سخنگو

در حاشیه

خروج از برجام موضع مخالفان آمریکا را تقویت کرد

وزیر خارجه س��ابق آمریکا در انتقاد از خروج کش��ورش از توافق هستهای با
ای��ران گفت که این اقدام موضع گروههایی که مخالف مذاکره با آمریکا بودند را
تقویت کرده است.
جان کری در مصاحبهای با ش��بکه خبری «س��یانان» ب��ار دیگر به انتقاد
از تصمیم «دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا برای خارج کردن این کش��ور از
توافق هستهای با ایران (برجام) پرداخته است.
وی از منتق��دان توافق در داخل ایران و مخالفان مذاکره با آمریکا به عنوان «گروههای
تندرو» اسم برد و گفت[« :ترامپ] با خروج از برجام ،موضع تندروها در داخل ایران را تقویت
کرده است .او کسانی را در داخل ایران قدرتمند کرده که میگفتند نمیتوان با آمریکا مذاکره
کرد و نمیتوان به آنها اعتماد کرد ،چون آنها شیطان بزرگ هستند .حدس بزنید چه اتفاقی
افتاده؟ ترامپ کاری کرده که حرف آنها درست از آب درآمده است ».فارس

دیپلمات

احضار سفیر عراق به وزارت خارجه

س��خنگوی وزارت امور خارجه خبر داد :سفیر عراق در تهران جمعه شب به
وزارت امور خارجه احضار شد.
بهرام قاسمی اظهار داشت :سفیر عراق در تهران به وزارت امور خارجه احضار
و مراتب اعتراض شدید کشورمان به دولت عراق بخاطر اهمال نیروهای امنیتی در
حفاظت از ساختمان سر کنسولگری کشورمان به وی ابالغ شد.
قاس��می افزود :در این مالقات مدیرکل خلیجفارس وزرات امور خارجه ضمن ابراز
تعجب از بیتحرکی پلیس بصره گفت :به رغم تحریکات روزهای گذش��ته توس��ط عوامل
مشکوک علیه سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران ،دولت عراق به وعدهها و اطمینانهای
داده ش��ده از کاناله��ای دیپلماتیک برای انجام وظیفه خود عمل نکردند .در این جلس��ه
همچنین از سفیر عراق خواسته شد سریعا اعتراض شدید کشورمان را به دولت متبوع خود
منتقل و نسبت به شناسایی ،دستگیری و محاکمه مسببین اقدام نمایند .ایرنا

نشست تهران نشان داد آمریکا به حاشیه رانده شده

س��ناتور بلندپایه روس تأکید کرد ،نشس��ت س��هجانبه تهران نشان داد که
آمریکا در روند حلوفصل مسائل مربوط به سوریه ،دیگر به حاشیه رانده شده و
در جبهه جنگ برای سرنگونی "بشار اسد" شکست خورده است.
آلکس��ی پوشکوف معتقد اس��ت که آمریکا در روند حلوفصل بحران سوریه
دیگر به حاش��یه رانده ش��ده و اقدامات واش��نگتن برای س��رنگونی بش��ار اس��د
رئیسجمهور سوریه با شکست مواجه شده است.
پوشکوف تأکید کرد که شاهد بارز این مسئله که آمریکا در روند حلوفصل مسائل
سوریه دیگر بهحساب نمیآید ،برگزاری نشست رؤسای جمهوری روسیه ،ایران و ترکیه
اس��ت که روز جمعه 7 ،سپتامبر ( 16ش��هریور) در تهران برگزار شد .وی افزود :آمریکا
جبهه جنگ برای س��رنگونی بش��ار اسد را از دست داده و اکنون نیز در حال شکست در
تسنیم
جبههای است که در حال تعیین سرنوشت آینده سوریه است.
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گروه دیپلماسی

آیا اروپا به خاط��ر رفتارهای
آمریکا در مس��ائل گوناگون به سوی شرق گرایش
بیشتری پیدا خواهد کرد؟
عالم سیاس��ت و آنجا که مناف��ع ملی ایجاب
میکند ،حتی راهبردی ترین روابط را نیز میتواند
با خطر فروپاش��ی روبهرو س��ازد .در دنیای کنونی
آنچه که مهم اس��ت ،منافع ملی کش��ورها اس��ت،
هر جا که احس��اس شود منافع ملی بیشتر تأمین
میش��ود ،روابط با کشور دیگری افزایش مییابد و
با یک کش��ور دیگر کاهش ،مهم آن منافعی است
که در این میان به دست میآید.
آمری��کا اکنون برای افزایش منافع ملی خود و
بهره برداری هر چه بیشتر از سود آن ،اقداماتی را
انجام داده که به زیان منافع ملی دیگر کشورهای
جهان و حتی همپیمانان او است.
آمری��کا در طول حیات خود هیچگاه به س��ود
دیگر کش��ورها کاری انجام نداده اس��ت و تنها در
اندیش��ه تأمین منافع ملی خود و دوش��یدن دیگر
کش��ورها بوده اس��ت .اروپا نیز از این امر مستثنی
نبوده است ،به همین خاطر مدتی است روابط میان
اتحادیه اروپا و آمریکا تیره شده و بر روی مناسبات
سیاسی دو طرف تأثیر منفی گذاشته است.
آمری��کا در دوران کنون��ی با رهب��ری ترامپ

اتحادیه اروپا رفراندوم برگزار کند

رئیسجمهور این کشور به این نتیجه رسیده است
که بدون همپیمانان خود نیز میتواند قدرتنمایی
کن��د و هزینههای خود را به خاطر خروج از برخی
پیمانه��ا بکاهد .به همین خاطر آمریکا از تجارت
جهانی خارج شد و از پیمان پاریس نیز بیرون آمد
و حتی برجام را نیز نابود کرد.
در اقدام مش��ابه دیگری رئیسجمهور آمریکا
اعالم کرد کش��ورش از پیمان جهانی سازمان ملل
برای بهبود مهاجران و پناهندگان خارج میشود،
آمریکا حتی از یونسکو نیز خارج شد.
آمریکا با اروپا بر س��ر برخ��ی از این پیمانها
اخت�لاف پی��دا کردهاند به وی��ژه درپیمان تجارت
جهان��ی ک��ه باعث ایج��اد اخت�لاالت اقتصادی و
افزایش تعرفههای کاالهای دو طرف شده است.
حت��ی ترامپ تهدید ک��رد که از پیم��ان ناتو
خارج میش��ود و دیگر نمیخواهد هزینههای این
سازمان را بپردازد.
در این میان اروپ��ا همچنان خود را پایبند به
پیمان با آمریکا نش��ان داده است اما واکنشهای
مقامات اتحادیه اروپا نش��ان از ناخرسندی آنها به

رئیس جریان حکمت ملی عراق:

تحریم ایران پیامدهای منفی درپی دارد
رئیس جریان حکمت ملی عراق در استقبال
ديـــــدگاه
از س��فیر ترکیه ،ضمن تاکی��د بر ضرورت
گفتوگوه��ای منطقهای برای حل تنشه��ای خاورمیانه ،درباره
پیامدهای منفی تحریم ایران از سوی واشنگتن هشدار داد.

خاطر سیاستهای آمریکا آشکار است.
آمری��کا قیم اروپا اس��ت ،اروپای بدون قیم هم
قطع��اً با ضعفهای��ی روبهرو خواهد ب��ود .از جنگ
جهانی دوم به بعد ،آمریکا حضور و سایه نفوذ خود
را در اروپا گسترش داد و توانست نقش اول را در این
قاره بازی کند ،اتحادیه اروپا تابعی از سیاس��تهای
آمریکا بوده اس��ت ،اما اتحادیه اروپا هیچگاه تالش
نکرده که بخواهد راه استقالل را درپیش بگیرد.
اکنون هم اتحادیه اروپا سرگش��ته مانده است
که در قبال رفتارهای آمریکا چه تصمیمی بگیرد،
آی��ا با ایاالت متحده همراهی کند یا به مخالفت با
او بپردازد؟!
همین س��ردرگمی در میان سران کشورهای
مهم اتحادیه اروپایی که ش��امل انگلیس ،فرانس��ه
و آلمان میش��ود ،اعتبار اروپا را تضعیف و تخریب
کرده است ،نمونه کوچک آن توافق هستهای است
ک��ه میان ایران و کش��ورهای عضو گ��روه  5+1به
امضا رس��یده و آمریکا نزدیک  4ماه است از برجام
خارج شده و هنوز تکلیف خود را نمیداند.
اروپا اگر بتواند مشی مستقل خود را بازیابد و

«فاتح یلدیز» سفیر ترکیه در بغداد با «سید عمار الحکیم»
رهبر جریان حکمت ملی عراق دیدار و گفتوگو کرد.
حکیم در این دیدار با اش��اره به ضرورت تس��ریع در روند
تش��کیل دولت اکثریت ملی تصریح کرد :چنین دولتی توانایی
حل مش��کالت کش��ور و فراهمآوردن مطالبات ش��هروندان از
جمله خدمترسانی ،مبارزه با تمام اشکال فساد ،اشتغالزایی
و توسعه همهجانبه را خواهد داشت.
به نوش��ته دفتر رس��انهای جریان حکمت ملی وی با بیان
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ﻛﺎﺭﺕ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ ﻣﻴﻨــﻰ ﺑــﻮﺱ ﻣــﺪﻝ 1373ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﭘــﻼﻙ ﺍﻳــﺮﺍﻥ  958 -12ﻉ  45ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗــﻮﺭ
 42360700058571ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ  37930218009201ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ  3092527ﺑﻨــﺎﻡ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ
ﻣﻌﺼﻮﻣﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ).ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ(
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﭘﺮﺍﻳﺪ  141ﻣﺪﻝ  1384ﺭﻧﮓ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻯ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ 333-42ﻝ  15ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻮﺗﻮﺭ  01347808ﻭﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  S1482284133403ﺑﻨﺎﻡ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ).ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ(
ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﻭﺳــﻨﺪﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﭘﮋﻭ 206ﺭﻧﮓ ﺳــﻔﻴﺪ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ 157 -32ﺝ  18ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 14189057016ﻭﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ  NAAP03ED7BJ468553ﺑﻨﺎﻡ ﺣﺸــﻤﺖ ﺗﻘﻮﻯ ﻣﻘﺪﻡ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ
ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ).ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ(
ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﻭﺳــﻨﺪﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﻣﺪﻝ  1386ﺭﻧﮓ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻯ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ  452 -42ﻥ
 93ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  2263126ﻭﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  S1412286675210ﺑﻨﺎﻡ ﻫﻤﺎ ﺍﺑﺎﺭﺷﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ).ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ(
ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﻛﻤﭙﺮﺳﻰ ﻣﺪﻝ  1385ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ 993ﻉ -19ﺍﻳﺮﺍﻥ  19ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 23593210100940ﻭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ  37433316598008ﺑﻨﺎﻡ ﺍﺣﻤﺪ ﻳﻮﻧﺴﻰ ﺍﺻﻞ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ
ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﭘﮋﻭ ﺗﻴﭗ  parsxuﺭﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺪﻝ  1395ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ 124k0826454
ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ  NAAN01CE2GHﺑﻨﺎﻡ ﺟﻼﻝ ﺟﻤﺎﻝ ﺯﻫﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳــﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ.
ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ
ﺳــﻨﺪ ﻓــﺮﻭﺵ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﭘــﮋﻭ  405ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘــﻼﻙ ﺍﻳــﺮﺍﻥ 834-95ﺱ 73ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ
 NAAM01CA0ER025428ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  124K0356954ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻧﻮﺭ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺮﺍﻭﺍﻥ
ﺑــﺮگ ﻛﻤﭙﺎﻧــﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﻴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻧﺖ ﻣﺪﻝ  1387ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣــﻰ 817ﻁ -31ﺍﻳﺮﺍﻥ  19ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 11487008117ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  NAAA46AA28G007486ﺑﻨﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﻣﻴﻼﺩﻯ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  970688ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍﺷﻴﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺣﺴﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 9709972210200204ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  40645083ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  61786557ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ 96/6/14ﺍﻟﻰ  97/2/17ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻛﺎﻣﺠﻮ ﻧﻈﺮ
ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﺎﺷﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻭ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺁﻗﺎﻯ
ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻣﻘﺒﻮﻟﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 970688
ﺝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻋﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻛﺎﻣﺠﻮ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍﺷﻴﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺿﻤﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺷﺮﺡ ﺁﺗﻰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺁﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻣﻰ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﺍﻟﻒ :ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ ﻃﻰ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  40645083ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺸﺮﻭﺣﻪ ﺫﻳﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺁﺋﻴﻨﻪ ﻭﺭﺯﺍﻥ  ،ﺥ ﻳﻜﻢ ﻏﺮﺑﻰ
،ﭘﻼﻙ  59ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﻝ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻭ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺏ( ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﺎﺷﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﭘﺎﻳﻪ  300000000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻋﻼﻡ
ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺍﺑﻼﻍ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺁﻏﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺴﻴﻜﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﺍﻭ
ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺒﻠﻎ  10ﺩﺭﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ 2171299027006
ﺳــﭙﺮﺩﻩ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻓﻴــﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧــﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﺭﺍ
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻓﻮﻕ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻗﺒﻀﻬﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻭﺍﺭﻳﺰﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﻭﻗﺖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ  1397/7/11ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ  5ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ674/
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﺩﻋﻮﻯ ﻃﻼﻕ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  970237ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺧﺎﻧﻢ
ﻓﺎﺋﺰﻩ ﺑﺠﺎﺭﺯﻫﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺧﺴــﺮﻭ ﺑﻠﻮﭼﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺤﺎﻅ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﻑ ﺷــﻘﺎﻕ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻳﻪ  35ﺳــﻮﺭﻩ
ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﻧﺴــﺎء ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  27ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺼﻮﺏ  1392ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺯﻭﺟﻴﻦ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺩﺍﻭﺭ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ
 28ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻣﻴﺪﺍﺭﺩ ﺩﺍﻭﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳﻰ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﻭ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﻰ  ،ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ
ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻟﺬﺍ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺍﻭﺭ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ
ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺭﺍﺳﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻭﻯ ﺩﺍﻭﺭ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﺣﻘﻮﻗﻰ( ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ

از سیاس��تهای آمریکا فاصله بگیرد ،آینده بهتری
را برای خود رقم خواهد زد.
گس��ترش رواب��ط ب��ا ش��رق و کنار گذاش��تن
کدورتهایی که به واسطه رفتارها و اقدامات آمریکا با
برخی از کشورهای دنیا پیدا کرده است ،میتواند به
تضعیف روند یکجانبه گریهای آمریکا کمک کند.
همراه��ی اروپا ب��ا تصمیمات غل��ط آمریکا در
بسیاری از مس��ائل دنیا به ویژه منطقه غرب آسیا،
باعث بروز مشکالت زیادی برای کشورهای مسلمان
منطقه شده و البته تبعات آن نیز دامن اروپا را گرفته
است و آمریکا از آن تبعات مصون مانده است.
اروپاییها حتی از تحریمهای اقتصادی روسیه
و ایران زیان زیادی دیدهاند ،اما به خاطر تصمیمات
غلط آمریکا تاکنون از او تبعیت کردهاند.
شاید اروپا به دنبال جایگزینی برای آمریکا است؟
آیا کشورهای ش��رق جهان همچون روسیه ،چین،
ایران و ...جایگزین خوبی برای آمریکا هستند؟
قطعاً شرق میتواند برای اروپا دروازهای باشد
ب��رای اینکه بتوان��د خود را از آمری��کا جدا کند و
دیگر تاب��ع نظرات و سیاس��تهای مخرب ایاالت

اینکه عراق تمایل دارد با تمام کش��ورها براس��اس منافع ملی
خود روابط حس��نه ایجاد کند ،مجددا منطق تحریم و فشار بر
ملتها را مردود و محکوم دانست.
رهب��ر جری��ان حکمت ملی اف��زود :منطق تحریم و فش��ار
دربردارنده پیامدهای منفی بر امنیت و صلح بینالمللی است ،به
ویژه تحریمهایی که ملت ایران با آن دست به گریبان است .حکیم
تأکید کرد :برای حل مشکالت موجود و پایان دادن به تنشهایی
که خاورمیانه درگیر آن اس��ت ،گفتوگوهای منطقهای ضرورت

ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1397/2/19-139760322002000885ﻫﻴــﺎﺕ 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 ﺳــﻠﻄﺎﻥ ﺑﺰﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻮﺳــﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  392ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺯﺍﺑﻞ ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  286/20ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﻗﺴــﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  950ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  1ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺳﻴﺴــﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮ
ﺯﺍﺑﻞ ﺍﺳــﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳــﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻬﻰ ﺑﻴﻜﺲ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻠﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﻧﺴــﺒﺖ 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 ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳــﻴﺪ ،ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻣﺮﺍﺟــﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛــﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ –945/ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ :ﺷﻨﺒﻪ  - 1397/6/3ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ
ﺩﻭﻡ :ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ 1397/6/18
ﻛﻔﻴﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺯﺍﺑﻞ
)ﺁﮔﻬﻰ ﻭﻗﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ(
ﻣﺤﻜــﻮ ُﻡ ﻟﻪ:ﺳــﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎﻋﻠﻮﻯ -ﻣﺤﻜﻮ ُﻡ ﻋﻠﻴﻪ :ﻓﺎﺧﺮﺧﻮﺵ ﻛﻼﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻦ -ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑــﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ 96/1227:ﻣﻮﺭﺥ 96/2/8ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷــﻬﺮ ﺑﺮﺍﺯﺟﺎﻥ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ ﻻﺷﻪ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  670746ﺑﺎﻧﻚ ﺭﻓﺎﻩ ﺷــﻌﺒﻪ ﭼﻤﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﺯﺟﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ
ﺳﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﻴﻜﻠﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ  61424-829ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  1/515/000ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﻠﻮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ  19ﺁﺋﻴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻣﺎﺩﻩ  189ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﻥ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺣﻜﻢ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺣﻜﻢ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺮﺍﺯﺟﺎﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﺎپ -1397/06/18:ﻡ.ﺍﻟﻒ681:
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺷﺘﺴﺘﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺛﺒﺘﻰ
ﺁﮔﻬــﻰ ﺗﻐﻴﻴــﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﻧﺨﻴــﻼﺕ ﻭ ﺍﻧﺒﻪ ﺭﺿــﻮﺍﻥ ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒــﺖ  2831ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻰ
10800056550
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1393/06/27ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :
ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪ.ﺍﻋﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ :ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻟﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 5379853919
ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺟﻤﺎﻟﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 3390299459
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎﻟﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 3390190211
ﻣﺤﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﻣﺤﻠﻪ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﻣﻨﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻟﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ 7935133553ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ  -ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139760327001000466ﻣــﻮﺭﺥ  97/4/30ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﻚ ﺯﻧﺠﺎﻥ
ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻟﻴﺨﺎ ﺍﻟﻤﺎﺳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺴﻴﺐ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 196ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺮﻭﺩﺩﺭ
ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 31ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  16909ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  41/7/588ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻯ
ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  1363ﻓﺮﻋﻰ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  7ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎﻥ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ 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 ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ  -97/6/17:ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺎ ﺩﻭﻡ97/7/2:
ﻣﺠﺘﺒﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻮ -ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ
ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139760317012000175ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/4/11ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ
ﻭ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺎﻣﺪ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺷﻬﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1484ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  1971519588ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  355/89ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ -192
ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺁﺑﺎﺩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﺣﻤﺪﺭﺿﺎ ﺣﺎﻓﻈﻰ  .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺍﺷــﺨﺎﺻﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ 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 ﻣﺮﺟﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺮ ﺩﻋﻮﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ
ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ  -1397/6/18ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ -1397/7/2 :ﻡ ﺍﻟﻒ17/463/
ﻛﻔﻴﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﻣﻬﺴــﺘﻰ ﺷــﺘﺮﺑﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺴــﻦ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﺮﺍﺧﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﻣﻬﺴﺘﻰ ﺷﺘﺮﺑﺎﻧﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺷــﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺭﻗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﻣﻬﺴﺘﻰ
ﺷﺘﺮﺑﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺮﺍﺧﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﻣﻬﺴﺘﻰ ﺷﺘﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ
ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ 9709985452200023
ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﺣﻘﻮﻗﻰ( ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/7/21ﺳﺎﻋﺖ
 09/00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴــﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ
ﻇــﺮﻑ ﻳــﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑــﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ  ،ﻧﺴــﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷــﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻛﻮﺛﺮ ﻓﻀﻠﻰ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺍﺭﺍﺏ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳــﻪ  9709987430500488ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ
ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/5/23ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ
ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ  -1:ﻛﻮﺛﺮ ﻓﻀﻠﻰ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  953ﻫﻤﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻋﻠﻰ ﮔﻬﺮﻯ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  865ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  866ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﺭﺳــﺘﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  821ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳــﻮﻝ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  798ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  -6ﺣﺴﻦ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  2601ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -7ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ
 4220130330ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ 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 ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻳﺎﺳﻮﺝ

متحده نباشد.
س��ران اتحادیه اروپا همچنان خ��ود را پایبند
ب��ه روابط با آمری��کا میدانند ،همچن��ان با وجود
اقدامات مخرب و خطرآفرین آمریکا خود را شریک
استراتژیک کاخ سفید تلقی میکنند ،در حالی که
به نظر میرس��د م��ردم اکثر کش��ورهای اروپایی
از سیاس��تهای آمریکا خس��ته ش��ده و خواهان
استقالل در تصمیمگیری سران خود هستند.
با وجود دموکراسی! در اتحادیه اروپا ،کشورهای
این مجموعه و سازمان میتوانند برای ادامه همکاری
اس��تراتژیک با آمری��کا یا قطع رواب��ط راهبردی با
ایاالت متحده و جایگزین کردن کش��ورهای شرق
جهان رفراندوم برگزار کنند و از مردم خود بخواهند
که در اینباره تصمیمگیری کنند.
هر رأیی که مردم اروپا بدهند اس��اس تصمیم
س��ران کش��ورهای این قاره خواهد بود و اتحادیه
اروپا در مقام یک س��ازمان بزرگ براس��اس ادعا و
شعار دموکراسی باید به رأی مردم احترام گذاشته
و آن را اج��را کند .کش��ورهای اروپایی برای دیگر
کش��ورها نس��خه مینویس��ند که به آرای عمومی
یا هم��ان رفراندوم رج��وع کنند ،اکنون ش��رایط
ب��رای برگزاری رفران��دوم در اتحادی��ه اروپا برای
تصمیمگیری درباره اروپا بدون آمریکا یا با آمریکا
فرا رسیده است.

دارد .وی اف��زود :عراق میتواند در نزدیک کردن دیدگاهها نقش
محوری ایفا و همچون یک پل ارتباطی میان کشورها عمل کند.
رهبر جریان حکمت ملی عراق که با پیوستن به «مقتدی
صدر» در ائتالف «سائرون» و «حیدر العبادی» در ائتالف نصر
و «ایاد عالوی» در ائتالف الوطنیة به دنبال تشکیل فراکسیون
اکثریت ملی در پارلمان عراق به منظور تش��کیل دولت جدید
عراق است ،تاکنون طی چندین نوبت ،سیاستهای واشنگتن
فارس
در تحریم ایران را محکوم کرده است.

