ir

صراحت و چالشگری را
گفتو گــ�و
میتوان از شئون «خبرنگاری»
به حساب آورد اما این وجه از خبرنگاری که
نمادش پرسشگری صریح از مسئوالن است
چقدر امکان انطباق با شرایط امروز «رسانه ملی»
را دارد؟
«اگه خبرنگاری ،دوربین و میکروفنت کو!؟»
چند سال قبل در حاشیه یکی از برنامهها و
هنگام ورود به محدوده ویژه ،این سوال را
سرباز وظیفهای پرسید که برای اجازه عبور ،کارت
خبرنگاریام را به سمتش گرفته بودم .در اولین
لحظه واکنش توأمانی از خنده و بهت داشتم اما
هر چه از آن روز فاصله گرفتم و در گعدههای
مختلف بیشتر در گپ و گفت مردمان کوچه و
خیابان دقیق شدم ،متوجه فراگیری این برداشت
از تعریف «خبرنگار» شدم.
تلویزیون در مقام فراگیرترین رسانه رسمی،
سالها است که شاخص و نماد «خبرنگاری» در
ذهن مخاطبان خود شده است .سوی دیگر این
برداشت عمومی تعریف و انتظاری است که جامعه
از «خبرنگار» دارد؛ تصویر یک کنشگر صریح و
چالشگر که بیپروا بهدنبال افشای هر آن چیزی
است که برخی قصد کتمان و مخفی نگاه داشتن
آن را دارند .حال سوال اینجا است که رسانه ملی
چقدر توانسته و مهمتر از آن ،چقدر میتواند
چنین برداشت و دریافتی از مفهوم «خبرنگاری»
را نمایندگی کند.
طرح این پرسش عالوهبر همزمانی با روز
خبرنگار ،بهانهای بود برای پرداختن به یک سوال
مصداقیتر و آن اینکه چرا غالبا گفتوگوهای رسمی
تلویزیون با مسئوالن و مدیران اجرایی و به طور
خاص رئیسجمهوری که کمتر از چند ساعت از آخرین
نوبت آن میگذرد ،غالبا عاری از عنصر «چالشگری»
هستند و آیا انتظار چالش در این قبیل گفتوگوها
اساسا انتظار بجایی محسوب میشود؟
برای رسیدن به پاسخ این پرسشها
خبرگزاری مهر سراغ چهار تن از کارشناسان
رسانه و برنامهسازان تلویزیون رفته که برآیند
نظراتشان میتواند تصویر روشنتری از نسبت
واقعی «خبرنگاری» با آنچه در قاب تلویزیون
شاهدش هستیم بهدست دهد.
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چرا گفتوگو با رئیسجمهور چالشی نشد؟

مرزهای «خبرنگاری» در تلویزیون
میدان از رس��انههای معاند گرفته شود ،باید در انعکاس معضالت
در چارچوبهای تعریف ش��ده پیشدستی کند و سرعت و دقت
را که اساس کار خبری است در دستور کار قرار دهد.
این مجری باس��ابقه در زمینه گفتوگو با مسئوالن اجرایی،
نقش خبرنگار را اینگونه تبیین میکند :ش��اید برای گفتوگو با
یک وزیر چارچوبها و س��رفصلهای موضوعی به خبرنگار اعالم
ش��ود اما در حین گفتوگو دیگر این خبرنگار است که با اتکا بر
دانش و اطالعات خود باید فرمان را به دس��ت بگیرد و در صورت
لزوم مسئول را به چالش بکشد ،چراکه در این موقعیت خبرنگار
زبان گویای مخاطب محس��وب میشود و باید دغدغههای مردم
را نمایندگی کند.
سلطانی در ادامه درباره تجربههای مختلف مجریان تلویزیونی
در گفتوگو با رئیسجمهوری ،در پاس��خ به اینکه چالشی نبودن
ای��ن گفتوگوها چق��در محصول محدودیتها و اس��تانداردهای
تلویزیون اس��ت و چقدر ناشی از ناتوانی و محافظهکاری مجریان
میگوید :نه اقتضای اس��تاندارد تلویزیون این اس��ت و نه همکار
ما که برای گفتوگو مقابل رئیسجمهوری حاضر میش��ود فاقد
توانایی در این زمینه است .کمااینکه در همین نمونه اخیر ،مرتضی
حیدری یکی از همکاران خوش اس��تعداد و پرتوان بنده در حوزه
اجرا اس��ت که اتفاقاً تجربه گفتوگو با روسای جمهور کشورهای
دیگ��ر را هم در کارنامه خ��ود دارد که غالباً ه��م گفتوگوهایی
چالش��ی بودهاند اما وقتی نهاد ریاس��ت جمهوری اعالم میکند،
رئیسجمهوری امشب میخواهد «با مردم صحبت کند» معنای
آن ارایه گزارش است .قرار بر این است که سرفصلهایی مشخص
از س��وی رئیسجمهوری اعالم ش��ود و نقش مجری صرفاً تالش
برای رفع ابهامات احتمالی است.
وی در پایان بیان میکن��د :اینگونه گفتوگوهای تلویزیون
طبیعتاً متفاوت از حضور رئیسجمهوری در یک نشس��ت خبری
و یا گفتوگوی چالش��ی با خبرنگاران است .جنس این دو برنامه
متفاوت است و نمیتوان از یکی انتظار دیگری را داشت.
وظیفه امروز رسانههای رسمی پیگیری است نه افشاگری
فرشاد مهدیپور کارش��ناس رسانه و سردبیر روزنامه «صبح
نو» اما در گام اول پرسش خبرنگار را اینگونه به چالش میکشد:
عالوهبر اینکه افشاگری را وظیفه تلویزیون نمیدانم ،معتقدم اصل
این موضوع که افشاگری وظیفه رسانه است هم محل بحث است.
از نگاه بنده وظیفه رسانههای رسمی اعم از مکتوب و یا دیداری
و ش��نیداری بهخصوص در شرایط امروز جامع ،بیش از افشاگری
نقش تدقی��ق و بازنمایی واقعیتها را دارند .به تعبیر دیگر وقتی
بحران و یا فسادی در افکار عمومی و در قالب «افشاگری» مطرح
میش��ود ،این وظیفه رسانههای رسمی است که درباره صحت و

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ
ﺑﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  960560ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻪ ﭘﻮﺭ
ﻭ ﻏﻴــﺮﻩ)ﻭﺭﺍﺙ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﺤﻤﺪﻓﻀﻞ ﺍﻟﻪ ﭘﻮﺭ( ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﻔﺘﺎﺩﻋﺪﺩ ﺳــﻜﻪ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﻯ)ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻣﺒﻠﻎ
 2,450,000,000ﺭﻳﺎﻝ( ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﺎ ﺳﻴﺪﻩ ﻃﻴﺒﻪ ﻣﻴﺮﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺪﺍﻳﺘﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻦ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺁﻥ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ -1:ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻪ ﭘﻮﺭ) ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻭﺷﻨﺎﻣﻪ
ﻋﺎﺩﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ(ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺁﺭﻡ ،ﻛﻮﭼﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ  247ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ
ﺍﺭﺑﻌﻪ :ﺷــﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺣﺴــﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﺮﻗﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﺣﻤﻴﺪ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻪ ﭘﻮﺭ ﺟﻨﻮﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻳﺎﺳﺮ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻪ ﭘﻮﺭ ﻭ
ﻏﺮﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﺻﻼﻧﻰ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺍﺭﺯﺵ ﺷــﺶ
ﺩﺍﻧﮓ ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ  296,400,000ﺭﻳﺎﻝ)ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ(ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ-2.ﻳﻚ
ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﺮﺍﻳﺪ  141ﻣﺪﻝ  1386ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ ﺳــﻮﺯ ﺭﻧﮓ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ 33ﻭ 475ﺍﻳﺮﺍﻥ 72ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻪ ﭘﻮﺭ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  86228888ﻛﻪ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺟﻠﻮ،ﭘﻬﻠﻮ ﺭﺍﺳﺖ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻭ ﭘﻬﻠﻮ ﭼﭗ ﻋﻘﺐ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺁﺛﺎﺭ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺟﺰﺋﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺸﻴﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ ﺷﻮﺩ ،ﺻﻨﺪﻟﻰ ﻫﺎﻯ ﻛﺎﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ
ﺩﺍﺭﺩ ﻻﺳــﺘﻴﻚ ﻫﺎ ﻣﺴــﺘﻌﻤﻞ ﺑﺎ ﺁﺝ ﺣﺪﻭﺩ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺩﺭﺻﺪ  ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ،ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﭙﺮ
ﺟﻠﻮ ﺭﺍﺳﺖ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎﻯ ﺟﻠﻮ ﻭ ﻋﻘﺐ ﺟﺎﻧﺒﻰ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮﺍﻍ ﻫﺎﻯ ﺟﻠﻮ
ﻭ ﻋﻘﺐ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻨﻰ ﻭ ﻇﺎﻫﺮﻯ ﺁﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻓﻮﻕ ) 85,000,0000ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ
ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ،ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﻮﻗﻴﻔﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/6/5ﺳﺎﻋﺖ  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
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺍﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴــﻦ ﻣﻬﺪﻯ ﺧﻮﺍﻩ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﻗﺎﻯ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺭﺑﺎﻁ ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺒﺶ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻣﺼﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻌﺎﺩﺗﻤﻨﺪﻯ )ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻧﺼﺎﺭ(ﻁ 3ﻭﺣﺪ  -7ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ-1:ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﻣﻬﺪﻯ
ﺧﻮﺍﻩ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻬﻤﻦ -2ﺯﻫﺮﺍ ﺧﺎﺩﻣﻰ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ-3ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺮﺍﻓﺖ ﻟﻄﻴﻔﻰ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ  -4ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻮﺭﻯ
ﻣﻬﺪﻯ ﺧﻮﺍﻩ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻬﻤﻦ  -5ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻬﺪﻯ ﺧﻮﺍﻩ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﮔﻠﺴــﺘﺎﻥ ﻧﺮﺳــﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﻠﻜﻪ ﺍﻭﻝ ﺥ
ﻗﺒﺎﺩﻯ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻨﻔﺸــﻪ  5پ  66ﻁ ﻫﻤﻜﻒ-6.ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻤﺸــﻴﻪ ﻣﺤﻤﻮﺩﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ:ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ -ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ:ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺛﺎﻟﺚ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ -ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ:ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  97/4/27ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ
ﺫﻳﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ
ﺧﺪﺍﻭﻧﺖ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺁﺗﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ))) :ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ(((( ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺛﺎﻟﺚ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  147ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴــﻦ ﻣﻬﺪﻯ ﺧﻮﺍﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺑﻌﺪﻯ ﺍﻗﺎﻯ
ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﻣﻬﺪﻯ ﺧﻮﺍﻩ -2ﺯﻫﺮﺍ ﺧﺎﺩﻣﻰ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ-3ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺮﺍﻓﺖ ﻟﻄﻴﻔﻰ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ  -4ﺧﺎﻧﻢ
ﺣﻮﺭﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺧﻮﺍﻩ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ  -5ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻬﺪﻯ ﺧﻮﺍﻩ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ-6.ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻤﺸﻴﻪ ﻣﺤﻤﻮﺩﻳﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺛﺎﻟﺚ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ /1/910331ﻡ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩ ﺥ ﻣﺪﺭﺱ ﻛﻮﭼﻪ
ﺷــﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ ﻛﻮﭼﻪ ﺳــﻴﺰﺩﻩ ﺍﺑﺎﻥ ﭘﻼﻙ  3ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻭ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳــﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ
ﻋﻨﺎﻳــﺖ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳــﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻛﭙﻰ ﻣﺼﺪﻕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻋﺎﺩﻯ ﻓﺮﻭﺵ ﺳــﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﺍﺯ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﺯ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻮﺭﺙ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺩﻳﻒ  3ﻭ  6ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺍﺑﻠﻎ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﻳﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ
1ﻭ2ﻭ4ﻭ 5ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﺸﻜﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺍﺻﻠﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻯ ﻭ ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻗﺮﺍﺭ
ﻧﻤﻮﺩﻫﻮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﺽ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩﻯ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﻻﻟﺖ ﺍﺻﻞ ﺻﺤﺖ ﻭ ﺍﺻﻞ ﻟﺰﻭﻡ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ
ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ 2ﻭ194ﻭ 198ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ 35ﻭ190ﻭ191ﻭ219ﻭ220ﻭ223ﻭ339ﻭ 362ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ 61ﻭ 147ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺛﺎﻟﺚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﺍﺯ ﻣﻠﻚ ﻣﻌﺘﺮﺽ
ﻋﻨﻪ ﺑﺸــﺮﺡ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻋﺎﺩﻯ ﻣﻨﻀﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺭﻓﻊ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﺯ ﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﺿﻊ ﺳــﺎﺑﻖ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ
ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺩﻳﻒ 1ﻭ2ﻭ4ﻭ 5ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻗﺎﺭﻳﺮ ﺻﺮﻳﺢ ﻭ ﺑﻰ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ
ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻨﺪ ﺝ ﻣﺎﺩﻩ  331ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻗﻄﻌﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺩﻳﻒ
ﻫﺎﻯ 3ﻭ 6ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻥ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ
ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ1059/
ﺟﻮﺍﺩ ﻳﺪﺍﺋﻰ ﺍﻣﻨﺎﺏ – ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﻣﻮﻟﻮﺩﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻭ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻧﺼﻴﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺣﺴﺐ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺎﻛﻰ
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻮﻟﻮﺩﻳﺎﻥ ﻣﺨﺪﻭﻡ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻭ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﺟﺎﻧﻰ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﻻﺯﻡ ﺍﺳــﺖ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﮔﻬﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ872/
ﺻﺎﺑﺮﻯ -ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ

س��قم موضوع پیگیری ک��رده و واقعیتها را فارغ از هیجان برای
مخاطب عیان کنند.
مهدیپ��ور ادامه میدهد :از این منظر رس��انه رس��می باید
رویکردی انتقادی نس��بت به افش��اگریهای ص��ورت گرفته در
فضای غیررسمی هم داشته باشد .در عین اینکه همه رسانههای
رسمی و به خصوص تلویزیون وظیفه پیگیری این دست سوژهها
تا رس��یدن به واقعیت را برعهده دارند .مانند نمونه اخیر واردات
 ۶هزار خودرو که الزم بود رس��انههای رسمی به آن ورود کنند و
بهدنبال پاسخهای مقامات مسئول هم باشند.
سردبیر «صبح نو» با تاکید براینکه این گزارهها درباره وظایف
رسانههای رسمی را «ناظر بر شرایط امروز جامعه» طرح میکند
در تبیین این مساله میگوید :رسانههای رسمی در شرایط امروز
از جریان افش��اگری در رس��انههای غیررسمی عقب هستند .این
تغییر آرایش فضای رس��انهای اس��ت که ما را مل��زم میکند در
مرحله افش��اگری متوقف نمانیم و چند مرحل��ه به پیش برویم.
تدقی��ق و پیگیری برای رس��یدن به ش��فافیت را میتوان همین
مراحل بعدی دانست.
مهدیپور درباره لزوم چالش��گری در گفتوگوهای تلویزیونی
با مس��ئوالن اجرایی معتقد است :رسانه حتماً بلندگو نیست .مقام
مسئول میتواند برای طرح صرف دیدگاههایش از بلندگو و تریبون
استفاده کند اما زمانی که در قاب یک گفتوگو حاضر میشود باید
پاس��خگوی افکار عمومی هم باشد .از این منظر چالش الزمه یک
گفتوگو است و غیر از این «مصاحبه» اتفاق نمیافتد.
