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چهره رژیم پساانقالبی در بیانات امام(ره)؛

حمیدرضا رحیمی

از ویژگیهای ذاتی رویکردهای
پرسمــــان
سکوالر به سیاست ،خصیصهی
پراگماتیس��تی (عملگرایان��ه) و اپورتونیس��تی
(فرصتطلبان��ه) را میت��وان برش��مرد .در نگ��رش
س��کوالر ،عرص��هی سیاس��ت عرصهی ت�لاش برای
کس��ب قدرت به هر نحو اس��ت .در این نگاهها ،هیچ
قی��دی نمیتوان��د ت�لاش در جهت حص��ول منافع
سیاس��ی را مقید کند و هرگون��ه تعهد و تکلیفی در
ال بیمعناست.
برابر آرمانی مشخص ،کام ً
در مقابل این نگرش به سیاس��ت ،نگرش الهی و
اسالمی به سیاست قرار دارد .در این نگرش ،ساحت
سیاست ،نه س��احت کسب قدرت و حصول منفعت،
بلکه س��احت تکلیف و تعهد به آرمانها و ارزشهای
دینی اس��ت .حضرت امام خمینی(ره) را بدون شک
میتوان چهرهی ش��اخص این نوع نگاه تکلیفمدار و
الهی در ورود به عرصهی سیاس��ت در میان رهبران
انقالبی تاریخ دانست.
حض��رت امام از مقطع آغازی��ن نهضت ،که پای
ال روش��ن از
در راه انق�لاب گذاش��تند ،تصویری کام ً
راه و هدف خود داش��تند .شجاعت و استواری ایشان
در مراح��ل گوناگون نهض��ت را باید محصول همین
روش��نی راه در نظر ایش��ان دانس��ت ک��ه این خود
محصول نگرش تکلیفمدار و الهی ایشان به عرصهی
سیاست بوده است .تکیهی حضرت امام از آغاز نهضت
در س��ال  ،۱۳۴۱چیزی جز تحقق نظامات سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی برآمده و ملهم از مکتب اس�لام
ن��اب محمدی(ص) نب��ود .لذا در طول مب��ارزه ،این
اس�لام و قرآن بود که اصول ،اهداف ،بایدها ،نبایدها،
ائتالفها ،مرزبندیها ،تاکتیکها ،راهبردها و تمامی
استلزامات سیاس��تورزی ایشان را تعیین میکرد و
این آموزههای اس�لامی همان قیدی بود که امام به
آن آرمانه��ا و ارزشها متعهد بود و لذا قبل و بعد از
انقالب ،در جهت تحقق همان وعدهها کوشید.
در ای��ن گ��زارش س��عی داریم تصوی��ری را که
حضرت امام از هدف خودش��ان و نظام اسالمی مورد
تأکیدش��ان در مقط��ع پیش از انق�لاب در بیانات و
موضعگیریهای خود ترس��یم کردند ،مورد بررسی
قرار دهیم .همانطور که اشاره شد ،هدف و خواست
ایش��ان در مقطع پیش از پیروزی انقالب اسالمی ،از
این روی که چیزی جز هدف و خواست اسالم نبود،
ال روشن و آشکار بود .لذا ایشان همانطور
امری کام ً
که قبل از پیروزی انقالب ،با وجود مبارزه با دش��من
مشترک ،حتی لحظهای همصدا با سایر افکار ،ایدهها
و گروههای غیراس�لامی و التقاطی نشدند و یا تحت
تأثیر این اندیشهها و رویکردها قرار نگرفتند ،پس از
انقالب نیز همان هدف روش��نی را که در س��الهای
مبارزه بیان و تئوریزه فرم��وده بودند ،در قالب نظام
جمهوری اسالمی محقق نمودند.
در ای��ام اقامت حض��رت ام��ام در پاریس و پس

امام خمینی چه شاخصهایی را برای حکومت اسالمی برمیشمرد؟
از قطعی ش��دن سقوط رژیم ش��اه ،بخش عمدهای از
تالش رسانههای غربی ،معطوف به این بود که بتوانند
برآورد و تصویری از نظام سیاس��ی مورد نظر حضرت
امام و شاخصههای آن به دست آورند .امام نیز در این
مصاحبهها بهطور روشن طرح نظام جمهوری اسالمی
و ش��اخصههای آن را تبیی��ن فرمودند .ب��ا عنایت به
شاخصههایی چون حاکمیت اسالم ،تلفیق اسالمیت با
جمهوریت ،استقالل ملی ،آزادی در چارچوب اسالم،
حمایت از مستضعفین و… که ماهیت و هویت نظام
جمهوری اس�لامی را میس��ازد ،شاهدیم که حضرت
امام(ره) تمامی این ش��اخصهها را در بیانات خود در
پیش از پیروزی انقالب ترس��یم نمودهاند و این خود
نشاندهندهی روشنی راه نزد ایشان بوده است.
حاکمیت اسالم ناب در برابر تجدد و تحجر
فراتر از ش��کل نظام سیاس��ی که در قسمت بعد
به آن خواهیم پرداخت ،تأکید بر حکومت اسالمی و
حاکمیت اسالم از جمله محورهایی است که حضرت
امام خمین��ی(ره) در بیانات و موضعگیریهایش��ان
همواره بهنحو آش��کار مطرح مینمودند .قرار گرفتن
در آس��تانهی پی��روزی نهض��ت و فعال ش��دن انواع
گروههای روش��نفکری و غیراس�لامی در آستانهی
پی��روزی و حضورش��ان در اطراف ام��ام در پاریس،
سبب نشد تا امام هدف نهایی و غایی خود از نهضت
را بهطور آشکارا مطرح نکنند.
البته اسالم مورد نظر امام ،همان اسالمی بود که
در شخصیت ایشان تجلی داشت .اسالمی که با خروج
از کنج مساجد و ساحت فردی ،منبع خیزشی چنین
عظیم بود و پاسخگوی نیازها و درمان آالم جامعهی
اسالمی در عصر جدید است .این همان اسالمی است
که پس از انقالب اسالمی ،حاکمیت یافت و امام پس
از انقالب تعبیر اس�لام ناب محمدی(ص) را در مورد
آن به کار بردند و بهعنوان یکی از شاخصههای نظام
مورد نظرشان ،همواره در بیاناتشان مطرح بود.
حض��رت امام در توضی��ح این ش��اخصهی نظام
مورد نظرشان میفرمایند« :ما وقتی از اسالم صحبت
میکنیم ،به معنی پش��ت کردن به ترقی و پیش��رفت
نیس��ت ،بلکه عکس آن صحیح اس��ت .به عقیدهی ما
اساساً اسالم یک مذهب ترقیخواه است ،ولی ما دشمن
رژیمهایی هستیم که تحت عنوان تجددخواهی ،روش
دیکتات��وری و ظلم را در پی��ش میگیرند ۲۲( ».مهر
« )۱۳۵۷در اسالم ،تمام آثار تجدد و تمدن در اسالم
مجاز است ،مگر آنهایی که فساد اخالق بیاورند ،فساد
عفت بیاورند ۱( ».دی )۱۳۵۷
در بحث از آزادیهای سیاس��ی ،از قبیل آزادی
بیان ،تش��کلها ،اقلیتهای مذهبی و ...حضرت امام
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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 ﺳﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ
ﺍﻭﻝ1397/11/11 :
ﺳﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﺍﻧﺼﺎﺭﻯ  -ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺎﻫﺎﻥ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣــﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139560301022012254ﻣــﻮﺭﺥ  1395/10/25ﻭ ﺭﺍﻯ ﺍﺻﻼﺣــﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
 139760301206002909ﻣﻮﺭﺥ  1397/0/08ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ
ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻗﺎﻯ ﭼﺎﭘﺎﺭ
ﺳﺎﻋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  5ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯﻣﺮﺍﻏﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ
ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 110ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  13ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ 141ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺗﻮﻛﻠﻰ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ
ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ
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 ﺩﻭﻡ1397/11/ 11:
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ1397/10 / 26:
ﻡ ﺍﻟﻒ2748/
ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻧﻮﺭﻯ ﺷﻴﺮﺍﺯﻯ –ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  139760322003001045ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/5/2ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ  /ﺩﻭﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺧﺎﺵ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ
ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻌﻴﺪﻩ ﺷﻬﻨﻮﺍﺯ ﻛﺮﻣﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺪﺍﺑﺨﺶ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  3710027942ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺧﺎﺵ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  342/86ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  -695ﺍﺻﻠﻰ ﻗﻄﻌﻪ  1ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻛﻬﻦ
ﺣﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﻣﻨﺸــﻌﺒﻪ ﺍﺯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻗﺪﺱ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺑﺨﺶ  4ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺧﺎﺵ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺳﻮﻝ
ﺑﺎﺷﺎﻡ ﺁﺯﺍﺩﻯ 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 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 ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ :ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ -97/10/26
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ :ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  -97/11/11ﻡ ﺍﻟﻒ591/
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺧﺎﺵ

ضمن اینکه اسالم و حکومت اسالمی را ضامن حفظ
آزادیهای مشروع عنوان میکردند ،اما بدون استثنا،
در همهی موارد ،این آزادیها را با قید «مضر به حال
ملت نباشد»« ،به مصلحت اسالم و مسلمین نباشد»،
«توطئه در کار نباشد» و ...مقید مینمودند.
حضرت امام ضمن تأکید بر تفاوت میان اس�لام
مدنظر ایش��ان با نمونههایی چون عربستان سعودی
( ۲۳دی  ،)۱۳۵۷مطرح میکنند« :دولت اس�لامی
قهقراگرا نیست و با همهی مظاهر تمدن موافق است،
مگر آنچه که به آس��ایش ملت در تضاد باشد۲۰( ».
دی « )۱۳۵۷بازس��ازی و نوسازی کشور قطعاً مورد
تأیید و از برنامههای ماس��ت .آنچه را که ش��اه به نام
مدرنیزه کردن انجام داده ،جز خرابی و ویرانی به بار
نیاورده است ۱۶( ».آبان )۱۳۵۷
تأسیس نظام جمهوری اسالمی
شکل نظام آینده پس از پیروزی انقالب اسالمی،
از جمل��ه محورهایی بود که حضرت امام بهکرات در
بیانات خ��ود ب��ه آن پرداختند .جمهوری اس�لامی
قالبی بود که ایش��ان برای حاکمیت اس�لام بهعنوان
نظام سیاس��ی مورد نظر خود ،بر آن تکیه داش��تند.
بدیع بودن این الگو از جمع میان حاکمیت اس�لام با
حاکمیت مردم نشئت میگرفت.
حضرت امام در پاس��خ به این س��ؤال پُرش��مار
رس��انهها که ش��ما میخواهی��د چه ن��وع رژیمی را
جانش��ین نظ��ام کنونی س��ازید ،ماهیت ای��ن نظام
سیاس��ی را بهروش��نی بیان فرمودند« :جمهوری به
همان معنایی اس��ت که همهجا جمهوری است ،لکن
این جمهوری بر یک قانون اساسیای متکی است
که قانون اس�لام است ۲۲( ».آبان « )۱۳۵۷ما
میخواهیم یک حکومت الهی باشد موافق میل
مردم ،رأی مردم و موافق حکم خدا .آن چیزی
که موافق با ارادهی خداست ،موافق میل مردم
هم هس��ت .مردم مس��لماناند ،الهی
هستند ۲۱( ».آبان « )۱۳۵۷من
در اول فرصت��ی ک��ه پیدا
کنم ،به خواس��ت خدا
میروم ای��ران و اول
قدمی که برمیدارم،
تأسیس میکنم یک
دولت اسالمی مبتنی
ب��ر اح��کام اس�لام،
مبتن��ی بر رأی مردم.
پیش��نهاد میکنی��م
ب��ه م��ردم و رأی از
آنه��ا میگیری��م و

