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کوپه

ایجاد حملونقل ترکیبی الزمه توسعه پایانههای مرزی

نای��ب رئیس کمیسیون عمران مجلس ،توسعه پایانههای مرزی را راهی برای
بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواند و گفت :ایجاد شبکه ریلی متصل و همچنین
توسعه شبکه حملونقل ترکیبی الزمه ارزآوری از محل پایانههای مرزی است.
سیداحسن علوی ب��ا تاکید بر ضرورت اتصال پایانههای مرزی در کشور به
یکدیگر ،گفت :هرچه اتصال پایانههای مرزی در کشور بیشتر باش��د تبادل کاال و
خدم��ات آسانتر خواهد بود .وی با بیان اینک��ه ایران با کشورهای متعددی همجوار
بوده که این مزیت اقتصادی بسیاری برای ما ایجاد خواهد کرد ،افزود :برای فعال شدن
پایانههای مرزی باید حملونقل ترکیبی در کشور ایجاد و توسعه یابد.
وی ب��ا تاکید بر اینکه ایجاد خطوط ریل��ی در همه نقاط کشور یکی از ضرورتهایی
است ،تصریح کرد :در حال حاضر نبود شبکه ریلی در بسیاری از مناطق کشور و همچنین
عدم اتصال آن از مزیت اقتصادی بودن پایانههای مرزی کاسته است .خانه ملت

تداوم مذاکره برای فروش قشمایر

مسئول کمیت��ه مطالبات وزارت نفت از مذاکره با چن��د خریدار برای فروش
ش��رکت هواپیمایی قشمایر خبر داد و گفت :بخش خصوصی اصفهان نیز یکی از
متقاضیان خریداری این خط هوایی است.
سیداصغ��ر هندی در پاسخ به این سؤال که آی��ا هواپیمایی قشمایر بهعنوان
یک��ی از اموال بابک زنجانی به بخش خصوصی اصفهان واگذار ش��ده است؟ اظهار
ک��رد :هماکنون چند خریدار خواهان خرید این هواپیمایی هستند که مذاکرات با آنها
ادامه دارد .وی افزود :بخش خصوصی اصفهان که حمایت استانداری را نیز با خود دارد از
جدیترین خریداران این شرکت هوایی است ،اما هنوز مذاکرات با آنها نهایی نشده است.
بنابرای��ن گزارش استاندار اصفهان به تازگی از خرید ش��رکت هواپیمایی قشم خبر
داده و گفت��ه اس��ت :موافقتنامه این خرید امضا ش��ده و میتوانیم بگوییم این ش��رکت
شانا
هواپیمایی متعلق به استانداری اصفهان است.

جنب استانبول

نیاز  ۷۰میلیارد دالری کشور به ارز تا پایان سال

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران گفت:
نی��از کشور به ارز تا پایان امسال تنها ۷۰میلی��ارد دالر بوده که این میزان اعتبار
فراهم است.
یحیی آلاسحاق اظهار داشت :برخورد قاطع دولت سبب شده نرخ چهارهزار
و  200تومان��ی ارز برای تأمی��ن کاالهای عمومی تا پای��ان فروردینماه سال 98
ثابت باش��د .وی با بیان اینکه بازگشت آرامش به بازارهای مختلف با تأمین کاالهای
اساسی از سوی دولت تحقق یافته است ،گفت :حداکثر اعتبار ارزی مورد نیاز برای تأمین
کاالهای اساسی  12تا  15میلیارد دالر است.
وی با اش��اره به اینکه با در نظر گرفتن دارو و تجهیزات پزش��کی نیاز کشور به 20
میلی��ارد دالر ارز است ،ادام��ه داد :در بازار دوم هم ب��رای ورود کاالهای اساسی به 40
تسنیم
میلیارد دالر ارز نیاز بوده که تأمین آن امکانپذیر است.
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پیشنه��ادات جدی��د بخ��ش
خونه به خونه
مسک��ن در حالی به ش��ورای
پ��ول و اعتبار رفته است که عدم بررسی و تصویب
ب��ه موقع آن بعد از فصل تابستان تا حدودی آن را
بیاثر خواهد کرد.
بخ��ش مسکن بعد از حدود پنج سال رکود در
پاییز سال گذش��ته دستخوش تغییرات شد و این
تغییر در حالی رخ داد که حتی بخشی از متقاضیان
مسکن نیز تا حدودی آن را پذیرفته و از این تغییر
قیمت اب��راز نارضایتی نکردند چراک��ه این اعتقاد
عمومی وجود داش��ت که تغییر قیمت محدود بعد
از پن��ج سال و عبور از رکود میتواند به نفع بخش
مسکن و در نهایت به نفع اقتصاد کالن باشد.
اما با گذشت چند ماه از رشد قیمتها در سال
 ،۹۶در اردیبهشتم��اه و خردادم��اه امسال جهش
مجدد قیمتها به دلیل نوسانات نرخ ارز باعث شد
تا قدرت خرید متقاضیان به یکباره افت ش��دیدی
پی��دا کند و بازار مسکن مجددا با یک رکود مواجه
شود و به گفته اکثر کارشناسان مسکن اگر وضعیت
رشد قیمتها به همین شکل ادامه پیدا کند مجددا
بخش مسکن تنها بعد از یک رونق چند ماهه وارد
یک رکود چند ساله خواهد شد.
فردین یزدانی کارشناس مسکن میگوید :در
چند ماه گذشته بخش مسکن تحت تاثیر بازارهای
موازی مانند ارز و سکه از یکسو و افزایش قیمت
نهادهه��ای ساختمانی از س��وی دیگر ،دستخوش
تغیی��رات و افزایش قیمت ش��ده است بنابراین در
 ۳م��اه نخست سالجاری ،این بازار ش��اهد رش��د
سرسام آور قیمت بوده و این نگرانی را بوجود آورد
که قدرت خرید بخ��ش بزرگی از جمعیت در این
بازار به شکل محسوسی کاهش یابد.
اکث��ر مشاوران ام�لاک و حتی کارش��ناسان
دولتی بخش مسکن بر این باور هستند که نگرانی
از بابت رش��د سرسامآور قیم��ت مسکن را باید در
می��ان اجارهنشینها جستوجو کرد چراکه رش��د