ای��ن کارش��ناس رس��انه درب��اره دالی��ل چالش��ی نب��ودن
گفتوگوهای تلویزیونی با روس��ای جمهور هم اینگونه نظر خود
را ش��رح میدهد :اوالً نمیدانم با این حک��م کلی میتوان گفت
همه گفتوگوهای تلویزیونی با روس��ای جمهور فاقد چالش بوده
اس��ت یا خیر؟ کمااینکه به نظرم گفتوگوی چندی قبل یکی از
مجریان غیرخبری تلویزیون با رئیسجمهوری چالشهای خوبی
داشت.
وی در ادامه میگوید :باید به این نکته توجه داشته باشیم که
در هرصورت بخشی از گفتوگو با چهرههای مهم در هر رسانهای
هماهنگش��ده است .این یک اصل است که حتی میتواند منجر
به افزایش کیفیت گفتوگو شود و تردیدی در لزوم آن نیست ،اما
مهم این اس��ت که در مواردی حتی لوازم صوری یک گفتوگوی
چالشی بهرغم هماهنگیهای قبلی رعایت نمیشود.
مهدیپور در پایان با اشاره به گفتوگوی اخیر رئیسجمهوری
صحبتهای��ش را اینگونه ادامه میدهد :مجری در این گفتوگو
س��واالتی را مطرح میکرد اما بعد از پاسخ رئیسجمهوری حتی
بهص��ورت صوری هم برای ش��فافتر ش��دن پاس��خها پیگیری
نمیکرد .این مسائل دیگر ربطی به هماهنگیها و محدودیتهای

ﺁﮔﻬﻰ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷــﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻟﻴﺎﻗﺘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳــﻪ  9709987430300377ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤــﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ
ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺳــﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺍﺭﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﺭﺥ  1395/06/11ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ
ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ  -1ﺳﻌﻴﺪ ﻛﻮﺍﺭﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳــﻴﺮﻭﺱ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  4220605738ﻓﺮﺯﻧﺪ -2
ﺳــﺎﺭﺍ ﻛﻮﺍﺭﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳــﻴﺮﻭﺱ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  4220153527ﻓﺮﺯﻧﺪ  -3ﺳــﻤﻴﺮﺍ ﻛﻮﺍﺭﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺮﻭﺱ ﺑﻪ ﺵ
ﺵ  4220469052ﻓﺮﺯﻧﺪ  -4ﺯﻫﺮﺍ ﻛﻮﺍﺭﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳــﻴﺮﻭﺱ ﺑــﻪ ﺵ ﺵ  4220838287ﻓﺮﺯﻧﺪ  -5ﻓﺎﻃﻴﻤﺎ
ﻛﻮﺍﺭﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳــﻴﺮﻭﺱ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  4221351411ﻓﺮﺯﻧﺪ  -6ﺷــﻬﻨﺎﺯ ﻟﻴﺎﻗﺘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 800
ﻫﻤﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻳﺎﺳﻮﺝ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺑــﻪ ﺧﻮﺍﻧــﺪﻩ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ؛ﻓﺮﺷــﻴﺪ ﭘــﻮﺭ ﻫﺎﺩﻯ ﻗﺎﺿﻴﺎﻧــﻰ ؛ﻓﺮﺯﻧــﺪﻩ ﻣﻬﺪﻯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 6530020322ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ؛ﺧﺪﺍ ﻣﺮﺍﺩ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮﻯ ,ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  3520179849ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﻬﺪﻯ
ﺭﺯﻣﭙﺎ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  200/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻳﻚ
ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺗﺤﺖ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  895412-129414ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳــﺮ ﺭﺳــﻴﺪ  1396/5/21ﺍﺯ ﺣﺴــﺎﺏ ﺟﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
 ،0111115240005ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﻄﻬﺮﻯ)ﺭﺷﺖ(ﻭﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ
ﻧﻘﺪ)ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ 205/000/000ﺭﻳﺎﻝ(ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﻭﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ،ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 961065ﺡ2
ﺛﺒﺖ ﻭ ﺟﻬﺖ ﻳﻮﻡ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1397/7/23ﺳﺎﻋﺖ  10:30ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ  ،ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻰ ﺩﺭﺝ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ
ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴــﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎ ﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺍﺩﺭﺱ ﻣﺤﻞ ﺳــﻜﻮﻧﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﻼﻡ ﻳﺎ
ﺑﺎ ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﻻﻳﺤﻪ،ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ -97/5/18:ﻡ/ﺍﻟﻒ616
ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺷﺘﺴﺘﺎﻥ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ)ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ(