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139760319006001477ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ/ﺩﻭﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ
ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﻣﺎﻫﺎﻥ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻋﻈﻢ ﻛﺎﺭﺍﻣﻮﺯﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  237ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﻣﻮﺍﺯﻯ ﻧﻴﻢ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸــﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑﻪ
ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ  2505ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  799ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  5ﻛﺮﻣﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺎﻫﺎﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺭﺟﺎﻳﻰ ﻏﺮﺑﻰ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺣﻤﻴﺪ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ﺧﺎﻧﺪﺍﻧﻰ 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 ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ 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 ﺳﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ1397/11/11 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1397/11/27 :
ﺳﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﺍﻧﺼﺎﺭﻯ  -ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺎﻫﺎﻥ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﭘﻴﺮﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  200ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  1065/97ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﭘﻴﺮﻯ ﺷــﺎﻓﻌﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  3160ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  1395/5/17ﻓــﻮﺕ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :ﭘــﺪﺭﺵ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﺣﻤﺪ ﭘﻴﺮﻯ ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  200ﻣﺘﻮﻟﺪ  1335/3/9ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻏﺰﺍﻟﻪ ﻣﺮﺍﺩﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  461ﻣﺘﻮﻟﺪ
 1341/7/1ﻭ ﺑﺠﺰ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﻛﺎﻣﻴﺎﺭﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻡ/ﺍﻟﻒ661 :
ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻰ – ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺎﻣﻴﺎﺭﺍﻥ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻳﻨﺐ ﺳﻠﻴﻤﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  38ﻛﺪﻣﻠﻰ  3732841316ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 8/971435ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ
ﺳﻠﻴﻤﻰ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  3731630842 -1742ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/10/5ﺩﺭﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ
ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺸــﺮﻭﺣﻪ ﺯﻳﺮ -1 :ﻳﻮﺳــﻒ ﺳــﻠﻴﻤﻰ ﺑﻪ ﺵ.ﺵ  3342ﺕ ﺕ
 1347/1/2ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  3731647397ﭘﺴــﺮﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺍﻳﻮﺏ ﺳــﻠﻴﻤﻰ ﺑﻪ ﺵ.ﺵ  3343ﺕ .ﺕ 1348/1/9
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  3731647400ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻳﻮﻧﺲ ﺳــﻠﻴﻤﻰ ﺑــﻪ ﺵ.ﺵ  379ﺕ.ﺕ  1361/2/1ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 3732131165ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﺯﻳﻨﺐ ﺳﻠﻴﻤﻰ ﺑﻪ ﺵ.ﺵ  38ﺕ .ﺕ  1356/9/10ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 3732841316
ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ.ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ
ﻧﻮﺑﺖ ﭘﻰ ﺩﺭ ﭘﻰ ﻣﺎﻫﻰ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻡ/ﺍﻟﻒ8816 :
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﻨﻨﺪﺝ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ
ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻴﺪ ﻫﺎﺩﻯ ﺣﺴــﻴﻨﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺳﻬﻤﻰ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  2757ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ  3ﺳﻨﻨﺪﺝ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳــﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  168671ﻣﻮﺭﺥ  94/9/15ﺩﻓﺘﺮ  4ﺳﻨﻨﺪﺝ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺳﻨﺪ ﺯﺍﺭﻋﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 29007ﻣﻮﺭﺥ  52/9/8ﺩﻓﺘﺮ  16ﺳﻨﻨﺪﺝ ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻭﻟﻴﺎ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻗﺮﻳﻪ ﻓﺮﺟﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻉ ﻣﻌﺎﺩﻝ 967/68
ﻣﺘــﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭ ﻧﻘﺸــﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﺍﻳــﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻳﻚ
ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺳــﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳــﺘﻌﻼﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳــﺎﺯﻯ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮﺭ  638/52ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳــﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 34481
ﻣﻮﺭﺥ  95/8/19ﻭ ﺑﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻘﺸﻪ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻛﻤﺴﻴﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ  12ﻧﻮﻋﻴﺖ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻧﻴﺰ ﻃﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ /14727ﻙ/ﺵ ﻣﻮﺭﺥ  97/5/8ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻘﺸــﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺁﻥ ﻭ
ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﻭ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺳﻬﻢ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻓﻠﺬﺍ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭ ﻧﻘﺸــﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  638/52ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﺳــﻨﺪ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺗﺤﺖ ﭘﻼﻙ  3850ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  2757ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ  3ﺳــﻨﻨﺪﺝ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ
ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  116/1/97/6201ﻣﻮﺭﺥ  97/11/8ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  5ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺷــﺪ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺸــﺎﻉ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻡ/ﺍﻟﻒ8809:

