پترول

پشت باجه

میزان صادرات پتروشیمی کاهش نمییابد

معاون وزی��ر نفت گفت :با توجه به روابط خوب ایران با کش��ورهای جهان،
مش��کل و نگرانی بابت صادرات پتروش��یمی نداریم و میزان صادرات محصوالت
پتروشیمی با وجود تحریمها کاهش نخواهد یافت.
رضا نوروززاده افزود :پیشبینی میش��ود که ارز صادراتی پتروشیمی ماهانه
حدود یک میلیارد دالر باشد که بخشی از آن برای خرید تجهیزات و کاتالیستها
و س��ایر نیازمندیهای پتروش��یمیها اختصاص مییابد و بقیه برای تامین ارز مورد
نیاز کشور عرضه میشود.
وی درباره نرخ خوراک پتروش��یمیها گفت :قیمت فعلی نرخ خوراک پتروشیمیها
 3800تومان اس��ت ام��ا نرخ ارزی که پتروش��یمیها به بازار عرضه میکنند براس��اس
وضعیت بازار ثانویه اس��ت؛ اینکه با این ارز چه اقدامی شود ،براساس سیاستهای بانک
ایرنا
مرکزی است .پارسال  12میلیارد دالر صادرات پتروشیمی داشتیم.

چتر

تدوین سیاستهای جامع ارزهای رمزنگار

معاون بانک مرکزی با بیان اینکه سیاستهای جامعی برای ارزهای رمزنگار
از سوی بانک مرکزی تدوین شده است که تا پایان شهریورماه اعالم خواهد شد،
گفت :نمیخواهیم مقرراتگذاری خام داشته باشیم.
ناص��ر حکیمی گفت :بان��ک مرکزی در حال حاضر از ه��ر مجموعهای که در
زمینه تولید ارزهای رمزنگار فعالیت میکند ،استقبال کرده تا بتواند از نقطهنظرها و
بررسیهای آن مطلع شود؛ به این معنا که هر مجموعهای میتواند در این زمینه شروع به
کار کرده و ابعاد و فرصتهای آن را استخراج کند و این مورد استقبال بانک مرکزی است.
معاون بانک مرکزی افزود :در این حوزه ابتدا باید محصولی وجود داش��ته باش��د که
شروع به کار کرده و به بازار بیاید و در محدوده مشخصی شروع به کار کند؛ چراکه الزم
اس��ت ابعاد آن استخراج ش��ده و مقرراتگذاری الزم صورت گیرد؛ چراکه در این زمینه
مهر
قصد نداریم مقررات گذاری خام انجام دهیم.

صدور کد یکتا بیمهنامههای جدید

رئیس کل بیمه مرکزی با اش��اره به اینکه کد یکتا س��ند محکم اصالت بیمه
نامه هاس��ت ،تاکید کرد :توس��عه فن آوری و تکمیل زیرس��اختهای آی تی در
مجموعه صنعت بیمه یک ضرورت جدی است.
غالمرضا سلیمانی با اشاره به ظرفیتها و قابلیتهای زیر ساخت سامانه سنهاب
گفت :س��امانه نظارتی س��نهاب باید به س��مت آنالین  ۱۰۰درصدی حرکت کند تا
مباحث نظارتی با دقت و جدیت بیشتری پیگیری شود .وی با ابراز خرسندی از عملکرد
سامانه سنهاب ،تاکید کرد :باید سرعت تحوالت حوزه فنآوری را باال ببریم؛ چراکه با توجه به
شرایط فعلی جهان هرگونه کمکاری و درنگ میتواند ما را با مشکالت زیادی روبهرو کند.
وی اف��زود :تحقق اهداف و برنامههای مجموعه حاکمیتی و نظارتی بیمه مرکزی در
گرو توسعه فن آوری و تکمیل سامانه سنهاب است و به همین خاطر باید در این حوزه
بیمه مرکزی
تالش بیشتری صورت بگیرد.

معیـشت
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به دنبال دس��تور وزیر اقتصاد
ارزش افـزوده
برای پرداخت  ۹۰۰۰میلیارد
توم��ان مالیات از س��وی بانکها،ش��بکه بانکی با
عدم پذیرش این موضوع در حال مکاتبه با معاون
اول رئیسجمهور برای حل و فصل آن است.
اخیرا مسعود کرباسیان ،سازمان امور مالیاتی
را موظف به دریافت  ۹۰۰۰میلیارد تومان مالیات
از ش��بکه بانکی کرده است ،این رقم البته از سوی
مدی��ران بانک��ی چندان پذیرفته ش��ده نیس��ت و
معتقدند با توجه به ش��رایط درآمدی و ترازنامهای
آنها امکان پرداخت این رقم وجود ندارد.
آنط��ور که جمش��یدی دبیر کان��ون بانکهای
خصوصی توضیح داده اس��ت ،اکنون سالهاست که
بانکه��ا با توجه ب��ه انجماد بخش زی��ادی از منابع
خ��ود که به ح��دود  ۵۰درصد میرس��د و در قالب
معوقات بانکی و یا طلب از دولت قفل ش��ده اس��ت،
درآمد چندان باالیی نداش��ته و روال به گونهای بوده
که ساالنه حتی به سمت زیان دهی پیشرفته است،
بنابراین در شرایطی که بانکها از نظر درآمدی و سود
اوضاع مناسبی ندارند ،چگونه میتوان انتظار این رقم
باالی مالیات را از آنها داشت .آیا مشخص است که
بر مبنای کدام درآمد و س��ود تخمین زده شده قرار
است  ۹۰۰۰میلیارد تومان مالیات از آنها اخذ شود.
وی در ادام��ه توضیحاتش به بخشهای اصلی
درآمد بانکها اش��اره داشت و گفت :درآمد شبکه
بانکی از سه بخش کارمزد ،مابهالتفاوت سود سپرده

دستور وزیر برای پرداخت مالیات  ۹۰۰۰میلیاردی

بانکها دست به دامن جهانگیری شدند

و تسهیالت و همچنین شرکتداری تامین میشود،
ام��ا تمام��ی این بخشه��ا اکنون خود با مش��کل
مواجهاند و درآمدی را نصیب بانکها نمیکنند.
جمشیدی افزود :با اینکه شبکه بانکی در چند
سال گذشته به سمت توسعه خدمات الکترونیکی
نوین حرکت کرده و پیش��رفت خوبی داشته است،
ام��ا ن��رخ کارمزدها در این بخش به س��ال ۱۳۸۹

برمیگردد .بنابراین چ��را انتظار داریم که بانکها
در این بخش باید درآمد داش��ته باشند ،در حالی
که حتی هزینههای آنها نیز جبران نمیشود .این
در حالی اس��ت ک��ه اکنون در دنی��ا کارمزد نقش
مهم��ی در درآمد بانکها داش��ته ،ول��ی در ایران
توجهی به آن نمیشود.
دبیر کانون بانکهای خصوصی یادآور ش��د :ما

سالهای گذشته از بانک مرکزی خواسته بودیم تا
در نرخ کارمزدها بازنگ��ری کند ،حتی طی نامهای
که به تایید ش��ورای هماهنگی بانکها و ش��خص
آقای همتی که درآن زمان رئیس شورای هماهنگی
بانکها بود ،رس��ید ،درخواست خود را مطرح کرده
بودیم ،ولی تاکنون اجرایی نش��ده است .امیدواریم
آقای همتی که خود اکنون رئیس کل بانک مرکزی

نمای نزدیک
غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران با ارسال نامههای جداگانه
به معاون اول و معاون اقتصادی رئیسجمهور ،ضمن تشریح تبعات
بند  ۵تصویبنامه هیات وزیران مبنی اخذ مابهالتفاوت قیمت ارز از
کاالهای ثبت سفارش شده با ارز دولتی ،درخواست کرد کاالهای مواد
اولیه تولیدی و واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای
تولیدی از این مصوبه مستثنا شوند.
بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط به
آن ،پیشنهادهایی را برای تصمیمگیری به هیئتوزیران ارائه نمود

مشاور رئیس کل سازمان خصوصیسازی خبر داد

فرصت دوباره برای مشمولین جا مانده

مشاور رئیس کل س��ازمان خصوصیسازی
اصــــل 44
گفت :مش��مولینی که اقدام به ارائه ش��ماره
ش��با در فرصت نهایی نکنند ،براساس مصوبه شورای عالی اصل
 ،۴۴س��ود سهام این مشمولین در یک حساب نزد بانک به امانت
خواهد ماند تا در آینده تعیین ،تکلیف شود.