پیشنهادهای جدید مسکن در شورای پول و اعتبار خاک میخورد؛

مستاجران در انتظار توجه دولت

قیم��ت مسکن بیشترین تاثی��ر را در افزایش نرخ
اجارهبها خواهد گذاشت.
حسام عقبایی نایب رئی��س اتحادیه مشاوران
امالک نیز معتق��د است که اجاره مسکن تابعی از
قیم��ت زمین و ساختمان اس��ت ،و افزایش قیمت
ای��ن دو ،میتواند افزایش اجارهبهای آپارتمانها را
رقم بزند .آنطور که آمار منتشر ش��ده توسط بانک
مرک��زی نشان میدهد ،اجارهبه��ای ساختمان در
ماه خرداد ،در ش��هر تهران  ۱۲.۵درصد و در کل
مناطق ش��هری  ۱۰.۴درص��د نسبت به ماه مشابه
سال قبل افزایش یافته است.
ح��ال سوالی ک��ه مط��رح است ای��ن است که
پیشنهادات جدی��د در حوزه مسکن و ساختمان که
نوید آن را وزیر راه و شهرسازی داده بود به کجا رسید.
آخوندی اعالم کرده بود که در این زمینه ابتکارات و
پیشنهادات مختلفی در بخشهای مختلف از جمله
اجارهبهای مسکن ،معافیتهای مالیاتی برای ساخت
واحدهای با مقیاس کوچک ،مالیات بر خانه خالی از
سکنه و حوزه مستغالت تدوین و ارائه شده است.
این پیشنه��ادات که در حال حاضر در مجلس
ش��ورای اسالمی و همچنین ش��ورای پول و اعتبار
مراح��ل تصویب خ��ود را طی میکنن��د هنوز در
شورای پول و اعتبار به بحث گذاشته نشده و به نظر
میرسد هنوز جدیتی در تصویب آن وجود ندارد.
در جدیدتری��ن نامه عباس آخون��دی وزیر راه
و ش��هرسازی ب��ه اسح��اق جهانگیری مع��اون اول
رئیسجمهور ،پیشنهادی برای اصالح موادی از قانون
اصالح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  ۱۳۹۴ارائه
و تصویب و ارسال آن به مجلس شورای اسالمی در
قالب یک الیحه دو فوریتی خواسته شده است.

در این نامه وزارت راه و ش��هرسازی خواستار
جایگزین��ی دو ماده و یک تبص��ره از قانون اصالح
قان��ون مالیاتهای مستقیم مصوب  ۱۳۹۴ش��ده
است که این اص�لاح میتواند بر عرضه واحدهای
مسکونی در بازار مسکن اثر مثبت بگذارد.
بنابرای��ن اصالحیه ،مالیات ب��ر اجاره مسکن
در واحدهای��ی ک��ه مطابق الگوی مص��رف ،یعنی
واحدهای کم متراژ حذف میش��ود که میتواند به
عنوان عامل تشویقی برای اجاره واحدهای مسکونی
و عرضه بیشتر در بازار به ش��مار آید .همچنین در
اصالحیه تبص��ره  ۱۱ماده  ۵۳این قانون ،ش��رط
معافیت مالیاتی ،اجاره واحد مسکونی برای  ۲سال
یا بیشتر پیشبینی ش��ده که باعث افزایش مدت
قراردادها و کاهش دغدغه مستاجرین خواهد شد.
همچنین براساس ای��ن اصالحیه ،انبوهسازانی
که مبادرت به ساخ��ت واحدهای مسکونی مطابق
با الگ��وی مصرف کنند ،از پرداخ��ت مالیات نقل و
انتق��ال موضوع ماده  ۵۹و مالیات بر درآمد موضوع
ماده  ۷۷قانون برای واحدهای مطابق الگوی مصرف
مسکن ،معاف میشوند.
ای��ن افراد در صورت اجاره دادن بخش یا تمام
واحدهای ساخته شده مطابق الگوی مصرف مسکن،
از مالیات بر درآمد اجاره نیز معاف میش��وند .این
معافیت مشم��ول مالکین بعدی ای��ن واحدها نیز
خواهد ب��ود .ای��ن اصالحی��ه میتوان��د مالکان و
انبوهس��ازان را به ساخت واحده��ای کوچک متراژ
و اج��اره واحدهای موجود تشویق کند ،و ش��رایط
افزای��ش عرضه در بازار مسکن و به تبع آن کاهش
قیمت ملک و اجارهبها را فراهم کند.
از سوی دیگر ،وزارت راه و شهرسازی برنامهای
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1389000457ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ AK652491ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺘﻰ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 139760324001001353ﻣﻮﺭﺥ 97/4/9ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺑﻨﺪﺭ ﮔﻨﺎﻭﻩ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ
ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﻳﺎﻭﺭﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻭﻩ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
200/74ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ 917ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﮔﻨﺎﻭﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭﭘﺲ
ﺍﺯ ﺍﺧﺬﺭﺳﻴﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ
ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ/383 .ﻡ/
ﺍﻟﻒ -ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -97/5/6 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ97/5/21 :
ﻣﺠﻴﺪ ﺍﻣﻴﺮﻯ -ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﮔﻨﺎﻭﻩ

ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺳﻨﺪﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﻣﺪﻝ  1387ﺭﻧﮓ ﺁﺑﻰ ﺭﻭﻏﻨﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ
125 -36ﻡ 33ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  2402325ﻭﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  S1412287473573ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺳﺎﻗﻂﻣﻴﺒﺎﺷﺪ).ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ(
ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﻧﻴﺴــﺎﻥ ﻭﻥ ﻣﺪﻝ  1386ﺭﻧﮓ ﺁﺑﻰ ﺭﻭﻏﻨﻰ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﭘــﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ  969-36ﻡ  56ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 408025ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  K121125ﺑﻨﺎﻡ ﺟﻌﻔﺮ ﺗﺎﺗﺎﺭ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ).ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ(
ﺑﺮگ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﭘﮋﻭ 405ﻣﺪﻝ  1388ﺭﻧﮓ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻯ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ 345-42ﻭ  19ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 12488293776ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  NAAM11CA5AK988910ﺑﻨﺎﻡ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﺳﻌﺪﻯ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ).ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ(

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ)ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ( ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﻮﺍﺭﻯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﺗﻴﭗ ﺻﺒﺎ  GTXiﻣﺪﻝ  1383ﺑﺮﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
00960888ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ S1412283341656ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ 795-63ﺏ 61ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﺻﻤﻴﻤﻰ
ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ)ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ( ﻭ ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ)ﺳﻨﺪ ﻭ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﻓﺮﻭﺵ( ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﻫﺎچ ﺑﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺗﻴﭗ ﺗﻴﺒﺎ2
ﺑﺮﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ-ﺭﻭﻏﻨﻰ ﻣﺪﻝ  1396ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ 8458509/M15ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ NAS821100H1117093ﻭ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ 672-84ﻁ15ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻋﻴﺪﻯ ﺯﺍﺩﻩ ﻛﻬﻦ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
 .ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ)ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ( ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﮋﻭ  405ﺗﻴﭗ 405GLXiﺑﺮﻧﮓ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻯ-ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﻣﺪﻝ 1389
ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ 12489003829ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ NAAM11CA4AK999512ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘــﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ -94
816ﺩ22ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﺭﺍﻩ ﺑﺮ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﻴﻜﻠﺖ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺁﺑﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ NBJ1514560124ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ A *** NBJ125
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ 395/82271ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ﺳﻌﻴﺪﺁﺫﺭ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﺯ ﺩﺭ ﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.
ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﻴﻜﻠﺖ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺁﺑﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  NBJ1514560124ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ
 A *** NBJ125ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ 395/82271ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ﺳــﻌﻴﺪﺁﺫﺭ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ
ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ )ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ( ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﭘﻴﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ 428-38ﺝ 71ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﺎﺳــﻰ  83500718ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  11283003134ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﻴﻤﻮﺭ ﻋﺰﺗﻰ ﺁﻕ ﺑﺮﺍﺯ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺳﺎﻗﻂ ﺍﺳﺖ .ﭘﺎﺭﺱ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﻐﺎﻥ
ﺳــﻨﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﭘﮋﻭ  206ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺳــﻌﻴﺪ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﻣﺪﻝ  1390ﺭﻧﮓ ﺳﻔﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 14190068593ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  NAAP03ED2CJ551681ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻰ 531ﻩ -98ﺍﻳﺮﺍﻥ  66ﻣﻔﻘﻮﺩ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ -5378/ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ

ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1397/2/20-139760322002000940ﻫﻴــﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺯﺍﺑﻞ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ
ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﺴــﺘﻮﺟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  313ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺯﺍﺑﻞ ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ
ﻳﻜﺪﺭﺑﻨﺪ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  16/48ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  3ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  465ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ
ﺷﻬﺮ ﺯﺍﺑﻞ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﺮﺩﻭﺳﻰ ﭘﺎﺳﺎژ ﻋﻠﻮﻳﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻮﻳﺎﻥ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻠﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ،ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ –811/ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ :ﺷﻨﺒﻪ  - 1397/5/6ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ :ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ 1397/5/21
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺯﺍﺑﻞ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1397/2/3-139760322002000375ﻫﻴــﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺯﺍﺑﻞ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ
ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  17008ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺯﺍﺑﻞ ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ
ﺑﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  80/35ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  818ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  1ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮ
ﺯﺍﺑﻞ ﻛﻮﭼﻪ ﻣﻨﺸﻌﺒﻪ ﺍﺯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ )ﺭﻩ( ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﺘﺤﻰ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ
ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ
ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ،ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ –804/ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ :ﺷﻨﺒﻪ 1397/5/6
 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ :ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ 1397/5/21ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺯﺍﺑﻞ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1397/2/6-139760322002000481ﻫﻴــﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺯﺍﺑﻞ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ
ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺍﻭﻳﺴﻰ ﻛﻬﺨﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻤﺰﻩ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  10ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺯﺍﺑﻞ ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ
ﺑﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  200ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  693ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  1ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺯﺍﺑﻞ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ  ،ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ  10ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﻛﻬﺨﺎ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ،ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ –800/ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ :ﺷﻨﺒﻪ  - 1397/5/6ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ :ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ 1397/5/21
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺯﺍﺑﻞ

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺘﻰ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 139760324001001357ﻣﻮﺭﺥ 97/4/9ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺑﻨﺪﺭ ﮔﻨﺎﻭﻩ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ
ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻭﻩ ﺭﺍ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  599/50ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ 917ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﮔﻨﺎﻭﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ
ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬﺭﺳﻴﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ/389 .ﻡ/ﺍﻟﻒ -ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -97/5/6 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ97/5/21 :
ﻣﺠﻴﺪ ﺍﻣﻴﺮﻯ-ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﮔﻨﺎﻭﻩ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺘﻰ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 139760324001001346ﻣﻮﺭﺥ 97/4/6ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺑﻨﺪﺭ ﮔﻨﺎﻭﻩ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ
ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﺰﻩ ﻧﺠﻤﻰ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  121/22ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ 917ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﮔﻨﺎﻭﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ
ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬﺭﺳﻴﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ/388 .ﻡ/ﺍﻟﻒ -ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -97/5/6 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ97/5/21 :
ﻣﺠﻴﺪ ﺍﻣﻴﺮﻯ -ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﮔﻨﺎﻭﻩ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺎﺯ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻴﺎ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  1135ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ 9700251ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ
ﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮ ﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺧﻠﻴﻞ ﻳﺰﺩﻯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ 814
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ 19/4/97ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑــﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ
-1ﺭﺿــﺎ ﻳــﺰﺩﻯ ﮔﻮﺭﻭﺍﻥ ﺑــﻪ ﺵ ﻡ  5060036332ﻣﺘﻮﻟﺪ  1371ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺰﺩﻯ ﮔــﻮﺭﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﺵ ﻡ
 5060103463ﻣﺘﻮﻟﺪ  1376ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﺭﻗﻴﻪ ﺳﻌﻴﺪﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺵ ﻡ 5069458817ﻣﺘﻮﻟﺪ  1320ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -4ﻣﻬﻨﺎﺯ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺵ ﻡ 5069464604ﻣﺘﻮﻟﺪ  1352ﻋﻴﺎﻝ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﺰ ﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻋﺠﺒﺸﻴﺮﻭﺍﺣﺪ2ﺍﺣﻤﺪ ﻣﻮﻣﻨﻰ ﻓﺮ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﭘﻮﺭﺍﻥ ﻋﺎﺷﻘﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  13ﺑﺸﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ /97ﺵ 136/6ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺯﺭﻳﻦ ﺗﺎﺝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  651ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  89/3/23ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﭘﻮﺭﺍﻥ
ﻋﺎﺷــﻘﻰ ﻛﺪﻣﻠﻰ  0439691478ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠــﻰ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1335/1/2ﺵ ﺵ  13ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎ ﻋﺎﺷــﻘﻰ
ﻛﺪﻣﻠﻰ  0439722620ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1342/1/2ﺵ ﺵ  4ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻧﺎﺩﺭ ﻋﺎﺷــﻘﻰ
ﻛﺪﻣﻠﻰ  0439751128ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1352/06/15ﺵ ﺵ  25ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﻧﺎﺯﺁﻓﺮﻳﻦ
ﻋﺎﺷــﻘﻰ ﻛﺪﻣﻠﻰ  0439731046ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1344/5/12ﺵ ﺵ  17ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -5
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻋﺎﺷﻘﻰ ﻛﺪﻣﻠﻰ  0439737397ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1346/5/1ﺵ ﺵ  41ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -6ﺍﻋﻈﻢ ﻋﺎﺷــﻘﻰ ﻛﺪﻣﻠﻰ  0439138280ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1350/1/1ﺵ ﺵ  1285ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ
ﻣﺘﻮﻓــﻰ  -7ﺻﻔﻴﻪ ﻋﺎﺷــﻘﻰ ﻛﺪﻣﻠﻰ  0439676940ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﻟــﺪ  1331/7/4ﺵ ﺵ  33ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺩﺧﺘــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -8ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺷــﻘﻰ ﻛﺪﻣﻠﻰ  0439132770ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻮﻟــﺪ  1309/9/3ﺵ ﺵ  736ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5373/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺭﻭﺩﻫﻦ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪ ﻭﺣﻴﺪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻨﺎﺋﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 7/000/000
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را نی��ز ب��رای افزایش هزین��ه خالی نگه داش��تن
واحدهای مسکون��ی در نظر گرفته تا صاحبان این
واحدها را ناچار به اجاره دادن و یا عرضه واحدهای
خود در بازار کند .با جایگزینی ماده  ۵۴این قانون،
واحده��ای مسکونی واقع در ش��هرهای با جمعیت
بی��ش از  ۱۰۰هزار نفر جمعیت که علیرغم امکان
بهرهبرداری آنها ،بیش از  ۶ماه خالی باقی میمانند،
به عنوان واحد مسکونی خالی تلقی شده و مشمول
مالی��ات خانهه��ای خالی خواهند ش��د .واحدهای
مشمول مقررات این ماده توسط ش��هرداریها در
هر شهر شناسایی شده و شهرداری راسا نسبت به
اخذ مالیات از آنها اقدام خواهد کرد .این مالیات در
سال نخست یک دوم میزان مالیات متعلقه بوده و
بع��د از سال دوم خالی ماندن واحد مربوطه ،یک و
نیم برابر مالیات متعلقه خواهد بود.
ای��ن اقدام��ات از یکسو ساخ��ت واحدهای
کوچ��ک مت��راژ ،مطابق الگوی مص��رف را تشویق
میکند و از سوی دیگر با تولید و عرضه واحدهای
مسکونی استیجاری باعث کاهش قیمت و حمایت
از مستاجران خواهد شد.
سوداگ��ری در ب��ازار مسک��ن یک��ی دیگر از
عواملی اس��ت که در چند دهه اخیر سبب رش��د
مداوم قیمت واحدهای مسکونی شده است .تبدیل
مسک��ن از یک ک��االی مصرفی ب��ادوام به کاالیی
سرمای��های ،سبب ش��ده سرمایهه��ای سرگردان
ب��ه سمت این بازار روانه ش��وند و به منظور حفظ
ارزش سرمای��ه ،قیمت مسکن رش��د کند .اهمیت
ای��ن مساله خصوصا هنگامی که سایر بازارها نظیر
ارز و سکه با نوسان روبرو میش��ود ،بیش از پیش
نمایان میش��ود ،چراکه در این ش��رایط ،صاحبان
امالک ب��رای جلوگیری از کاه��ش ارزش سرمایه
خود ،اقدام به افزایش قیمت ساختمان میکنند.
ب��ه همین منظ��ور آخون��دی باارس��ال نامهای
ب��ه جهانگیری م��اده واحده اصالح م��اده  ۱۵قانون
سامانده��ی و حمای��ت از تولید و عرض��ه مسکن را

جه��ت بررسی و تصویب فوری در هیئت دولت ارائه
و خواست��ار ارس��ال آن در قالب الیحه دو فوریتی به
مجلس ش��ورای اسالمی شد .براساس این پیشنهاد،
ماده  ۱۵قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه
مسکن و تبصرههای ذیل آن به نحوی اصالح میشود
که مالکان زمینهای بایر با کاربری مسکونی موظف
به پرداخت عوارض میشوند .در متن این الیحه آمده
است :ش��هرداریها مکلفند از اراضی بایر با کاربری
مسکونی در محدوده ش��هرهایی ک��ه دولت تعیین
میکن��د ساالنه ب��ه نرخ  ۱۲درصد ب��ر مأخذ ارزش
معامالت��ی عوارض اخ��ذ نمایند .مالک��ان این قبیل
اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هر سال
ت��ا اخر اردیبهشتماه سال بعد به ش��هرداری محل
ملک پرداخت نمایند .همچنین شهرداریها موظفند
درآمد حاص��ل از این ماده را برای اجرای برنامههای
مسکن اجتماعی و حمایتی دولت هزینه نمایند.
ب��ا اجرای این قانون ،از یک سو هزینه نگهداری
ملک در قالب کاالی سرمایهای افزایش پیدا خواهد
کرد و مالک ناچار خواهد بود ملک خود را برای فروش
یا اجاره در بازار عرضه کند ،و از سوی دیگر بخشی از
منابع مورد نیاز برای پیشبرد طرح مسکن اجتماعی
تامین خواهد ش��د .در واقع میتوان گفت این الیحه
در کنار الیحهای که پیشتر به آن اشاره شد ،میتواند
به مرور ماهیت ملک را در ایران از کاالی سرمایهای
به کاالی مصرفی پردوام تغییر دهد.
دو الیحه ذکر ش��ده ،میتوانند در میان مدت
به تعدیل بازار مسکن و بهبود وضعیت مستاجران
و متقاضیان مسکن منجر شود ،اما به نظر میرسد
ب��ا توجه به نوسانات ناگهانی بازار مسکن ،در حال
حاض��ر مستاجران نی��از به حمایت ف��وری دولت
داشته باشند و با اتمام قراردادهای اجاره ،با توجه
ب��ه افزایش ناگهانی قیمت مسک��ن ،مستاجران با
درخواست موجران ب��رای افزایش اجارهبها مواجه
خواهند ش��د و یا ناچار خواهند بود واحدی که در
فارس
آن زندگی میکنند را ترک کنند.
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ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻳﺎ ﻣﺪﻋﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻛﺘﺒﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﭙﻴﻮﺳﺖ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺳﺎﻗﻂ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺍﺻﻐﺮﻯ ﺷﻴﺮﻭﺍﻥ -ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﻨﻄﻘﻪ  2ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ
ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻪ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺑﺎ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺩﻭ ﺑﺮگ ﻓﺮﻡ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺷﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4566ﻣﻮﺭﺥ  97/5/1ﺩﻓﺘﺮ
ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺳــﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  19ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﻣﺪﻋﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ  876ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ
ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ  16102ﺻﻔﺤﻪ  49ﺩﻓﺘﺮ  104ﺑﻪ ﺳــﻨﺪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  755873ﺑﻨﺎﻡ ﻣﺸــﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﺩﻩ  120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﺷﺨﺼﻰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﺍﺯ ﺍﻧﺤﺎء ﻣﺪﻋﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺍﮔﻬﻰ ﺑﻤﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ
ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎ ﻣﺪﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺑﻨﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺁﺩﺭﺱ
ﻣﻠﻚ :ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﺪﺍ ﺟﻨﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ
ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ  7969ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  19ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  103ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﻣﺮﺍء ﻛﻪ ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺻﻔﺤﻪ ﻭ ﺩﻓﺘﺮ ﺟﻠﺪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭼﺎﭘﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ 139620301058002146
ﺑﻨﺎﻡ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺭﺿﺎﺋﻰ ﺣﺪﺍﺩﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﻜﺒﺮگ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﻣﺤﻠﻰ ﻛﻪ
ﺍﻣﻀﺎء ﺷﻬﻮﺩ ﺩﺭ ﺫﻳﻞ ﺁﻥ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  1397/5/9-14560-14561ﺑﮕﻮﺍﻫﻰ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  2ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻥ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭ ﻗﻴﺪ ﻧﺸﺪﻩ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻣﻠﻚ
ﻓﻮﻕ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﺫﻳﻞ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸــﻮﺩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴــﻰ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳــﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺑﺎﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳــﻴﺪ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5376/
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﻴﺮﺯﺍﺑﺎﺑﺎﻳﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0054073480ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺷﻬﺎﺩﺗﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻓﻮﺕ ﻭ ﻓﺘﻮﻛﭙﻰ
ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  970276ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺁﻗﺎﻯ
ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﺑﺎﺑﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  986ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1392/08/25ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ
ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﻭﻯ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ -1 :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻴﺮﺯﺍﺑﺎﺑﺎﻳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳــﺪﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  59704ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻴﺮﺯﺍﺑﺎﺑﺎﻳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  645ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﻴﺮﺯﺍﺑﺎﺑﺎﻳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  7357ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻤﺎ ﻣﻴﺮﺯﺍﺑﺎﺑﺎﻳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  15ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﺧﺎﻧﻢ ﻃﻮﺑﻰ ﻏﺎﻓﻠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺁﻗﺎ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  903ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺬﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ
ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5375/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﺯﻩ  1ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  -139760326005000232ﻣــﻮﺭﺥ  1397/5/11ﻫﻴــﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ
ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺳــﺠﺎﺩ ﺧﺰﺍﻳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺴــﺮﻭ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  63ﻭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 3962683674
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﻘﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺁﺑﻴﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  138498/08ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ –
ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ ﺍﺻﻠﻰ ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺧﺰﻝ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﻛﻨﮕﺎﻭﺭﻛﻬﻨﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻗﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ
ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳــﻤﻰ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺤﺴﻨﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳــﻴﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ،ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ :ﻳﻜﺸــﻨﺒﻪ  - 1397/5/21ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ :ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
 -1397/6/5ﻡ ﺍﻟﻒ88/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ
ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﭼﻮﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻭﺯﻧﺪﻩ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﺍﺩﮔﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ -2837/16
ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺑﻠﻮﭼﺴــﺘﺎﻥ ﺷــﻬﺮ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺤﺪﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 2/11154
ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/04/12ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺳــﻬﻤﻰ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﺍﻃﻼﻋﻰ ﺍﺯ ﺁﺩﺭﺱ ﺳــﺎﻳﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﭘﻼﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻰ
ﺭﺳــﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺳــﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/5/30ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭ
ﻧﻘﺸــﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﻣﺎﻧﻊ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ :ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ  -1397/5/21ﻡ ﺍﻟﻒ1198/
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ
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بازار روز
تخممرغ ارزان نشود ،وارد میکنیم

قیمت تخممرغ طی هفتههای گذش��ته روند رو به
رشدی را تجربه کرد و به شانهای حدود  ۲۰هزار تومان
هم در بازار تهران رسید به گونهای که براساس آخرین
آمار بانک مرکزی متوسط قیمت خردهفروشی برخی از
مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به  ۱۲مردادماه
امسال هر شانه تخممرغ به طور متوسط در سطح شهر
 ۱۷هزار و  ۶۴۱تومان فروخته شده که نسبت به هفته
قبل از آن هشت درصد نسبت به هفته مشابه ماه قبل
 ۲۱.۶درص��د و نسبت به هفت��ه مشابه سال قبل ۳۶.۶
درص��د افزایش قیمت را تجربه ک��رده است .البته این
قیمت اعالم شده میانگین قیمت این محصول پروتئنی
در پایتخت است و در برخی از نقاط شهر تهران نیز هر
شانه تخممرغ از  ۲۰هزار تومان عبور کرده است.
مرتض��ی رضایی معاون وزی��ر جهاد کشاورزی در
امور دام درباره وضعیت تولید و بازار تخممرغ اینگونه
پاسخ داد که هیچ تغییری در تولید و تامین تخممرغ
در هفتههای گذش��ته نداش��تهایم ک��ه باعث افزایش
قیمت این محصول پروتئینی ش��ود و به نظر میرسد
گران��ی تخمم��رغ ناش��ی از هیجانات ب��ازار است و از
سوی��ی دیگر نیز سوداگ��ری و واسطهگری همواره در
بازار محصوالت کشاورزی اثرگذار بوده است.
وی افزود :در بازه زمانی مذکور تولیدکننده کاهش
تولید نداش��ت و مصرفکننده نیز مصرفش را بیشتر از
گذشته نکرده است و به نظر میرسد عواملی به غیر از
عوامل فنی و تولید در بازار تخممرغ اثرگذار است.
رضایی ادام��ه داد :برای جایگزینی واحدهایی که
طی سالهای گذش��ته بر اثر بیماری آنفلوآنزای فوق
حاد پرندگان تولیدش��ان از بین رفته بود نیز اقدامات
مناسب��ی انجام ش��د همچنین قیم��ت تخممرغ اگر
همچنان رو به افزایش باشد براساس مصوبه مورد نظر
ایسنا
واردات آن از سر گرفته میشود.

ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﻋﻤﺮﺍﻥ )ﻣﺎﻟﻚ( ﺑﺎﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺩﻭ ﺑﺮگ ﺍﺳﺘﺸــﻬﺎﺩ ﻣﺤﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﺷــﻬﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺭﺳــﻤﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  -ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﺭﺳــﻴﺪﻩ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ 681003ﺩ 94ﺩﻭ ﺳﻬﻢ ﻣﺸــﺎﻉ ﺍﺯ  104ﺳﻬﻢ
ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻴﺸــﻪ ﺯﺍﺭ ﭘﻼﻙ  -4295ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺑﻠﻮﭼﺴــﺘﺎﻥ ﺷــﻬﺮ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ 4
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻯ ﺷــﻤﺎﻝ ﺷــﺮﻗﻰ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜــﻰ  139620322001001981ﺑﻌﻠﺖ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴﻰ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ  10ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻋﻼﻡ
ﻭ ﺭﺳــﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭﺍﻻ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻧﺮﺳــﻴﺪﻥ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ -1397/5/21 :ﻡ
ﺍﻟﻒ -1207/ﺷﻨﺎﺳﻪ 1314969
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻛﻼﺳﻪ 9700171
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ -139704015097000168/1 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ:
 -9700171ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺑﻪ  -1ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
) 4529979644ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ(  -2ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴــﻦ ﺩﺍﺭﺍﺋــﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺭﻭﻳﺶ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻰ ) 5819817771ﺿﺎﻣــﻦ( ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻛﻼﺳــﻪ 9700171
ﻛــﻪ ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺍﺑــﻼﻍ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﺴــﺖ ﺁﺩﺭﺱ ﺷــﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﺍﺑــﻼﻍ ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻨﺎﺳــﺎﺋﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ  669415799ﻣﻮﺭﺥ  1391/05/17ﺑﻴﻦ ﺷــﻤﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﻣﺒﻠﻎ
 40/519/602ﺭﻳــﺎﻝ )ﭼﻬــﻞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺯﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺷﺸــﺼﺪ ﻭ ﺩﻭ
ﺭﻳﺎﻝ( ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ  ،ﺑﺴــﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ
ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﻜﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍء ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺸــﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﮔﻬﻰ ﻛﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺭﺝ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ
ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺪﻭﻥ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺑﺎﺑﺎﺋﻰ – ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻳﻼﻡ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻛﻼﺳﻪ 9700174
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ -139704015097000171/1 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ:
 -9700174ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺑﻪ  -1ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮕﺮﺿﺎﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻰ ) 4501085703ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ(  -2ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻌﻴﺪ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
) 4500854355ﺿﺎﻣﻦ( ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻛﻼﺳﻪ  9700174ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﺴــﺖ ﺁﺩﺭﺱ ﺷــﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻰ
ﻭﺍﻗﻊ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ 6508804571
ﻣﻮﺭﺥ  1391/11/28ﺑﻴﻦ ﺷــﻤﺎ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﺍﻳﻼﻡ ﻣﺒﻠﻎ 29/137/374
ﺭﻳﺎﻝ )ﺑﻴﺴــﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺻﺪﻭ ﺳــﻰ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ
ﺭﻳﺎﻝ( ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ  ،ﺑﺴــﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ
ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﻜﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍء ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺸــﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﮔﻬﻰ ﻛﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺭﺝ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ
ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺪﻭﻥ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺑﺎﺑﺎﺋﻰ – ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻳﻼﻡ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  414ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  260/2/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﺴﻴﻦ ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 148ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/2/5ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﻭﻯ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ -1 :ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻘﺪﻡ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  414ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺍﻟﻬﻪ ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 18
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  703ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺬﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ
ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5377/
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﺯﻩ  2ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  965009ﻟﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺭﺿﻮﺍﻧﻰ ﻣﻨﺶ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﻧﮋﺍﺩ ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﺑﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺸــﺮﻭﺣﻪ ﺯﻳﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷــﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﻧﮋﺍﺩ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 4,000,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻭ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ  1397/6/5ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  9ﺍﻟﻰ  10ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺣﻀــﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﺩﻓﺘــﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺳــﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳــﺪ  .ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷــﺪﻩ ﺷــﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ
ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ .ﺿﻤﻨﺎ 10ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﻧﻘﺪﺍ
ﺍﺯ ﺑﺮﻧــﺪﻩ ﺍﺧــﺬ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﺩ ﻫﻢ ﭼﻨﻴــﻦ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻤﻮﻗﻊ
ﻣﺎﺑﻘﻰ ﻭﺟﻪ ﻣﺒﻠﻎ 10ﺩﺭﺻﺪ ﺳــﭙﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ .ﻣﻠﻚ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ :
ﻣﻠﻚ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﺟﻨﺐ ﭘﺎﺭﻙ ﻗﺎﺋﻢ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭﻯ ﻣﺴــﺠﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﺳــﺠﺎﺩ ﻛﺪپ  4818957957ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 207ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻧﻰ  140ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺷــﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  11/10ﺩﺭﺏ ﻭﺩﻳﻮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﺷﺮﻗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﻫﺎﻯ
 12ﻣﺘــﺮﻭ  6/90ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﺼﺮﻓﻰ ﺣﺴــﻦ ﭘﻮﺭ ﺟﻨﻮﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  3/25ﻣﺘــﺮ ﻭ  8/05ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﺼﺮﻓﻰ ﺭﻣﻀﺎﻧﻰ ﻏﺮﺑﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  18/15ﻣﺘﺮ ﺩﺭﺏ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ.ﺍﻋﻴﺎﻧﻰ ﻳﻚ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺣﺪﻭﺩ 20
ﺳــﺎﻝ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻛﺎﻣﻞ-ﻧﻤﺎ ﺳــﻨﮓ-ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ-ﺩﺭﺏ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻰ –ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ
ﻭ ﮔﺎﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻠﻚ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﺑﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﻭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﭘﺎﺭﻙ ﻗﺎﺋﻢ ﺍﺭﺯﺷــﻤﻨﺪ ﻭ ﺳــﻬﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ
ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  4,000,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﺵ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ
ﻣﻰ ﺭﺳﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ97/69
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ