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻴﻦ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺑﺎﺑﺎﺩﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  764ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  970724ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ
ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺍﺳﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺑﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ 5559615021ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ1397/10/4ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ
ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ  -1ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﺳﺪﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 8381ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺪﺭ  -2ﺁﻣﻨﻪ ﻇﺎﻫﺮﻯ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﻧﺪ ﺑﻪ
ﺵ ﺵ 459ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﺩﺭ  -3ﻣﻬﺪﻯ ﺍﺳﺪﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 4670289421ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -4ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺳﺪﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ
4670344633ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -5ﻣﻬﻴﻦ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺑﺎﺑﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 764ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﻭﻻ ﻏﻴﺮ  ........ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ -2ﻣﺮﺩﺍﻧﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻓﺎﺭﺳﺎﻥ

استقالل از ابرقدرتهای شرق و غرب
اعالم سیاس��ت خارجی «نه ش��رقی و نه غربی»
و تأکید بر اصل اس��تقالل ملی ،از جمله ویژگیهایی
است که حضرت امام در ترسیم نظام سیاسی آینده،
همواره بر آن تأکید داش��تند و این مس��ئله نیز پس
از تول��د نظام جمهوری اس�لامی ،هم��واره از اجزای
ماهوی نظام بوده است.
امام بهکرات به نقد سیاستهای مداخلهجویانهی
آمری��کا در ای��ران میپردازند و دول��ت آمریکا را نزد
مل��ت ایران منف��ور میدانن��د .در مقاب��ل البته این
ضدیت ایش��ان نس��بت به مداخالت آمریکا ،موجب
نشد تا ایشان به سمت شوروی و بلوک شرق بغلتند
و یا چش��م به حمایت آنها از انقالب ایران داش��ته
باش��ند« :ما ایرانی مس��تقل بنا خواهی��م کرد که از
زیر یوغ آمریکا و ش��وروی بیرون آید .شوروی اکنون
گاز ایران را میب��رد و آمریکا نفت را .ما هرگز اجازه
نمیدهیم که این دو ابرقدرت بر ایران س��یطره پیدا
کنن��د ۲۵ ( ».دی « )۱۳۵۷در ح��ال حاضر ،نهضت
اس�لامی ایران علیه شاه ،چیزی کمتر از رویارویی با
آمریکا و شوروی نیس��ت که مستقیم و غیرمستقیم
از او حمایت میکنند( ».همچنین ن.ک.به ۱۶ ،۴ :و
 ۲۲آبان )۱۳۵۷
آزادی در چارچوب اسالم
مس��ئلهی آزادیه��ای سیاس��ی و
اجتماعی و حدود و ثغور آن نیز همیش��ه
یک��ی از تأکیدات آش��کار حضرت
ام��ام(ره) ب��ود .حضرت
امام(ره) هیچگاه برای
خوشایند روشنفکران
در بح��ث از آزادی
آزادی
(چ��ه
سیاس��ی و چ��ه
آزادی اجتماعی)،
چا ر چ��و ب
اس�لامی و
قیودات اسالم
در بح��ث آزادی
را کتمان نفرمودند.

حمایت از مستضعفین و محرومان
حمای��ت از مس��تضعفین را بای��د یک��ی از
مش��خصههای بارز اندیشهی اس�لامی حضرت امام
دانس��ت که تا واپسین سالهای عمر پربرکت ایشان
و حتی در وصیتنامهی الهی  -سیاس��ی ایش��ان ،بر
آن تأکید ش��ده و همواره از ارکان سیاستهای نظام
جمهوری اس�لامی نیز بوده اس��ت .این شاخصه در
بیانات پیش از پیروزی انقالب حضرت امام آش��کارا
ترس��یم شده است .ایش��ان همواره اسالم حقیقی را
حامی محرومان و مس��تضعفان و دشمن چپاولگران
و اس��تثمارگران مطرح میکردند« :حکومت اسالمی
یک نظام عادالنه اس��ت؛ یک نظ��ام بهتر از این نظام
حال .این برای اینکه ...زورگویی نباید باش��د ،چپاول
نباید باش��د ،مال ملت را نبای��د ببرند و بخورند ،باید
مردم همه در رفاه باش��ند ،باید فقرا را برایش��ان فکر
ک��رد ،باید این زاغهنش��ینهای بیچ��ارهای که هیچ
ندارند ،هیچ ندارند ،باید برای اینها فکر کرد؛ نه همه