سیدجعفر س��بحانی درخصوص سرانجام  ۷میلیون مشمول
س��هام عدالتی که هنوز ش��ماره ش��با ارائه نکرده اند ،بیان کرد:
س��ازمان خصوصیس��ازی به زودی یک فرصت مجدد برای ارائه
شماره شبا به مشمولینی که شماره حساب ارائه نکردهاند خواهد
داد تا در لیست دریافتکنندگان سود قرار گیرند.
وی افزود :اگر با وجود این فرصت باز هم عدهای از مشمولین
اقدام به ارائه ش��ماره شبا نکردند براس��اس مصوبه شورای عالی
اصل  ،۴۴س��ود سهام این مشمولین در یک حساب نزد بانک به
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ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ  7ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻳﻮﻟﻰ ﺍﷲ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  293ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ
 475/97ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛــﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴــﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ
ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺻﻐﺮﻯ ﺧﺎﻟﺪﻯ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  3703ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/3/2ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ
ﺯﻧﺪﮔــﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑــﻪ  -1ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ
 4661088964ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻭﻟﻰ ﺍﷲ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  293ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺰﺕ ﺍﷲ ﻫﻤﺴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻜﻤﺮﺗﺒﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ
ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺸﻢ -ﺣﻮﺯﻩ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ)ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﻫﻨﻰ(
ﺵ پ 9104010359000281:ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  29ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ
 1576-1575ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﺁﻣﻞ ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ  13384ﻭ  13383ﻭ13382
ﺻﻔﺤــﺎﺕ  283ﻭ 280ﻭ  277ﺝ  84ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺳــﺮﻳﺎﻝ ﻫــﺎﻯ  566160ﻭ  566159ﻭ
 566158ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻪ ﺭﻭﻯ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺩﺍﻧﮓ ﻭ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻮﺭﭼﻰ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻳﻚ ﺩﺍﻧﮓ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ﺭﻭﺩﻯ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸــﺎﻉ ﺍﺯ ﺷــﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﺛﺒﺖ
ﺩﺍﺷــﺘﻪ  ،ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ:ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 92ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺷــﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ 10ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﭘﻼﻙ ﻫﺎﻯ 1575ﻭ1576
ﺍﺻﻠﻰ ﺷــﺮﻗﺎ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﭘﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﻫﻔﺖ ﻣﺘﺮ ﻭ
ﭼﻬﻞ ﺳــﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻫﺮﺩﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﭘﻼﻙ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻏﺮﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ
ﻫﻔﺖ ﻣﺘﺮ ﻭ ﺳــﻰ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺳــﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﺩﻫﻨﻪ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻭﻫﺸــﺘﺎﺩﻭﭘﻨﺞ ﺳﺎﻫﻨﺘﻰ
ﻣﺘــﺮ ﺩﺭﺏ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻗﺴــﻤﺖ ﺑﻪ ﭘﻴــﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ 45ﻣﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺻﻮﺭﺕ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺭﺥ  97/5/1ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺭﺳــﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻃﺎﻟﺐ
ﺁﻣﻠﻰ-ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭﻯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺰﻳﺴــﺘﻰ ﻛﺪﭘﺴــﺘﻰ  46158-66463ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ
 92ﻣﺘــﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻚ  29ﻓﺮﻋــﻰ ﺍﺯ  1575ﻭ  1576ﺍﺻﻠــﻰ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺣﻮﺯﻩ
ﺛﺒﺘــﻰ ﺁﻣﻞ-ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺷــﺎﻣﻞ  :ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﻣﻐــﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﺣﺪﻭﺩ71ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ )ﺑﺎﻟﻜﻦ
ﺩﺭﺩﺍﺧﻞ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﺣﺪﻭﺩ 41ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ 45ﻣﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎﺭﻛﺖ
ﻭ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭﺩﺍﺧﻞ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﺣﺪﻭﺩ 71ﻣﺘــﺮ ﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ 91ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺁﺭﺍﻳﺸــﮕﺎﻩ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺩﺭ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺪﻳﻮﻥ ﻭ ﺗﺤﺖ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ  ،ﺩﺍﺭﺍﻯ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺍﻡ ﺩﻯ ﺍﻑ ﻭ ﻛﻒ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ
ﻭ ﺁﺷــﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺩﻭﺑﺎﺏ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻕ ﻫﺎ
ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺳــﻘﻒ ﻛﺎﺫﺏ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﻮﻛﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ.
ﻛــﻒ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻫﻤﻜﻒ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳــﺮﺍﻣﻴﻚ ﻭ ﭘﻮﺷــﺶ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﺯ ﻧــﻮﻉ ﻛﺎﻏﺬ ﺩﻳﻮﺍﺭﻯ ﻭ
ﺳــﻘﻒ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﮔﭻ ﻭ ﻛﻒ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺳــﺮﺍﻣﻴﻚ ﻭﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﻛﺎﺷــﻰ ﻭ ﺳــﻘﻒ ﮔﭻ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ
ﻃﻮﺭ ﺩﺭ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻳﻚ ﺳــﺮﻭﻳﺲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺳﻜﻠﺖ ﺍﻋﻴﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻓﻠﺰﻯ
ﺑــﻮﺩﻩ ﻭ ﭘــﻼﻙ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻧﺸــﻌﺎﺏ ﺭﻭﺷــﻦ  :ﺁﺏ ﻭ ﺑــﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺑﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ.ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺪﺍﺭﻛﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮﺭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ
ﺳﺮﻗﻔﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭﻛﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪ.ﻟﺬﺍ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ  29ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ 1575ﻭ1576
ﺍﺻﻠﻰ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ)ﺳﺮﻗﻔﻠﻰ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ(ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﻭ ﭘﺎﻧﺼــﺪ ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ  28,500,000,000ﻣﻠﻜﻰ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻪ ﺭﻭﺩﻯ ﻭ ﺷــﺮﻛﺎ ﺑﻪ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭﻯ
ﺑﺎﻧﻚ ﺳﭙﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  2864ﻭ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﻭﺩﻯ ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 9601512
ﻭ  9601511ﺑﺎﻧــﻚ ﻣﻠﻰ ﻭ  9600401ﺑﺎﻧﻚ ﺳــﭙﻪ ﻭ  97000167ﻭ 97000169ﻭ ...
ﺑﺎﻧﻚ ﺳــﭙﻪ ﻭ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺳــﻬﻢ ﺑﻮﺭﭼﻰ ﺑﻪ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭﻯ  9601153ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  9ﺍﻟﻰ 12
ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ ﻫﻔﺪﻩ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﻫﺰﺍﺭﻭﺳﻴﺼﺪﻭﻧﻮﺩﻭﻫﻔﺖ ) (1397/6/17ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺛﺒﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺁﻣﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰ ﺭﺳــﺪ.ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮﻕ ﺷــﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻯ ﻧﻘﺪﺍ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎﻯ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﺏ،ﺑﺮﻕ،ﮔﺎﺯ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺍﻧﺸــﻌﺎﺏ ﻳﺎ ﺣﻖ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻙ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺭﻗﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﺁﻥ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷــﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﺸــﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎﺯﺍﺩ،ﻭﺟﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻰ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﻓﻮﻕ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﻭ ﺣﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻘﺪﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.ﺿﻤﻨﺎ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺭﺳﻤﻰ ﮔﺮﺩﺩ،ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻋﺖ
ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ :ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ .97/5/24ﻡ/
ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻣﻞ -ﺳﻴﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻨﻰ ﻫﺎﺷﻤﻰ

که در جلسه مورخ  97/۵/۱۴هیئتوزیران به تصویب رسید.
براساس بند  ۵این تصویبنامه ،سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کاالهایی که تا زمان ابالغ این
تصویبنامه ،ارز آنها بهصورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروههای
کاالیی اول و دوم) تأمین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (بهجز
کاالهای موضوع بند ( )۱این تصویبنامه) ،ضمن اخذ مابهالتفاوت "نرخ
ارز زمان پرداخت" و "نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص" و با رعایت
سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند .مهر

امانت خواهد ماند تا در آینده تعیین ،تکلیف شوند.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصیسازی بیان کرد :ثبتنام
از خانوارهای مش��مول متوفی مجددا به زودی آغاز خواهد ش��د
و مش��کالت مرب��وط به ثبتنام و نا آگاهیهای دفاتر پیش��خوان
منتخب اعالم شده ،برطرف و با آمادگی کامل اقدام به ثبتنام از
وراث مشمولین متوفی خواهند کرد.
س��بحانی تاکید کرد :در ماه جاری مجدد زمان ثبتنام وراث
متوفی��ان در دفاتر پیش��خوان منتخب اعالم خواهد ش��د .وی در

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴــﻴﻦ ﻓﻼﺡ ﻑ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺳﻤﻴﻪ ﺷﺎﻟﻴﻜﺎﺭ ﺧﺎﺭﻛﺸﻰ ﻑ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 970050
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺳﺎﺭﻯ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ،ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻕ.ﺁ.ﺩ.ﻡ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ
ﺳــﻪ ﺷﻨﺒﻪ  97/7/3ﺳﺎﻋﺖ  9:30ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  12ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﻭﺍﻻ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ  12ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺵ پ  12/96/745:ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻟــﻪ :ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺭﺟﺒﻰ ﻑ ﻣﻮﺳــﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ:ﺣﺒﻴﺐ ﺍﷲ
ﻣﻠــﻚ ﺯﺍﺩﻩ ﻛﺮﭼﻨﻜــﻰ –ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  96/12/26-884ﺷــﻌﺒﻪ
 12ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳــﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
 51,400,000ﺭﻳــﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ  727,500ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺸــﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﻭﻓﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸــﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﮔﺮﺩﺩ.ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  29ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺼﻮﺏ  1394ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ
ﺍﺳــﺖ:ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻳــﻦ ﺑﺮگ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑــﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻳﺎ
ﺗﺮﺗﻴﺒــﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻳﺎ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﺭﺃﻯ ﺑﺪﻫــﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ
ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  12ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺵ پ  13/96/292:ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻟﻪ :ﺳــﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﺳــﻨﮕﺪﻫﻰ ﺑــﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻛﺮﻳﻢ
ﻳﻮﺳﻔﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ :ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺣﺒﻴﺒﻰ ﻣﻬﺮ-ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺃﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ -68
 97/2/9ﺷــﻌﺒﻪ  13ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳــﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  60,000,000ﺭﻳــﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﭼــﻚ ﺵ 95/9/23-228/8978856
ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ  820,000ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﺮﺭﺳــﻴﺪ
ﺗﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻭﻧﻴﻢ ﻋﺸــﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ.ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  29ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺼﻮﺏ  1394ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳــﺖ:ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻳﻦ ﺑﺮگ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ
ﺭﻭﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻳﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ
ﻣﻔﺎﺩ ﺭﺃﻯ ﺑﺪﻫﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 13ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻻﺋﻤﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺳــﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴــﻴﻨﻰ ﻑ ﺣﺴــﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 7/97/184
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺳﺎﺭﻯ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ،ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻕ.ﺁ.ﺩ.ﻡ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳــﺎﺭﻯ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ
ﺭﻭﺯ ﺷــﻨﺒﻪ  97/6/31ﺳﺎﻋﺖ  9:30ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  7ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﻭﺍﻻ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ  7ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺯﻫﺮﺍ ﺍﺻﻐﺮﻯ ﺵ ﺵ  206ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  970559ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫــﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤــﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴــﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻰ
ﺍﺻﻐــﺮﻯ ﺵ ﺵ  174ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  91/12/11ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ
 ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ-1:ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ -ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺵ
ﺵ -3 22871ﻟﻴــﻼ ﺵ ﺵ -4 279ﺭﻗﻴــﻪ ﺵ ﺵ -5 21257ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺵ ﺵ 335
-6ﻣﻬــﺪﻯ ﺵ ﺵ  891ﻫﻤﮕــﻰ ﺍﺻﻐــﺮﻯ ﻑ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻰ-ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓــﻰ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳــﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﻋﻴﺴــﻰ ﺍﻣﺎﻧــﻰ ﺑﺎﺩﻟﻰ ﺵ ﺵ  4184ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  578ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻗﺎﺳــﻢ
ﺍﻣﺎﻧــﻰ ﺑﺎﺩﻟــﻰ ﺵ ﺵ  2080637576ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  96/12/16ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ
ﺑــﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔــﻰ ﮔﻔﺘﻪ  ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔــﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ-1:ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ-ﭘﺪﺭ
ﻣﺘﻮﻓﻰ-2ﻣﺮﻳــﻢ ﻗــﺮﺍﺭﻯ ﺑﺎﺩﻟﻪ ﻑ ﻛﻮﭼﻜﻌﻠــﻰ ﺵ ﺵ  4200ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓــﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳــﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺳﻴﺪﻩ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﻧﺮﮔﺴﻰ ﺵ ﺵ  221ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 970537
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ
ﺍﻣــﺮﺍﷲ ﺻﻔــﺮﻯ ﺵ ﺵ  7ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/7/18ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤــﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﮔﻔﺘــﻪ  ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴــﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ-1:ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ -ﻫﻤﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2
ﺍﻣﻴﺮﺣﺴــﻴﻦ ﺵ ﺵ -3 2081918420ﺳــﻜﻴﻨﻪ ﺵ ﺵ -4 5300069183ﻧﺮﺟﺲ
ﺵ ﺵ  5760039611ﻫﻤﮕــﻰ ﺻﻔﺮﻯ ﻑ ﺍﻣﺮﺍﷲ –ﻓﺮﺯﻧــﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ-5ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺻﻔﺮﻯ
ﻑ ﻋﻠــﻰ ﺵ ﺵ  47ﭘــﺪﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ-6ﺭﻗﻴــﻪ ﺟــﻮﺯﺍﻙ ﻑ ﻳﺪﺍﻟﻪ ﺵ ﺵ  194ﻣــﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ،
ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ
ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ

است به درخواست گذشته خود پاسخ مثبت دهد.
وی افزود :متاسفانه اکنون با وجود اختالف سه
درصدی که بین سود سپرده و تسهیالت وجود دارد،
این درآمد س��ود پاسخگوی هزینه بانکها نیست و
در بس��یاری موارد منفی اس��ت .بنابراین وقتی سود
تسهیالت نمیتواند حتی به سود سپرده پاسخ دهد،
درآمدی هم از این محل برای بانکها باقی نمیماند.
جمش��یدی به درآمد ناش��ی از ش��رکتداری
بانکها اشاره کرد و گفت :سود بنگاهداری بانکها با
این که بسیار این روزها پر سر و صدا شده است،اما
واقعا وجود خارجی خاصی ندارد؛ چراکه شرکتهای
بانکها توس��ط س��هامداران آنها اداره نمیشود که
درآمد چندانی برای آنها باقی بگذارد .از سوی دیگر
دستور فروش بنگاهها به بانکها وجود دارد ،در حالی
که در بازار ساختمان و مسکن روال به گونهای است
که امکان واگذاری کامل آنها وجود ندارد چراکه در
اوض��اع فعلی اقتصادی خریداری ب��رای این امالک
نیس��ت آنهم با وجود اینکه شبکه بانکی بارها برای
واگذاری امالک مازاد خود آگهی منتشر کرده است.
وی عنوان ک��رد که با توجه به اینکه ش��بکه
بانکی درآمدی در این حد ندارد که بخواهد ۹۰۰۰
میلی��ارد تومان مالیات پرداخ��ت کند ،بانکها در
مذاکرات و جلس��اتی که با یکدیگر داشتهاند قرار
ش��د تا طی نامهای به معاون اول رئیسجمهوری
مکاتباتی داش��ته و از ایشان بخواهند تا موضوع را
ایسنا
بررسی و حل و فصل کنند.

پاس��خ به اینکه تکلیف مش��مولینی که ثبتنام سهام عدالت جا
مانده اند ،گفت :فعال هیچ تصمیمی از سوی شورای عالی اصل ۴۴
برای ثبتنام مجدد از مشمولین و جا مانده گرفته نشده است.
وی در توضیح ساماندهی واریز سود سال  ۹۶سهام عدالت اظهار
کرد :س��ال مالی تعداد از شرکتهای موجود در سبد سهام عدالت
مربوط به خردادماه و مجامع مهر برگزار خواهد شد ،به همین خاطر
برای پرداخت س��ود باید تا این زمان صبر کنیم ،ولی مطمئنا سود
سال  ۹۶نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد بود .میزان
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اخبار
بازگشت نفس تازه به بورس

ش��اخص بورس اوراق بهادار ته��ران در معامالت
بیست و سومین روز مرداد ماه با رشد  ۲۴۰۴واحدی
به پله  ۱۳۰هزار و  ۹۲۷واحدی رسید.
در معام�لات دیروز تعداد یک هزار و  ۴۸۶س��هم
اوراق به��ادار ب��ه ارزش  ۴میلیون و  ۷۸۷هزار و ۹۶۵
ریال در بیش از  ۱۱۰نوبت معامالتی داد و ستد شد.
براین اساس شاخص قیمت (وزنی  -ارزشی) بیش
از  ۷۰۵واح��دی و ش��اخص ب��ازار دوم  ۱۴۳۱واحد،
ش��اخص آزاد شناور  ۲۵۲۲واحد ،ش��اخص بازار اول
 ۱۹۰۹واحد ،شاخص کل (هموزن)  ۷۷واحد ،شاخص
قیمت (هموزن)  ۵۴واحد کاهش را تجربه کردند.
نماده��ای پربینن��ده معامالت دیروز پتروش��یمی
پارس ،فوالد مبارکه اصفه��ان ،ملی صنایع مس ایران،
س .نفت و گاز پتروش��یمی ،پتروش��یمی شازند با روند
صعودی و نمادها سایپا و بانک ملت با روند نزولی به کار
خود پایان داد .میزان

مرغ گرانتر شد

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش قیمت مرغ به
 ۱۱هزار و  ۱۰۰تومان در مراکز خردهفروشی خبر داد.
مهدی یوس��فخانی از افزایش قیمت مرغ به ۱۱
هزار و  ۱۰۰تومان در مراکز خردهفروش��ی خبر داد و
اظهار داشت :همچنین قیمت مرغ گرم در عمدهفروشی
درب کش��تارگاه ۱۰ ،هزار و  ۱۰۰تومان و توزیع درب
واحدهای صنفی  ۱۰هزار و  ۲۵۰تومان است.
ب��ه گفته وی ،قیمت خردهفروش��ی مرغ ش��مال
 ۱۰۷۰۰تومان و عمده مرغ کش��تار ش��مال در میدان
بهمن ۹۷۰۰ ،تومان است .همکاران ما باید توجه کنند
قیمته��ای اعالمی فوق نرخ اس��تعالمی ب��وده و آنها
میتوانند با توجه به فاکتور خرید رسمی و با احتساب
 ۱۰درصد سود اقدام به فروش کنند .مهر

ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺳــﻌﻴﺪ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺵ ﺵ  6168ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  970551ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫــﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴــﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﻠﻴﺤﻪ ﺧﺎﻧﻢ
ﭘﻬﻨﺎﺑﻰ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﺤﻠــﻪ ﺵ ﺵ  132ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/5/1ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ  ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ-1:ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ-ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2
ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺵ ﺵ ﻳﻚ -3ﺣﺴــﻴﻨﻌﻠﻰ ﺵ ﺵ -4 21ﺣﻤﻴﺪ ﺵ ﺵ -5 513ﺍﻧﻴﺴــﻪ
ﺵ ﺵ -6 461ﻣﻬﻴﻦ ﺵ ﺵ -7 538ﺭﺍﺿﻴﻪ ﺵ ﺵ  7ﻫﻤﮕﻰ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻑ ﻏﻼﻣﺤﺴــﻴﻦ
–ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣــﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ

ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻟﻰ ﭘﻮﺭ ﭘﻨﺒﻪ ﺯﺍﺭﻛﺘﻰ ﺵ ﺵ  8ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  970567ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺭﻣﻀﺎﻧﻌﻠﻰ
ﻭﻟــﻰ ﭘﻮﺭ ﭘﻨﺒﻪ ﺯﺍﺭﻛﺘــﻰ ﺵ ﺵ  466ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  94/12/22ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ  ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ-1:ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ-ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2
ﺳــﻜﻴﻨﻪ ﺭﺿﺎﺋﻰ ﺍﻭﻣﺎﻟــﻰ ﻑ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺵ ﺵ  133ﻫﻤﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-3ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺵ ﺵ 47
-4ﻧﺮﺟــﺲ ﺵ ﺵ -5 12ﻓﺮﺯﻳــﻦ ﺵ ﺵ  2080272004ﻫﻤﮕﻰ ﻭﻟﻰ ﭘﻮﺭ ﭘﻨﺒﻪ ﺯﺍﺭﻛﺘﻰ
ﻑ ﺭﻣﻀﺎﻧﻌﻠﻰ –ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ
ﻳــﻚ ﻧﻮﺑــﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳــﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳــﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣــﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷــﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ

ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﻧﻮﺭﻭﺯﻋﻠﻰ ﺟﻼﻟﻰ ﺍﻭﺟﺎﻣﺤﻠﻪ ﺵ ﺵ  172ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 970550
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ
ﺣﻤﻴــﺪﻩ ﺗﻨﺪﭘﺎ ﺍﻭﺟﺎﻣﺤﻠــﻪ ﺵ ﺵ  3ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  94/8/16ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ  ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ-1:ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ-ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2
ﺍﺣﻤــﺪ ﺟﻼﻟﻰ ﺍﻭﺟﺎﻣﺤﻠﻪ ﻑ ﻧﻮﺭﻭﺯﻋﻠﻰ ﺵ ﺵ  102ﻫﻤﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-3ﺗﻘﻰ ﺟﻼﻟﻰ ﺍﻭﺟﺎﻣﺤﻠﻪ
ﻑ ﻧﻮﺭﻭﺯﻋﻠﻰ ﺵ ﺵ  159ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-4ﺻﻐﺮﻯ ﺟﻼﻟﻰ ﺍﻭﺟﺎﻣﺤﻠﻪ ﻑ ﻧﻮﺭﻭﺯﻋﻠﻰ ﺵ ﺵ 7
ﺩﺧﺘﺮﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ

ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﻋﺴﮕﺮﻯ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰﻩ ﺵ ﺵ  2875ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  970566ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﻮﺳﻰ
ﻋﺒﺎﺳــﻰ ﺳــﻨﮕﺮﻳﺰﻩ ﺵ ﺵ  95ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/4/6ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤــﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﮔﻔﺘﻪ  ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ-1:ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ -ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﻣﻬــﺪﻯ ﺯﺍﺩﻩ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳــﻨﮕﺮﻳﺰﻩ ﻑ ﺁﻗﺎﺟﺎﻥ ﺵ ﺵ  98ﻫﻤﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2ﻧــﺎﺩﺭ ﺵ ﺵ 198
-4ﻣﺤﻤﺪ ﺵ ﺵ -5 165ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺵ ﺵ -6 7026ﻋﻴﺴﻰ ﺵ ﺵ -7 5ﺻﻐﺮﻯ ﺵ ﺵ
-8 5ﮔﻮﻫﺮ ﺵ ﺵ  5ﻫﻤﮕﻰ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﻑ ﻣﻮﺳﻰ –ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ
ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ

ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺷــﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﺑﺎﭘــﻮﺭ ﻣﻠــﻪ ﺵ ﺵ  4711435387ﺑــﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ
 970555ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ
ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﺳــﺪﺍﷲ ﺑﺎﺑﺎﭘﻮﺭ ﻣﻠﻪ ﺵ ﺵ  7ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  97/4/29ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ
ﺑــﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘــﻪ  ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ-1:ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ-ﺩﺧﺘﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ
ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﻣﻮﺳــﻰ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ﺵ ﺵ  303ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  970558ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ  ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ-1:ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ-ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2ﻋﻴﺴــﻰ ﺵ ﺵ -3 284ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺵ ﺵ 413
-4ﺍﻧﺴﻴﻪ ﺵ ﺵ -5 789ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﺵ ﺵ -6 20ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺵ ﺵ  54ﻫﻤﮕﻰ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ
ﻑ ﻣﺤﻤﺪﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ-ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ
ﺭﺍ ﻳــﻚ ﻧﻮﺑــﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﻧﺎﺯﻧﻴﻦ ﺯﻫﺮﺍ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻧﺮﺟﺲ ﻃﺎﻟﺒﻰ ﺍﺳﺒﻮﺋﻰ ﺵ ﺵ  2081699354ﺑﻪ
ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  970548ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺻﻤﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺍﺳــﺒﻮﺋﻰ ﺵ ﺵ ﻳﻚ ﺕ ﺕ  60/1/4ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳــﺦ  95/5/29ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧــﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ  ،ﻭﺭﺛــﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ
ﻣﺮﺣــﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ-1:ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ -ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑــﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿــﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ
ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﻟﻴﻼ ﺍﻣﻴﻨﻰ ﺁﻫﻰ ﺩﺷــﺘﻰ ﺵ ﺵ  978ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  970549ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺭﻭﺡ
ﺍﻟﻪ ﺍﻣﻴﻨﻰ ﺁﻫﻰ ﺩﺷــﺘﻰ ﺵ ﺵ  385ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/1/28ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ  ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ-1:ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ-ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2
ﻧﺮﮔﺲ ﻳﻮﻧﺴــﻰ ﻑ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺵ ﺵ  241ﺻﺎﺭﺩﻩ ﺳــﺎﺭﻯ –ﻫﻤﺴﺮﻣﺘﻮﻓﻰ-3ﻣﺠﻴﺪ ﺵ ﺵ
 7ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺳــﺎﺭﻯ-4ﻣﻬﺪﻯ ﺵ ﺵ  133ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﻗﺎﺋﻢ ﺷــﻬﺮ-5ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺵ ﺵ  28ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺳﺎﺭﻯ-6ﻋﻴﺴــﻰ ﺵ ﺵ 1008ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺳﺎﺭﻯ -7ﺷــﻬﺮﺍﻡ ﺵ ﺵ  2ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺳﺎﺭﻯ ﻫﻤﮕﻰ
ﺍﻣﻴﻨــﻰ ﺁﻫﻰ ﺩﺷــﺘﻰ ﻑ ﺭﻭﺡ ﺍﻟــﻪ –ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓــﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑــﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿــﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ
ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﻟﻴﻼ ﺳــﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺵ ﺵ  3954ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  970562ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻃﻴﺒﻪ ﺍﻓﺴــﺮﻯ
ﺵ ﺵ  272ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  97/5/6ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤــﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔــﻰ ﮔﻔﺘﻪ  ،ﻭﺭﺛﻪ
ﺣﻴــﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣــﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ-1:ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ -ﺩﺧﺘــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2ﻣﻬﺪﻯ ﺵ ﺵ
-3 89ﻣﺤﻤــﺪ ﺵ ﺵ -4 36ﻋﻠــﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺵ ﺵ  308ﻫﻤﮕﻰ ﺳــﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﻑ ﻏﻼﻣﺤﺴــﻴﻦ
–ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ-5ﻏﻼﻣﺤﺴــﻴﻦ ﺳــﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺵ ﺵ  133ﻫﻤﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳــﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ

ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﻛﻠﺜﻮﻡ ﻓﺮﻫﺎﺩﻯ ﺵ ﺵ  629ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  970557ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻯ
ﻣﻴﺎﻧــﻰ ﺵ  144ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  46/8/16ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ  ،ﻭﺭﺛﻪ
ﺣﻴــﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣــﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ-1:ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ-ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2ﺳــﻜﻴﻨﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻯ
ﻣﻴﺎﻧﺎﺋــﻰ ﺵ ﺵ -3 146ﺧﺴــﺮﻭ ﻓﺮﻫــﺎﺩﻯ ﺵ ﺵ -4 702ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻓﺮﻫﺎﺩﻯ ﺵ ﺵ
-5 427ﺍﺳــﻤﻌﻴﻞ ﻓﺮﻫــﺎﺩﻯ ﻣﻴﺎﻧﺎﺋــﻰ ﺵ ﺵ  18ﻫﻤﮕﻰ ﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤــﺪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﻭﺩﺍﻧﮕﻪ-
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﻠﻴﻠﻰ ﺵ ﺵ  9247ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  970571ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺟﺎﻥ ﺍﻟﻪ ﺧﻠﻴﻠﻰ ﺵ
ﺵ  343ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  97/4/19ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔــﻰ ﮔﻔﺘﻪ  ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ
ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ-1:ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ -ﺩﺧﺘــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2ﺑﻰ ﺑﻰ ﺟﻬﺎﻥ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﻑ
ﻗﺎﺳــﻢ ﺵ ﺵ  797ﻫﻤﺴــﺮﻣﺘﻮﻓﻰ -3ﻛﻤﻴــﻞ ﺵ ﺵ -4 2093476991ﻫﺎﺟﺮ ﺵ ﺵ
-5 2080263102ﺳــﺤﺮ ﺵ ﺵ  2080438433ﻫﻤﮕﻰ ﺧﻠﻴﻠﻰ ﻑ ﺟﺎﻥ ﺍﻟﻪ –ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ
ﻣﺘﻮﻓﻰ-6ﭘﺮﻭﻳــﻦ ﺧﻠﻴﻠــﻰ ﻛﺮﺳــﺒﻰ ﻑ ﻳﻮﻧــﺲ ﺵ ﺵ  272ﻣــﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓــﻰ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑــﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ
ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺫﻛﺮﻳﺎ ﺗﻘﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻭﻟﺸﻜﻼﺋﻰ ﺵ ﺵ  13ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 970572ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺻﻔﺮ ﺗﻘﻰ
ﺯﺍﺩﻩ ﻭﻟﺸــﻜﻼﺋﻰ ﺵ ﺵ  501ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  97/3/17ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﮔﻔﺘــﻪ  ،ﻭﺭﺛــﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ-1:ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ-ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2ﺑﻨﻴﻦ
ﻛﺎﻇﻤﻰ ﺑﺎﻟﻮﺋﻰ ﻑ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻰ ﺵ ﺵ  245ﻫﻤﺴــﺮ ﻣﺘﻌﻮﻓﻰ-3ﻋﺴــﻜﺮﻯ ﺵ ﺵ -4 93ﻧﺠﻤﻪ
ﺵ ﺵ -5 28ﻓﺎﻃﻤــﻪ ﺵ ﺵ -6 20ﺯﻫــﺮﺍ ﺵ ﺵ  2080699008ﻫﻤﮕــﻰ ﺗﻘﻰ ﺯﺍﺩﻩ
ﻭﻟﺸــﻜﻼﺋﻰ ﻑ ﺻﻔﺮ –ﻓﺮﺯﻧــﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ-7ﺁﻣﻨﻪ ﺑﻬﺎﺭﻯ ﺍﺭﺩﺷــﻴﺮﻯ ﻑ ﻋﺰﻳﺰ ﺵ ﺵ  54ﻣﺎﺩﺭ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ
ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﺫﺭﺩﺧﺖ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺵ ﺵ  609ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  970583ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﻴﺮﻣﺤﺴﻦ
ﻣﻨﺪﻭﺏ ﻫﺎﺷــﻤﻰ ﺵ ﺵ  591ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/4/27ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﮔﻔﺘــﻪ  ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴــﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣــﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ-1:ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ -ﻫﻤﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺵ ﺵ -3 3336ﺳﻴﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﺵ ﺵ -4 0010632816ﺳﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﺵ
ﺵ  222ﻫﻤﮕﻰ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﻫﺎﺷــﻤﻰ ﻑ ﻣﻴﺮﻣﺤﺴﻦ –ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ
ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴــﻴﻦ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳــﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺻﺒﺎ ﮔﻠﭽﻴﻦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ  ،ﻣﻴﺪﺍﻥ  17ﺷــﻬﺮﻳﻮﺭ
ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  335/2/97ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺁﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/07/02ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ  17/00ﻋﺼﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ
ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ
ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ
ﮔﺮﺩﺩ .ﻡ ﺍﻟﻒ5388/1/
ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﺯﻩ  2ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ