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺯﻳﺎﺭﺗﻰ ﺍﻭﺍﻯ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  62ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10380013377
ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1395/01/17ﻭ
ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  95/19/304ﻣــﻮﺭﺥ  1395/1/18ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺞ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺕ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻯ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺯ6ﻧﻔﺮ ﺑﻪ 5ﻧﻔﺮﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳــﻴﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ
ﮔﺮﺩﻳﺪ .
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻯ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ
ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﻓﺮﻳﻤﺎﻥ )(242765
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺯﻳﺎﺭﺗﻰ ﺍﻭﺍﻯ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  62ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10380013377
ﺑــﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤــﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋــﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓــﻮﻕ ﺍﻟﻌــﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ
 1395/01/17ﻭ ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  95/19/304ﻣــﻮﺭﺥ 1395/01/18
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺞ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳــﺎﻥ ﺭﺿﻮﻯ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠــﻰ ﻋﺎﻗﺒﺘﻰ ﻛﺪﻣﻠﻰ  0849796105ﺁﻗــﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺎﻗﺒﺘﻰ ﻛﺪﻣﻠﻰ
0849655692ﺁﻗــﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﺎﻗﺒﺘﻰ ﻛﺪ ﻣﻠــﻰ  0920234496ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ
ﻋﺎﻗﺒﺘﻰ ﻛﺪﻣﻠﻰ  0922472564ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﭘﻨﺒﻪ ﺍﻯ ﻛﺪﻣﻠﻰ 0941187688
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ  .ﺁﻗﺎﻯ
ﺭﺿﺎ ﺫﺑﻴﺤﻰ ﻛﺪﻣﻠﻰ  0451462165ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ -ﺁﻗﺎ ﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ
ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻛﺪﻣﻠﻰ  0937639796ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ
ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ  .ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪ .
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻯ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ
ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﻓﺮﻳﻤﺎﻥ )(242766
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺯﻳﺎﺭﺗﻰ ﺍﻭﺍﻯ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  62ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10380013377
ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1395/01/17ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ  304/19/95ﻣــﻮﺭﺥ  1395/01/18ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﺣﺞ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺍﺳــﺘﺎﻥ
ﺧﺮﺍﺳــﺎﻥ ﺭﺿــﻮﻯ ﺗﺼﻤﻴﻤــﺎﺕ ﺫﻳــﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ  :ﺁﻗــﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠــﻰ ﻋﺎﻗﺒﺘﻰ ﻛﺪ
ﻣﻠﻰ 0849796105ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ -ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ
ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺎﻗﺒﺘﻰ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ 0849655692ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ -ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﺎﻗﺒﺘﻰ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ 0920234496ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ -ﺁﻗﺎﻯ
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﺒﺘﻰ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ0922472564ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ -ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺪﻳﻘﻪ
ﭘﻨﺒﻪ ﺍﻯ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ 0491187688ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ
ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻯ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ
ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﻓﺮﻳﻤﺎﻥ )(242764
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﭘﺘﺮﻭ ﺭﻋﺪ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  58802ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14006001347
ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳــﺮﻩ ﻣــﻮﺭﺥ  1397/05/16ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ  :ﺍﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴــﻦ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻰ  759524963ﺑﻪ
ﺳــﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌــﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺧﺎﻧــﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻴﭙﻮﺭﺧﻮﺷــﺪﺭﮔﻰ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 6519851582ﺑــﻪ ﺳــﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴــﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺧﺎﻧــﻢ ﻓﺎﺋﺰﻩ ﺻﺎﺩﻗﻰ
ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0925393691ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺍﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮﺏ
ﻳﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0945000911ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ) ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎء
( ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳــﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻧﺪ  .ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ
ﻭﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ
ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﻣﺸﻬﺪ )(242745
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اخبار
اصالح ساختار وزارت خارجه ضروری بود

وزیر امور خارجه گفت :با تغییرات ساختاری انجام
شده ضمن کوچک شدن س��اختار امور خارجه ،شرایط
برای استفاده بهینه از کارشناسان فراهم شده است.
محمدج��واد ظریف در حاش��یه مراس��م اختتامیه
چهاردهمین جشنواره شهید رجایی با اشاره به انتخاب
وزارت ام��ور خارج��ه به عنوان دس��تگاه برتر دولتی در
بخش اصالح ساختار سازمانی این جشنواره ،اظهار کرد:
این ضرورت وجود داشت که بعد از چندین سال ،ساختار
وزارت امور خارجه متناس��ب با شرایط روز تغییر کند و
اصالح شود .وی اظهار داشت :در این راستا و برای انجام
مقررات کشوری اعالم شده از سوی سازمان امور اداری
و اس��تخدامی و همچنین برنامه و بودجه کار مفصلی از
دولت قبل آغاز ش��د و به لطف خدا توانستیم در دولت
جدید ساختار جدید وزارت خارجه را هم کوچک کنیم
و هم ش��رایط را برای اس��تفاده بهینه از کارشناسان که
سرمایههای اصلی هستند ،فراهم نماییم .میزان

دفتر مرکزی حزب دموکرات ()HDK
هدف موشک قرار گرفت

دفت��ر مرکزی گ��روه «دموکرات» که در اس��تان
اربیل در کردستان عراق اس��ت ،مورد حمله موشکی
قرار گرفته است.
وبس��ایت «کردستان  »24نوش��ت که «تعدادی
موش��ک از جانب [خاک] ایران به دفتر مرکزی حزب
[گروه��ک دموک��رات] در فاصل��ه  65کیلومتری مرز
ایران اصابت کرده اس��ت» .این منبع با بیان اینکه این
حمله چند کشته و زخمی بر جا گذاشته است ،نوشت
که یک مس��ئول دیگر [در گروهک] گفته که پنج نفر
کش��ته و بیش از  35نفر مجروح ش��دهاند .اما برخی
منابع دیگر تعداد کشتهها را  11نفر ذکر کردهاند.

ﺁﮔﻬﻰ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻏﻼﻡ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ
ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9709987430500470ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺳــﻴﺪ ﻏﻼﻡ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1394/10/07ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ
ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1:ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻏﻼﻡ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 297
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻏﻼﻡ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  4ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﺳﻴﺪ ﻋﻘﻴﻞ ﻳﺰﺩﺍﻥ
ﺑﺨﺶ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻏﻼﻡ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  290ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﺳﻴﺪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺍﷲ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻏﻼﻡ ﺑﻪ ﺵ ﺵ
 4220408754ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻳﺰﺩﺍﻧﺒﺨﺶ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻏﻼﻡ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  298ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -6ﻧﺰﺍﻛﺖ
ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳــﻴﺪ ﻏﻼﻡ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  300ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -7ﺁﻓﺮﻳﻦ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳــﻴﺪ ﻏﻼﻡ ﺑﻪ ﺵ ﺵ
 867ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -8ﺳﻴﺪﻩ ﮔﺮﺩﺁﻓﺮﻳﻦ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻏﻼﻡ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  868ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -9ﻧﻮﺷﻴﻦ
ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳــﻴﺪ ﻏﻼﻡ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  612ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -10ﺳــﻴﺪﻩ ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻏﻼﻡ ﺑﻪ
ﺵ ﺵ  219ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -11ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳــﻴﺪ ﻏﻼﻡ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  220ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -12ﻗﻤﺮ
ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻏﻼﻡ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  4220016732ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -13ﺣﺒﻴﺒﻪ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻏﻼﻡ
ﺑــﻪ ﺵ ﺵ  42200173021ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻣﺘﻮﻓــﻰ  -14ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺯﻫﺮﺍ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  506ﻫﻤﺴــﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻳﺎﺳﻮﺝ
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﭘﻼﻙ ﻣﺸﺮﻭﺣﻪ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪﻡ
ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺗﺒﺼﺮﻩ  15ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﺘﺒﻰ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﺸﺮﺡ
ﺯﻳــﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ :ﺑﺨــﺶ  9ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ  -2957/39ﺳــﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ )ﺭﻩ( -ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮﺯﻩ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﺳــﺘﺎﻥ
ﺧﻮﺯﺳــﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺟﻤﺸــﻴﺪ ﺳﺎﻭﻳﺲ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻣﻠﻚ ﻣﺴﺘﻘﻠﻰ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ
ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  2958ﺑﺨﺶ  9ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺗﻮﺍﻣﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻜﺒﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ -1397/7/8 .ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ
ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ  8/30ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻭ ﻣﺠﺎﻭﺭﻳﻦ ﻭ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻗﻰ ﺩﻋﻮﺕ
ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺣﻀﻮﺭ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺠﺎﻭﺭﻳﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺠﺎﻭﺭﻳﻦ ﺑﻪ
ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻗﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  20ﺍﺻﻼﺣﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  30ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﻭﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘــﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﻭ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻳــﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ 1397/6/18
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺍﻯ ﺷــﻌﺒﻪ  6ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ / 950583ﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺍﻗﺎﻯ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﺪﺩﻯ ﻭﺭﺯﻗﺎﻧﻰ ﻭ ﻳﻮﺳﻒ ﺧﺪﺍﺩﻭﺳﺖ ﮔﻠﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻗﺎﻯ ﺯﻣﺎﻧﻌﻠﻰ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻠﻚ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﻰ ﺑﻨﺎﻡ ﺍﻗﺎﻯ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﻧﺎﺩﺭﻯ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺩﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺗﻮﻗﻴﻔﻰ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 97/7/4ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷــﻨﺒﻪ ﺳــﺎﻋﺖ  9ﺍﻟﻰ  9:30ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻧﺴﻴﻢ ﺷﻬﺮ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺮﮔﺬﺍﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻓﺮﺩ ﻳﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺗﻮﻗﻴﻔﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ :
ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﮔﻠﺴــﺘﺎﻥ ﻓﻠﻜﻪ ﺩﻭﻡ ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﻳﺎﻥ ﺳﻰ ﻣﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 96ﻣﺘــﺮ ﻣﺮﺑــﻊ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻧﺸــﻌﺎﺏ ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺩﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﺷــﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 230400000
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎﺩﻩ  129ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ :ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﻧﻘﺪﺍ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺧﺬ ﻭ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻣﻜﻠﻒ
ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺛﻤﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ
ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻭﺻﻮﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯﻁ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ
ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.ﻡ ﺍﻟﻒ1256/
ﻗﻠﻰ ﭘﻮﺭ -ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﻭﺭﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺁﮔﻬــﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺍﻗــﺎﻯ ﻓﺎﺿﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮﺯﺍﺩﻩ ﺗﻜﻴــﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻭ
ﺍﻗﺎﻯ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻣﺤﻤﺪﻯ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻗﺎﻯ ﻭﺣﻴﺪ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ -1ﺷــﻬﺮﺍﻡ ﻣﺤﻤــﺪﻯ -2ﻓﺎﺿﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ
ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﭼﻚ –ﺍﻋﺴــﺎﺭ-ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 97082988100348ﺷــﻌﺒﻪ  1ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ ﺛﺒــﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/08/02ﺳــﺎﻋﺖ  09:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻴﮕــﺮﺩﺩ ﺗــﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑــﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ
ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.ﻡ
ﺍﻟﻒ1303/
ﺯﻫﺮﺍ ﺍﻗﺎ ﺩﺧﺖ -ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  1ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ) ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﻫﻨﻰ(
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ -139705007141004388
 1397/04/06ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎﻍ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﺳــﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻭ ﺳــﻰ ﻭ ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﻭ
ﺑﻴﺴــﺖ ﺩﺳــﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )  3533/2ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  50ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  – 142ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ
ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ ﻛﻪ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻥ ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ  1430ﺻﻔﺤﻪ  181ﺩﻓﺘﺮ  8ﺑﺨﺶ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴــﻴﻦ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺭﺳــﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  174ﻭﺛﻴﻘﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻛﻼﺳــﻪ  13910400714100015/1ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ  9100015ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1385/06/25-61264ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ
 29ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﺯﻳﺮ :ﺷﻤﺎﻻ :ﺍﻭﻻ ﺑﻄﻮﻝ  84/70ﻣﺘﺮ
ﺑﻤﺮﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻛﻰ ﺑﺎ ﺑﺎﻍ  51ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻭ ﻣﺴﺘﺪﻋﻰ.ﺷﺮﻗﺎ:ﺑﻄﻮﺭ ﻣﻨﻜﺴﺮ ﺑﻄﻮﻟﻬﺎﻯ  7/50ﻣﺘﺮ ﻭ  7/50ﻣﺘﺮ ﻭ 9
ﻣﺘﺮ ﻭ  24/50ﻣﺘﺮ ﻭ  12/6ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳــﺖ ﺑﺠﻮﻯ.ﺟﻨﻮﺑﺎ :ﺑﻄﻮﻝ  62/40ﻣﺘﺮ ﺑﻤﺮﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻰ ﺑﺎ ﺑﺎﻍ ﻣﺴﺘﺪﻋﻰ ﻏﺮﺑﺎ:
ﺑﻄﻮﻝ  46/80ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻍ ﻣﺴﺘﺪﻋﻰ ) ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺟﻮﻯ( ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  2/473/240/000ﺭﻳﺎﻝ ) ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺩﻭﻳﺴﺖ
ﻭ ﭼﻬﻞ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ( ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻗﻄﻌﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻠﻚ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ  – 1397/07/07ﺍﺯ
ﺳﺎﻋﺖ  9ﺗﺎ  12ﻇﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ،ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻩ
ﻭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺳﻪ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺩﻭﻳﺴــﺖ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ )  2/473/240/000ﺭﻳﺎﻝ( ﺷــﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  -136ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍء ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺯﺍﺋﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ
ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﮔﺮﺩﺩ ﺣﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺑﺪﻫﻴﻬﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ  ،ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺍﻧﺸــﻌﺎﺏ ﻭ ﻳﺎ ﺣﻖ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻙ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻫﻰ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻠﻚ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ  :ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ
ﻣﻠﻚ – 1 :ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺸﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  3533/20ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﻓﻮﻕ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ
ﺑﺎﻍ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﺜﻤﺮ ﮔﺮﺩﻭ  ،ﮔﻴﻼﺱ ،ﮔﻼﺑﻰ  ،ﺳﻴﺐ ﻭ  ...ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ  15ﺳﺎﻝ ﻣﺪﺧﻞ ﻭ ﻣﻤﺮ ﺑﺎﻍ ﺍﺯ ﺑﺎﻍ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷــﺪ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﭼﺎﻩ ﺁﺏ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺩﺑﻰ  7ﻟﻴﺘﺮ ﺩﺭ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺁﺑﻴﺎﺭﻯ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ – 2 .ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻠﻚ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﺳﺘﺤﻔﺎﻇﻰ
ﺷﻬﺮ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﻳﻴﻼﻗﻰ ﺑﺎﺑﺎﺍﻣﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺭ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ
ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺁﺏ ﭼﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﻕ ﺳﻪ ﻓﺎﺯ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ – ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺑﺎﺑﺎﺍﻣﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ97/06/18:
ﺣﻤﻴﺪ ﻋﺰﻳﺰﻯ -ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ