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ )ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ(
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  900011ﺧﺎﻧﻢ ژﺍﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴــﻴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺮﺯﻭ
ﺳــﺎﻛﻦ ﺳﻴﺴــﺨﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  2/569/257/193ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  51/335/143ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ
 53/446/629ﺭﻳــﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ )ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺳﻴﺴﺨﺖ( ﻭ ﻣﺒﻠﻎ
 123/462/859ﺭﻳــﺎﻝ ﺑﺎﺑــﺖ ﺣﻖ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ
ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻠﻜﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺳﻴﺴﺨﺖ ﺟﻨﺐ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮔﺎﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻧﺎ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  441/774ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ  206ﻣﻮﺭﺥ  85/8/25ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ
ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  1376ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑــﻰ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/11/30ﺳــﺎﻋﺖ 10
ﺍﻟﻰ  12ﻇﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ )ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺣﻘﻮﻗﻰ( ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺩﻧﺎ
ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﺑﻔﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺪ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳــﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺟﻬﺖ
ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻉ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻇﺮﻑ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﺩ ﺿﻤﻨﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  10ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ
ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻘﺪﺍ ً ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻭﺻﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ .ﺷﺮﺡ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻃﺒﻖ
ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺑﺸﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ :ﻣﻠﻚ ﻓﻮﻕ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﻓﻨﺪﺍﺳﻴﻮﻥ
ﻭ ﺍﺳــﻜﻠﺖ ﺑﺘﻨﻰ ﻭ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺁﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻗﻴﻤﺖ ﺯﻣﻴﻦ 8/944/000/000
ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺳﻜﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪﻩ  694/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻠﻰ ﻣﻠﻚ
 9/638/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﻧﺎ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ838/4/96:ﺡ  ،ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ، 311 :ﺗﺎﺭﻳﺦ -97/4/24:ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ :ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ  ،ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻰ ﺍﻣﻴﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻣﻴﻨﺎ ﻋﺴﻜﺮﻯ  ،ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺍﺣﻤﺪ ﺁﺑﺎﺩ ﻓﺮﻋﻰ  3ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻛﺎﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﻰ ﺍﻣﻴﺪ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻣﻮﻧﺎ ﻋﺴﮕﺮﻯ  ،ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﻏﻼﻣﻌﻠﻴﺎﻥ
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ،ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ  ،ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  4ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ
ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 838/4/96ﺡ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﺍﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺸﺮﺡ
ﺁﺗﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ) .ﺭﺍﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷــﻮﺭﺍ( ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻰ ﺍﻣﻴﺪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻣﻴﻨﺎ ﻋﺴﻜﺮﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﻏﻼﻣﻌﻠﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺩﻳﻌﻪ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺴــﻜﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ  2528/2529ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  40/000/000ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴــﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻭ ﺳﻨﺪ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻰ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ
ﺷﺮﺡ ﻣﻔﺎﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻠﻚ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻭﺩﻳﻌﻪ
ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﻑ ﻣﻰ ﻭﺭﺯﺩ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﻳﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻭ ﺍﻧﻘﻀﺎ ﻣﺪﺕ ﺍﺯ ﻣﻮﺭﺥ  92/8/1ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ
 219ﻭ  230ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ 198ﻭ519ﻭ 522ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺭﺩ ﻣﺒﻠﻎ 40/000/000
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺁﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  522ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺪﻳﻮﻥ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﻴﺴــﺖ ﻟﺬﺍ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺭﺍ ﻣﻮﺟﻪ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ 197ﻭ 522ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ
ﺑﻰ ﺣﻘﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 537/000
ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﺪﺍﺭﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻗﺎﺑﻞ
ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  4ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ :ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ  ،ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ،ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ:
ﺻﺎﺩﻕ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮﺭ ﻓﻴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻓﻴﻦ ﻛﻮﭼﻚ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻍ ﻓﻴﻦ ﻓﺮﺍﺯ  ، 7ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺍﻯ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 685/97ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/6/19ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻮﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺎﺷﺎﻥ ) ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ – ﺗﺎﺭﻳﺦ – ﺷﻌﺒﻪ
– ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ  (-ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  11/207/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ
ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  260/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
) (97/5/7ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺑﻬﺎﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎﺩﻩ  34ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ :ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪ ،ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻣﻔﺎﺩ
ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻭ ﺍﺳــﺘﻴﻔﺎء
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺯﺁﻥ ﻣﻴﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻟﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺻﺮﻳﺤﺎ ً ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻮﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺎﺷﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﺍﻳﺮﺝ ﺷﻬﺴﻮﺍﺭﻯ ﻣﺠﺪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺮﺍﺩﻯ  ،ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ :ﺣﺴﻴﻦ ﺻﻔﺮﻯ  ،ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ
ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻃﺒﻖ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻰ ﺍﻡ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻛﻼﺳــﻪ  960447ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  9709978603000028ﻣﻮﺭﺥ  97/1/26ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷــﻌﺒﻪ 30
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  560ﻣﻮﺭﺧﻪ  91/8/23ﺷﻌﺒﻪ  22ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﻣﺒﻠﻎ  16500000ﺭﻳﺎﻝ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ – ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ  640000ﺭﻳﺎﻝ  ،ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻢ ﻟﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺣﻖ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻳﺎ ﺍﺧﺬ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻳﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  73ﺁ ﺩ ﻡ
ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  9ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺪﻟﻮﻝ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ  30ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ )ﺭﻩ( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﺭﻧﺞ ﺭﺿﺎﺋﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺑﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺼﺮﺍﷲ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  225ﻣﺘﻮﻟﺪ 1341ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  970630ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ
ﻧﺼﺮﺍﷲ ﺭﺿﺎﺋﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺑﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻗﺎ ﻣﻼ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻣﻨﻈﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 2910ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ1350ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ
ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻫﺎﺟﺮ
ﺭﺿﺎﺋﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺑﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺼﺮﺍﷲ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 5559200808ﻣﺘﻮﻟﺪ 1332ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﺧﺪﺍﺑﺲ ﺭﺿﺎﺋﻰ ﺻﺎﻟﺢ
ﺑﺎﺑﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺼﺮﺍﷲ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 5559200794ﻣﺘﻮﻟﺪ 1329ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﻋﺰﺕ ﺍﷲ ﺭﺿﺎﺋﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺑﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻧﺼﺮﺍﷲ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 5559809667ﻣﺘﻮﻟﺪ 1317ﭘﺴــﺮﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﮔﻞ ﻣﺘﺎﻉ ﺍﺳﺪﭘﻮﺭ ﻛﻼﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ
1593ﻣﺘﻮﻟﺪ 1309ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﻮﺕ ﺷﺪﻩ ﻭﻻ ﻏﻴﺮ  ........ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ
ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ
ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺘﺼﺪﻯ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭ ﭼﻠﮕﺮﺩ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻋﻠﻴﺨﺎﻧﻰ
ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺵ پ  2351 :ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﺗﻨﻬﺎﻯ ﻛﻔﺘﺮﻭﺩﻯ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻰ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻃﻼﻕ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺧﺎﻡ
ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﭘﺎﻛﺰﺍﺩ ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺘﻰ  838ﻣﻮﺭﺥ  97/11/6ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺑﺎﺋﻦ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﻃﻼﻕ  5/18ﺭﺍﻣﺴﺮ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ –ﺭﺍﻣﺴﺮ –ﻧﺎﺭﻧﺞ ﺑﻦ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭﻯ ﭼﺎپ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﻡ/ﺍﻟﻒ97/220/68
ﺩﻓﺘﺮ ﺭﺳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ /18ﻃﻼﻕ  5ﺭﺍﻣﺴﺮ-ﺭﺿﺎ ﺻﺎﺋﺒﻰ

یک حکومت اسالمی تأس��یس میکنیم ۸( ».بهمن
 )۱۳۵۷ممک��ن اس��ت دموکراس��ی مطل��وب م��ا با
دموکراس��یهایی که در غرب هست مشابه باشد ،اما
آن دموکراس��یای که ما میخواهیم به وجود آوریم،
در غرب وجود ندارد .دموکراس��ی اس�لام ،کاملتر از
دموکراسی غرب است ۱۴( .آبان )۱۳۵۷

در بحث از آزادیهای سیاس��ی ،از قبیل آزادی
بیان ،تش��کلها ،اقلیتهای مذهبی و ...حضرت امام
ضمن اینکه اسالم و حکومت اسالمی را ضامن حفظ
آزادیهای مشروع عنوان میکردند ،اما بدون استثنا،
در همهی موارد این آزادیها را با قید «مضر به حال
ملت نباشد»« ،به مصلحت اسالم و مسلمین نباشد»،
«توطئه در کار نباشد» و ...مقید مینمودند« :در یک
رژیم اس�لامی ،آزادیها صریح و کامل خواهند بود.
تنها آزادیهایی به ملت داده نخواهد شد که برخالف
مصلح��ت مردم باش��د و به حیثیت ف��رد لطمه وارد
س��ازد .حمایت عظیمی که ملت از چند ماه پیش ،از
ما به عمل میآورد ،نش��ان میدهد که مردم به قدر
کافی افکار ما را درک کرده و متوجه آینده شدهاند»
 ۲۷دی  ،۱۳۵۷همچنین ن.ک.به ۲۵ :دی ۲۲ ،مهر
و  ۳بهمن )۱۳۵۷
در بح��ث از آزادیهای اجتماعی ،موضوع زنان از
جمله مس��ائلی بود که امام بهکرات به آن پرداختند:
«در نظام اس�لامی ،زن بهعنوان یک انسان ،میتواند
مش��ارکت فعال با مردان در بنای جامعهی اس�لامی
داشته باش��د ،ولی نه بهصورت یک ش��یء .نه او حق
دارد خود را به چنین حدی تنزل دهد و نه مردان حق
دارند که به او چنین بیندیشند .و در مورد آنچه را که
به نام تفریحات شناخته شده است ،اسالم با هرچیزی
که انسان را به پوچی و از خود بیگانه شدن میکشاند،
مبارزه میکند .ش��رابخواری و میگساری در اسالم
ممنوع است .فیلمهای منحرفکننده از اخالق متعالی
انس��انی ممنوع اس��ت ۱۸( ».آبان  ،۱۳۵۷همچنین
ن.ک.به ۱۸ :آبان ۳ ،بهمن و  ۱۹آبان )۱۳۵۷

ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻗﺒﺎﺩ -ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ ﺳﻨﻨﺪﺝ

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻴﺪ ﻳﺤﻴﻰ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  1741ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  222/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺳﻴﺪ ﻃﺎﻫﺮ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1393ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/6/11ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﺳﻴﺪ
ﻳﺤﻴﻰ ﻳﻮﺳــﻔﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳــﻴﺪ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  1741ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺳــﻴﺪ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  1977ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﺳــﻴﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻳﻮﺳــﻔﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺵ ﺵ
 1910ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﺳﻴﺪﻩ ﺁﺫﺭ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  2ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﻣﻨﻈﺮﺍﻟﺴــﺎﺩﺍﺕ ﺷﺮﻳﻔﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  1481ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ
ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻳﻜﻤﺮﺗﺒﻪ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ
ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5791/
ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﺯﻩ  10ﺁﺑﺴﺮﺩ

برای آن باال و آن اشراف ،برای اشراف؛ هم حکومتها
برای اشراف کار میکنند ...برای ضعفا باید بیشتر کار
بکنند ۷( ».آبان )۱۳۵۷
حضرت امام در پاس��خ به این س��ؤال پُرش��مار
رس��انهها که ش��ما میخواهی��د چه ن��وع رژیمی را
جانش��ین نظ��ام کنونی س��ازید؟ ماهی��ت این نظام
سیاس��ی را بهروش��نی بیان فرمودند« :جمهوری به
همان معنایی اس��ت که همهجا جمهوری است .لکن
این جمهوری بر یک قانون اساسیای متکی است که
قانون اسالم است».
«وقت��ی که ش��ما تاریخ را میبینی��د و مالحظه
میکنی��د ،از آن اول که رس��ول اکرم قی��ام کردند با
همین مردم فقیر ،با همین مردم مس��تضعف ،ایشان
قی��ام کردن��د ۲۷( ».بهم��ن « )۱۳۵۷مالکیت بدان
صورت که در آمریکا مطرح اس��ت ،اصوالً در اس�لام
وجود ندارد .اسالم مالکیت را قبول دارد ،ولی قوانینی
در اس�لام هس��ت که مالکیت را تعدی��ل کند۱۳( ».
دی  ،۱۳۵۷همچنی��ن ن.ک.به :پی��ام دعوت امام از
روحانیون برای کمک به محرومان ۱۸ ،آبان )۱۳۵۷
نتیجهگیری
بهط��ور کلی ،با بررس��ی بیانات حض��رت امام در
مقط��ع پیش از پیروزی انق�لاب ،درخواهیم یافت که
ش��اخصههایی که امروزه هوی��ت ذاتی نظام جمهوری
اسالمی را شکل دادهاند ،همان شاخصههایی هستند که
ایشان پیش از انقالب اسالمی بر آن تأکید داشتند.
همانطور که اش��اره ش��د ،چهرهای که حضرت
ام��ام از نظ��ام مدنظر خود با توجه به ش��اخصههای
فوقالذک��ر ترس��یم نمودند ،پس از پی��روزی انقالب
اس�لامی ،در قالب نظام جمهوری اس�لامی ،جامهی
تحقق به خود پوشید .شاخصههای فوقالذکر در واقع
لبلباب اندیشههای سیاس��ی ،اجتماعی و اقتصادی
حضرت امام هس��تند که تا آخرین سالهای حیات،
در این مسیر گام برداشتند.
تعهد حض��رت امام به ای��ن آرمانها و ارزشها،
آنچن��ان بود که حتی رس��یدن نهض��ت به مراحل
حس��اس پایانی و همراه شدن گروههای غیراسالمی
در لحظ��ات پایانی ،باعث نش��د تا ام��ام لحظهای با
رویک��رد پراگماتیس��تی رای��ج در دنیای سیاس��ت،
برخالف اعتقادات قلبی خود و برخالف سخن اسالم،
کالمی بر زبان جاری کند .آموزههای اس�لامی همان
قیدی بود که امام ب��ه آن آرمانها و ارزشها متعهد
بود و لذا قبل و بعد از انقالب ،در جهت تحقق همان
وعدهها کوشید.
در پایان ،ذکر این نکته الزم است که بدون شک،
نظام جمهوری اسالمی همچنان باید در مسیر تحقق
آرمانهای حضرت امام(ره) حرکت کند ،اما موضوعی که
در اینجا مورد بحث است این است که نظام جمهوری
اس�لامی همان چهرهای را که حضرت امام(ره) ترسیم
فرمودند و ملت آگاهانه در مسیر این هدف قیام کردند
را در عرصهی عمل محقق کرده اس��ت و در مسیر آن
اهداف همچنان گام برمیدارد .برهان