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  640330ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻴﺪﻧﻮﺩﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪﺣﺴﻴﻦ
ﺑﭙﺮﺩﺍﺧﺖ100ﻋﺪﺩ ﺳــﻜﻪ ﺑﻬﺎﺭﺍﺯﺍﺩﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﺑﺎﺷــﺘﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪﻣﺴﻠﻢ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺳــﻬﻢ ﺍﻻﺭﺙ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ 6998ﻓﺮﻋﻰ ﺟﺪﺍﺷــﺪﻩ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ 2869ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ
ﻳﻚ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ 12ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻮﺩﻫﻰ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺟﺮﺍ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪ» :ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ
ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  6998ﻓﺮﻋﻰ ﺟﺪﺍﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ  2869ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ 12ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 199ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ 128ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ  31ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺁﺏ
ﻭﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺣﻴﺎﻁ ﺳــﺎﺯﻯ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ .ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙ ﺍﺑﻮﺫﺭ-ﺭﺍﺯﻯ-7ﻗﻄﻌﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ«.ﻟﺬﺍ
ﺍﺭﺯﺵ ﻛﻞ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﭘــﻼﻙ ﻓﻮﻕ  205/800/000ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻧﻬﺼﺪ ﻭ ﭼﻬــﻞ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻫﺰﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﺍﻧﮓ ﺍﺯ
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﺳﻬﻢ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ  40/016/666ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  97/6/12ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ
ﺷﺪﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻨﺞ
ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ .ﻗﺎﺑﻞ ﺫﻛﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻯ ﻧﻘﺪﺍ ً ﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ
ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺟﺎﺭﻯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻢ ﺁﺑﺎﺩﻯ-ﺩﺍﺩﻭﺭﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﺣﺴــﻴﻨﻰ ﻣﺸــﻬﺪ ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﻗﺒﻠﻰ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴــﻴﻦ ﺣﻘﻴﺮﻯ ﺑﻪ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺑﻬﺮﺍﻡ
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺷــﻤﺎ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  960687ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 9609977507901086
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ  -1ﻣﺒﻠﻎ  72/500/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ  -2ﻣﺒﻠﻎ 3/017/500
ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺗﻤﺒﺮ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ  -3ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻮﺭﺥ  96/3/7ﺗﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺩﺍء ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ
ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻭﻓﻖ ﻣﻮﺍﺩ  119-118-19ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻠﻰ ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍء ﮔﺬﺍﺭﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻳﺎ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﻡ.ﺍﻟﻒ 19126
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ1397/05/18 :
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  194ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺸﻬﺪ

رسانه ملی نیازمند خبرنگارانی جدی،
دقیق و حسابکش است
محم��د دالوری را بیش��تر ب��ا برنامه چالش��ی و پرحاش��یه
«صرف��اً جهت اطالع» به خاطر داریم .مجری و گزارش��گری که
بعده��ا تجربه حضور در برنامهه��ای گفتوگومحور مانند «توقف
ممن��وع» را ه��م در کارنامه دارد .دالوری درب��اره منطقی بودن
انتظار چالش��گری و افشاگری از «رس��انه ملی» میگوید :مفهوم
چالشگری و افشاگری به نظرم دایره گستردهای را شامل میشود
و که نمیتوان برمبنای آن حکم صریح درباره تلویزیون داد اما در
حدواندازه خودش تلویزیون ایران هم میتواند چالشگر باشد.
وی این حدواندازه را اینگونه تش��ریح میکند :بس��یاری از
وقایع امروز در کش��ور در جریان است که پس از مدتی ما درباره
آن ب��ه گفتوگو میپردازی��م تا به یک معضل تبدیل ش��ود ،اما
انتظار از رس��انه این است که پیش از تبدیل شدن یک پدیده به
یک مس��اله بزرگ آن را کشف و شروع به صحبت رسمی درباره
آن کند .از این منظر گزارش��گری پژوهش��ی یکی از اصلیترین
وظایف رس��انهای در مختصات تلویزیون اس��ت و که میتواند به
چالش نیز منتهی شود.
دالوری با اشاره به اظهارنظر جنجالی مشاور رئیسجمهوری
درباره لزوم تربیت مجریانی که مقامات دولتی از آنها بترس��ند،
صحبته��ای خود را اینگونه ادام��ه داد :برخالف افرادی که این
س��خنان آقای آش��نا را موردنقد قراردادند بن��ده هم معتقدم که
رسانه نیاز به برخی مجریان و گزارشگران دارد که مقامات دولتی
از شنیدن نامش الاقل احساس نگرانی داشته باشند؛ کاراکترهایی
جدی ،دقیق و حس��ابکش که بتوانند کاالهای رسانهای جدی
و تأثیرگذار عرض��ه کنند در عین اینکه مدیر اجرایی هم متوجه
حسابرسی آنها باشند.
این مجری تلویزیون درباره نقش مدیریت رسانه و توانمندی
فردی مجریان در رس��یدن به این ش��رایط معتقد اس��ت :وقتی
برنامهریزی سازمانی در یک زمینه وجود داشته باشد ،خودبهخود
نیروه��ای توانمن��د نیز پیدا و جذب میش��وند .ای��ن فرآیند هم
حتماً زمانبر اس��ت و نمیتوان بهصورت کوتاهمدت برای تحقق
آن تصمیمگیری کرد .مضافبر اینکه باید توجه داش��ت رس��انه
مل��ی هم در این زمین��ه تنگناهایی دارد و نمیتواند مس��تقل از
متغیرهای بیرونی در این زمینه اقدام کند.
دالوری در ادامه درباره «جای خالی چالش در گفتوگوهای
تلویزیونی روس��ای جمهوری» هم میگوید :انتظار چالش از یک
گفتوگ��وی تبیین��ی خیلی انتظ��ار فنی و حرفهای نیس��ت .در
چنی��ن گفتوگویی مجری در زمان��ی کوتاه باید چندین موضوع
را مط��رح کند که ب��رای این موضوعات هم باید با نهاد ریاس��ت
جمهوری هماهنگی انجام میشود به همین دلیل معموالً چنین
گفتوگوهایی عاری از چالش میشوند.
«چه اتفاقی افتاده که مردم انتظار دارند در یک ش��ب خاص
رئیسجمهوری به چالش کش��یده ش��ود؟» این سوالی است که
دالوری معتقد اس��ت پاس��خ به آن اهمیت بس��یار باالیی دارد و
خود اینگونه به آن پاس��خ میدهد :به نظرم علتش این است که
تمام مدت فعالیت دولت ،ش��اهد یک کمکاری وس��یع رسانهای
بودهایم که باعث شده است سیلی از انتظارات به یک شب و یک
گفتوگوی خاص منتقل ش��ود .مردم��ی که صبح از خواب بیدار
شدند و دیدند قیمت دالر به ناگاه  ۲هزارتومان باال رفته ،سوال و
ابهامش کجا باید مطرح شود؟ رسانهها در طول  ۳تا  ۶ماه پیش
از گفتوگ��وی رئیسجمهوری چ��ه اقدامی درزمینه طرح جدی
این ابهامات داشتهاند؟
این مجری و کارش��ناس رسانه درباره سوی دیگر ماجرا هم
میگوید :اساس��اً کدام مس��ئولی را س��راغ دارید که در پاسخ به
پیگیری یک رسانه اقدام به فرافکنی نکند و به تعبیری مسئولیت
کار خود را بپذیرد؟ از یک ش��هردار منطقه درباره گلکاری یک
میدان س��وال میکنید ،در پاسخ سراغ هزارویک عامل از مشکل
کمآبی جهانی تا بحران باغبانی در ایران میرود! وقتی این فقدان
پذیرش مس��ئولیت و پ��اس دادن به دیگ��ری در بدنه مدیریتی
باب میش��ود طبیعتاً همه انتظارات برای پاس��خدهی به شخص
اول اجرایی منتقل میش��ود و این مس��اله ه��م انتظار چالش با
رئیسجمهور را بیشتر میکند.
دالوری در پایان میگوید :این انتظارات متأس��فانه در حالی
هم��ه به یک گفتوگو ختم میش��ود که اتفاق��اً چالش در آن نه
ممکن است و نه مطلوب.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺑﻬﺮﺁﺑﺎﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺒﻴﺐ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺭﺿﺎ
ﺧﺎﺗﻤﻰ ﻧﻴﻚ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ 10/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺗﺎﺧﻴﺮ
ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  6ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  6/96/823ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  6/7/146ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺍﻳﺪ .ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﭘﺲ ﺍﺯ20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ  4ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﺩﻳﻦ ﭼﻮﺏ ﺩﺭﺍﺯﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﻮﺷﻨﮓ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609988316200277ﺷﻌﺒﻪ  2ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻳﻚ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/5/21ﺳــﺎﻋﺖ  10/00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴــﺐ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩ ﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ .ﻡ
ﺍﻟﻒ -494/ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ  ، 97/5/8 :ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ97/5/18:
)ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻳﻚ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ) 2ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﺎﺑﻖ
ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﺰﻩ ﻛﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺩﻭ ﺑﺮگ ﺍﺳﺘﺸــﻬﺎﺩ ﻣﺤﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﺷﻬﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺭﺳﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  45ﺧﺎﺵ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ
ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﭘﻼﻙ  2ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  -6055ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﻄﻌﻪ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺧﺎﺵ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﻭ
ﺑﺎﺯﺩﺍﺷــﺖ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ  -120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴﻰ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ
ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﻭﺍﻻ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ
ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻧﺮﺳــﻴﺪﻥ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺳــﻨﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸــﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ  -97/5/18ﻡ ﺍﻟﻒ312/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺧﺎﺵ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ
ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  216/961115ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﻦ ﺧﺴﺮﻭﻯ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﻭﺍﺳــﻄﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺳﻰ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  216ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺸﻬﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ.ﺍﻟﻒ 19302
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ1397/05/18 :
ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ  216ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  2ﻣﺸﻬﺪ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻛﻼﺳﻪ  930412ﺵ  1ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ  ،ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ
ﻳﻮﺳﻔﻌﻠﻰ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻓﺮ ﻭ ﻣﺠﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻯ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻃﻠﺐ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻭ
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮ :ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺯﻣﻴﻦ ﺯﺍﺭﻋﻰ :
ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺩﻳﻢ ﻭ ﺍﺑﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺭﺋﻴﻦ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ ﺳﻪ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺟﻨﻮﺏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﮔﻴﻜﺎﺷﻰ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺭﺋﻴﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻳﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻰ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭ 15
ﺭﻭﺯﻩ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎﻻ ﺩﺳﺖ ﺣﻖ ﺍﺑﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺼﺮﻑ ﺧﻮﺩ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ – ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺭﺑﻌﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻰ ﺳﻨﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺵ
ﻣﻠﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻯ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  26000ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ ﺳﻪ
ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻣﻌﺎﺩﻝ  780/00/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻴﺮ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻘﺮﺭ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻞ ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺳــﻪ ﺷــﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1397/05/30ﺳــﺎﻋﺖ  11:00ﺍﻟﻰ  11/30ﻭ ﺍﺯ
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳــﺪ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺍﺯ ﻛﻢ
ﻭ ﻛﻴﻒ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻄﻠﻊ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺍﺯ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﻓﻰ
ﺍﻟﻤﺠﻠــﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻧــﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺧﺬ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻴﺰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﻭﺻﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ) ﻧﻮﺩ ﺩﺭﺻﺪ( ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ،ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻮﺩﻳﻌﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ
ﺿﺒﻂ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺩﺍﺩﻭﺭﺯ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ  -ﺟﻠﻴﻨﻰ