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﺍﻣﻴﺮ ﺭﺿﺎﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ  ،ﺷﻐﻞ ﺁﺯﺍﺩ  ،ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﮔﻴﻼﻭﻧﺪ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺯﻧﺒﻖ 2
 ،ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ :ﻣﻴﺜﻢ ﻧﺼﻴﺮﻧﮋﺍﺩ ﺑﻴﻞ ﺩﺍﺷﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ،ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  156ﻣﻮﺭﺥ
 97/4/23ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺷﻬﺮﻯ ﻛﻪ ﻭﻓﻖ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ – ﺷﻌﺒﻪ – ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ – ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻣﺒﻠﻎ  150ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ  875ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ
ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/7/17ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻭﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ  .ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ -1 :ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ.ﻡ ﺍﻟﻒ5790/1/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﺍﻣﻴﺮ ﺭﺿﺎﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ  ،ﺷﻐﻞ ﺁﺯﺍﺩ  ،ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ :ﻣﻴﺜﻢ ﻧﺼﻴﺮﻧﮋﺍﺩ ﺑﻴﻞ
ﺩﺍﺷــﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺷــﻐﻞ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ،ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  153ﻣﻮﺭﺥ  97/4/23ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺷﻬﺮﻯ ﻛﻪ ﻭﻓﻖ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ – ﺷﻌﺒﻪ – ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ – ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺒﻠﻎ  150ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ
ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/2/11ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ  .ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ -1 :ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻤﻮﻗﻊ
ﺍﺟﺮﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ.ﻡ ﺍﻟﻒ5790/3/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ، 97/4/204 :ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ، 201 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ -1397/4/25 :ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ:
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ  ،ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﮔﻴﻼﻭﻧﺪ ﺑﻞ ﺑﻬﺸﺘﻰ
ﺯﻧﺒﻖ ﻳﻚ پ  ، 16ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ -1 :ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﺟﺎﻭﻳﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﻣﻐﺎﻥ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻯ ﺑﻴﻞ ﺩﺍﺷــﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﺴــﺠﺪ
ﻣﻨﺰﻝ ﺷﺨﺼﻰ  -2ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻴﺜﻢ ﻧﺼﻴﺮ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻴﻞ ﺩﺍﺷﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ – ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ،ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ،
ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻭ ﺛﺒﺖ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻯ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍ ﻋﻼﻡ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ )ﺭﺍﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ( ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
ﺩﻋﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﺟﺎﻭﻳﺪ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻴﺜﻢ ﻧﺼﻴﺮ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻴﻞ ﺩﺍﺷﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺳــﻰ ﻭ ﺷــﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  189451ﺑﻪ
ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺍﺻﻞ ﺗﺠﺮﻳﺪﻯ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﺻﻞ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻯ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﻨﺸﺎ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭼﻚ
ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭼﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻯ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺘﻮﻛﭙﻰ ﻣﺼﺪﻕ ﭼﻚ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻴﻦ ﻭ
ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ 1ﻭ2ﻭ 3ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺣﻰ
ﭼﻚ ﻭ  310ﺍﻟﻰ  315ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺳــﻰ ﻭ ﺷــﺶ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/4/30ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ
ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ
ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5790/2/
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ، 737/97 :ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ - 809/97 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ، :ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/10/6ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺟﻠﺴــﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺎﺷــﺎﻥ ﺑﺘﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ )ﺭﺍﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷــﻮﺭﺍ( ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴــﺎﻡ ﺟﻤﺎﻝ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ  -1ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ
ﺭﺿﺎﻳﻰ  -2ﺟﻮﺍﺩ ﺩﺷــﺘﺒﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  100/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻭﺟﻪ ﺩﻭ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻫــﺎﻯ  581493/20ﻣﻮﺭﺥ  95/5/20ﻭ  581492/34ﻣــﻮﺭﺥ  95/4/20ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  50/000/000ﺭﻳﺎﻝ
ﻋﻬــﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺑﺎ ﺍﻳــﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻــﺪﻭﺭ ﭼﻜﻬﺎﻯ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ
ﻭﺟﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻇﻬﺮ ﭼﻜﻬﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻭﻯ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻓﻠﺬﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺣﺎﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺼﺪﻕ ﭼﻜﻬﺎﻯ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻭ ﻧﻴﺰ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻫﺎﻯ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻘﺎء ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﺪ ﻣﺪﻋﻰ ﻛﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺍﺳــﺘﺤﻘﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﻭ ﻣﺪﺭﻛﻰ ﻛﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ
ﺧﻮﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻣﻮﺛﺮﻯ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﻗﺎﺿﻰ ﺷــﻮﺭﺍ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺸﻮﺭﺗﻰ
ﺍﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷــﺘﻦ ﻭﺻﻒ ﺗﻨﺠﻴﺰﻯ ﻭ ﺗﺠﺮﻳﺪﻯ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻣﻌﺎﻥ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﻚ
ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﺍﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺍﻧﺴــﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ً ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ 198ﻭ515ﻭ 522ﺍﺯ
ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣــﻮﺍﺩ 310ﻭ313ﻭ 315ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ )ﻧﺎﻇﺮ
ﺑــﺮ ﺭﺍﻯ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﻳﻪ  536ﻣــﻮﺭﺥ  (69/7/10ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  314ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣــﻮﺍﺩ 249ﻭ286ﻭ 289ﻫﻤﺎﻥ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ 2ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﻳﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  2ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻮﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻣﺼﻮﺏ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  1257ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 100/000/000
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  1/520/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ
ﺩﻳﻦ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻃﺒﻖ ﻧﺮﺥ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ )ﻛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ( ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ
ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺎﺷﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺎﺷﺎﻥ
ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗــﺎﻯ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﺮﺣﺎﻧﻰ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳــﺎﻣﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  3501032307ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﻛﻼﺳــﻪ
 660/2/97ﺡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺳﺎﻣﻰ ﻓﺮﺣﺎﻧﻰ ﭘﻮﺭ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  397ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/5/27ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ )ﺩﺍﺋﻤﻰ( ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ
ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1 :ﻏﻨﻴﻪ ﻓﺮﺣﺎﻧﻰ ﺭﻣﻴﻠﻪ ﺵ ﺵ  1827877995ﻫﻤﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﺮﺣﺎﻧﻰ
ﭘﻮﺭ ﺵ ﺵ  3501032307ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻓﺮﺣﺎﻧﻰ ﭘﻮﺭ ﺵ ﺵ  3501443048ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﻣﺮﻳﻢ
ﻓﺮﺣﺎﻧﻰ ﭘﻮﺭ ﺵ ﺵ  1810034114ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﺍﺑﺘﺴــﺎﻡ ﻓﺮﺣﺎﻧﻰ ﭘﻮﺭ ﺵ ﺵ  1810392241ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -6ﻳﺎﺳــﻤﻴﻦ ﻓﺮﺣﺎﻧﻰ ﭘﻮﺭ ﺵ ﺵ  1810640857ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -7ﺳــﻬﺎﻡ ﻓﺮﺣﺎﻧﻰ ﭘــﻮﺭ ﺵ ﺵ 3500386938
ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ
ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609987456400312ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ  960340ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺨﺶ
ﻣﺎﺭﮔﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﷲ ﻋﻄﺎﻳﻰ ﭘﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻴﻦ ﻣﺮﻭﺗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﺎﻣﺎﺕ
ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﺭ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺪﻧﻰ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳــﻰ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻟﺴــﻮﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ
ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺧﻪ  97/12/22ﺳــﺎﻋﺖ  11ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﺭﺱ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺭﮔﻮﻥ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ
ﻣﺼﻮﺏ  1392ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻋﻼﻡ ﺗﺎ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺷــﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ
ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺭﮔﻮﻥ

