دیدگاه

دیپلمات

گفتمان مقاومت تبدیل به یک استراتژی مهم شده است

هشدار آمانو درباره دخالت آمریکا و رژیم صهیونیستی

مس��عود گودرزی عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس
ضمن اش��اره به گفتوگوی اخیر سیدحسن نصراهلل در مورد قدرت بازدارندگی
حزب اهلل و مقاومت گفت :گفتمان مقاومت االن تبدیل به یک اس��تراتژی مهم
و مورد پذیرش شده است.
وی افزود :ما اس��تراتژیهای متفاوتی داش��تیم؛ استراتژی های صدور انقالب
اسالمی ،اس��تراتژی حفظ ام القری و االن اس��تراتژی مقاومت یک استراتژی مهم و
اتفاقاً بازدارندگی در دل این استراتژی است.
نماینده مردم ممس��نی و رستم در مجلس شورای اسالمی ،مطرح کرد :اتفاقاتی که
از س��ال  ۲۰۰۱تا االن افتاد با متن و مفهوم مقاومت هم بود؛ نش��ان داد که دورهای که
بعضی از کش��ورها بخواهند اقداماتی را انجام بدهند و آن جنگهای اعراب و اس��رائیل
خانه ملت
دیگر تمام شده است.

دو دیپلمات حاضر در یک نشست غیرعلنی به بلومبرگ خبر دادند که یوکیو
آمان��و مدیرکل آژانس بینالملل��ی انرژی اتمی از مداخله آمریکا و اس��رائیل در
فعالیت آژانس به خشم آمده و هشدار داد هرگونه تالش برای تضعیف استقالل
آژانس نتیجه معکوس دارد.
در این خبر کانال  ۱۲تلویزیون رژیم صهیونیستی ادعا شد که ایران از توافق
مهم هس��تهای با قدرتهای جهانی خارج ش��د و به زودی بازرسان را بیرون خواهد
راند .س��کوت بر فضا حاکم ش��د و حاضران جمع چند صد نفری که بیشتر آنها از میان
مقامات س��ابق کشورهای فرانسه ،آمریکا و روسیه بودند ،گوشیهای همراه خود را برای
تأیید این خبر یا توضیحاتی درباره آن بیرون آوردند.
تقریباً  ۲۵دقیقه به طول انجامید تا همه متوجه شوند که این خبر یک خبر جعلی
فارس
بوده است و اعضای هیئت تلویزیون از این موضوع با خبر بودند.

درحاشیه

همکاری اروپا با ایران ادامه خواهد یافت

وزی��ر خارجه اتریش با اش��اره به عملیاتی ش��دن کانال مال��ی اروپا و ایران
اطمینان داد که همکاری س��ه کشور آلمان ،انگلیس و فرانسه با ایران همچنان
ادامه خواهد داشت.
کارین کنایس��ل گفت :اکنون همکاری سه کش��ور اروپایی آلمان ،انگلیس و
فرانسه موسوم به سه گانه اروپایی در موضوع ایران عملی شده است و بر این باورم
این همکاری همچنان ادامه خواهد یافت .وی در مورد حضور انگلیس در این سه گانه با
وجود اختالفات سیاسی لندن با برلین و پاریس تاکید کرد :از نظر ژئوپلیتیکی انگلیسی ها
همچنان در اروپا قراردارند ،این یک امر ثابت است که در طول تاریخ همواره وجود داشته
و درواقع لندن ،پاریس و برلین سه قدرت تعیین کننده مسائل اروپا از قرن  19بوده اند.
وزیر خارجه اتریش پیش از این نیز طی س��خنانی از حضور ش��رکت های اروپایی و
ایرنا
تسهیل روابط تجاری با ایران حمایت کرده است.

دیپلمـاسی
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پرونـــــده

"اینستکس" نسیه اروپا به ایران؟

گروه دیپلماسی

اینستکس یک روش گرفتن امتیازات
بیشتر از ایران است
کارش��ناس مس��ائل بی��ن الملل با اش��اره به
اینس��تکس از سوی اروپا و گره زدن آن به اف.ای.
تی.اف گفت :این یک روش گرفتن امتیازات بیشتر
از ایران است یعنی امتیازاتی بیشتر از آنچه که در
برجام دادیم.
ف��واد ای��زدی در گفتوگو با مه��ر در خصوص
ترتیبات اخیر اروپا اینستکس در قالب تداوم همکاری
های تجاری با ایران در قالب برجام اظهار داشت :هر
چقدر از زمان خروج آمریکا از برجام بیشتر میگذرد
این تحلیل قوت بیشتری پیدا می کند که آمریکا و
اروپ��ا در یک بازی پلیس خوب-پلی��س بد با ایران
رفتار میکنند که آمریکا نقش پلیس بد و اروپا نقش
پلیس خوب را بازی می کنند.
وی گف��ت :اروپاییه��ا می خواهن��د با تأخیر
فراوان ،یک س��ری امتی��ازات ضعی��ف را به ایران

این کارش��ناس مس��ائل بین الملل با اشاره به
طرح اینس��تکس از س��وی اروپاییه��ا و گره زدن
آن ب��ه اف.ای.ت��ی.اف تصریح ک��رد :این یک روش
گرفتن امتیازات بیشتر از ایران است ،یعنی عالوه بر
امتیازاتی که ما در برجام به آنها دادهایم ،این موضوع
هم میخواهند امتیازات دیگری از ما بگیرند.
وی در پایان خاطرنش��ان ک��رد :آنها در طرح
اینس��تکس دارو و مواد غذایی را مطرح کردند ،در
حالی که هی��چ گاه این دو موض��وع مورد تحریم
واقع نش��ده ب��وده و دور زدن این تحریم مس��ئله
خاصی نیس��ت که بخواهند از ای��ران در قبال آن
امتیاز بگیرند.

باشگاه خبرنگاران

گام ب��ا تاخی��ر اروپ��ا ب��رای
اجرای کانال س��ازوکار مالی ویژه در قبال تعهدات
برج��ام درحالی روز پنج ش��نبه رونمایی ش��د که
این س��ازوکار با نام اینس��تکس تنها روی نیازهای
ضروری جمهوری اس�لامی ایران تمرکز دارد و از
طرف دیگر بحث اجرای اف.ای.تی.اف پیش شرط
اروپ��ا برای ت��داوم و اجرای این کانال مالی ش��ده
است.
گویا اروپا میخواهد با رونمایی از این سازوکار
مالی ،خواس��تههای خود را به ایران تحمیل کند و
به بیان دیگر کاله گش��اد دیگری بر سر ملت ایران
بگذارد و در واقع در ای��ران معامله به ایران بازهم
نس��یه دهند .کارشناس��ان و تحلیلگ��ران در قبال
موضوع ثبت اینستکس یا همان کانال مالی ایران
و اروپ��ا ،بر این باورند؛ این س��ازوکارمالی به نوعی
امتیاز گرفتن از تهران محسوب میشود.

بدهند؛ البته این نظر آمریکا هم هست و همانطور
که رهبر انقالب هم اش��اره داش��تند ،آنها از برجام
س��ود بردند ،آنه��ا این ط��ور تص��ور میکنند که
میتوان در قالب برجام از ایران بیشتر امتیاز گرفت
و از طرفی با فش��ار و تحریم بیش��تر حتی به فکر
سرنگونی نظام هم هستند که اینها از جمله دالیل
اصلی خروج آمریکا از برجام به حساب میآید.
ایزدی افزود :آمریکا میخواهد مطمئن ش��ود
ک��ه ایران در برجام میماند و این را از طریق اروپا
انجام میدهد که هدفشان نگه داشتن ما در برجام
و تداوم فش��ارها و تحریمها روی ایران است تا در
نهایت امتیازهای بیشتری را از ایران بگیرند.
این کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد:
امروز ما ش��اهد عملیاتی شدن برنامه آمریکاییها
در قبال ایران هستیم ،اگر تصور آمریکا این هست
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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 .ﻡ
ﺍﻟﻒ –5752/ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 97/10/30 :ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ97/11/14 :
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ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴــﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ
ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ

ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  139760301058002323ﻣﻮﺭﺥ  1397/8/21ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ
ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻳﺰﺩﻯ ﺩﺧﺮﺁﺑﺎﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻦ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  70679ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 0033026203ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺸــﺠﺮ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 2000
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺁﺏ ﻃﺒﻖ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﻠﻰ ﺷــﺪﻥ ﺁﺑﻬﺎﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﭘﻼﻙ  17391ﻓﺮﻋﻰ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ
 1219ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  71ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺟﻴﻼﺭﺩ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺳــﻤﻰ ﻭ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ
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
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ –575/30/ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 1397/10/30 :ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ
ﺩﻭﻡ1397/11/14 :
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ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ1 :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷــﻜﺮﺍﺋﻰ ﻧﻴﺎ  ،ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ،ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺋﻴﺴﻰ ﻛﻴﺎ ﺑﻪ
ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺭﺍﻭﻧﺪ ﺷــﻬﺮﻙ ﻗﻄﺐ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻁ ﺩﻭﻡ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  831/97ﺗﺎﺭﻳﺦ 97/8/15
ﺣﻮﺯﻩ  5ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺎﺷﺎﻥ ) ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ – ﺗﺎﺭﻳﺦ – ﺷﻌﺒﻪ – ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ  (-ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
 435/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨــﺎﻯ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸــﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﺒﺼــﺮﻩ  2ﻣﺎﺩﻩ  306ﻕ ﺍ ﺩ ﻡ
ﺍﻟﺰﺍﻣﻰ ﺍﺳﺖ .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
ﺍﺳﺘﻴﻔﺎء 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  5ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺎﺷﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﺮﺍﻫﻮﺋﻰ ﺭﻳﮕﻰ ﺑﺎﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺩﻭ ﺑﺮگ ﺍﺳﺘﺸــﻬﺎﺩ ﻣﺤﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﺷﻬﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺭﺳــﻤﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  43ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﻣﻨﺰﻝ ﭘﻼﻙ
 -22710/1186ﺍﺻﻠﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻰ  973021ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  10ﻣﺘﺮﻯ ﺍﺯ
ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ  72912ﺻﻔﺤﻪ  313ﺩﻓﺘﺮ  413ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴﻰ ﻣﺪﻋﻰ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﻇﺮﻑ  10ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻭﺍﻻ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻧﺮﺳــﻴﺪﻥ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﺻﻞ ﺳــﻨﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸــﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ -97/11/14 :ﻡ ﺍﻟﻒ -2074/ﺷﻨﺎﺳﻪ
1383307
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﻃﻮﺑﻰ ﺣﺴﻨﻰ ﺑﻪ ﻛﺪﻣﻠﻰ  0439466148ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺷﻬﺎﺩﺗﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻓﻮﺕ ﻭ ﻓﺘﻮﻛﭙﻰ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻭﺭﺛﻪ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  970689ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﻰ ﺑﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  7ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1340/12/15ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﻭﻯ
ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ -1 :ﻃﻮﺑﻰ ﺣﺴــﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  5ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺣﺴــﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  8ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﺑﺘﻮﻝ ﺣﺴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  3ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﺳــﻜﻴﻨﻪ ﺣﺴــﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  10ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺬﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﺯﻩ  1ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺻﻼﺣﻰ
ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺭﻭﺯ ﻣﻮﺭﺥ  97/11/1ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻨﺎﻡ ﻣﺤﺴــﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﻓﺮﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺁﺋﻴﻨﻰ ﻓﺮﺩ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺏ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
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ک��ه ما از برجام خارج میش��ویم رفت��ار برخی در
داخ��ل این را به آنها اعالم میکند که تصورش��ان
درس��ت اس��ت و اگر این ذهنیت وج��ود دارد که
میتوانن��د از ایران امتیازهای بیش��تری را بگیرند
ما این تصور را هم تایید میکنیم .مخصوصا زمانی
که ما م��داوم طرف مقابل را تهدی��د میکنیم اما
کار خاصی انجام نمیدهیم .شش ماه پیش گفتیم
زمان گذش��ته اس��ت و االن هم همی��ن حرف را
میگوییم این مناس��ب نیست و باعث می شود در
محاس��بات طرف مقابل این طور نشان داده شود
که ما کار خاصی را صورت نخواهیم داد.
ای��زدی گفت :به اعتقاد م��ن امروز اروپا نقش
خود را باز میکند ،آمریکا هم نقش خود را عدهای
هم در داخل با فعالیتهایی که انجام میدهند در
تکمیل این پازل نقش دارند.

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺧﺮﻡ ﺑﻨﺎﻯ ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 15169ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10380307983
ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣــﻮﺭﺥ 1397/10/10
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ - :ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﻟﺤﺎﻕ
ﮔﺮﺩﻳﺪ :ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺳﺎﺯﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ
ﺍﺑﻨﻴﻪ ﺍﻋﻢ ﭼﻮﺑﻰ  ،ﺁﺟﺮﻯ ،ﺳﻨﮕﻰ  ،ﺑﺘﻨﻰ  ،ﻓﻠﺰﻯ  -ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﻄﻮﻁ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ) ﺁﺏ ـ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ( ﺷﺒﻜﻪ ﮔﺎﺯ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﻭ ﻫﻴﺪﺭﻭﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ
 ،ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻯ ﺳﺮﺩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﮔﺮﻡ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
) ﺁﺏ  ،ﮔﺎﺯ  ،ﺑﺮﻕ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ( ﻭ ﻭﺳــﺎﻳﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ )ﺁﺳﺎﻧﺴــﻮﺭ ﻭ ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﻰ ( ـ ﻣﺎﺳــﻪ
ﭘﺎﺷﻰ ) ﺳﻨﺪ ﭘﻼﺳﺖ ( ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﻮﺩﻯ ﭘﻮﺷﺶ ) ﻻﻳﻨﻴﮓ( -ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ
ﺗﺼﻔﻴــﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻛﻮﭼﻚ ،ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺯﺑﺎﻟﻪ -ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻫﺎﻯ ﻫﺸــﺪﺍﺭ
ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭ ﺍﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ  -ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ ﺷﻬﺮﻯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ - .ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻯ  -ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻣﺸﻬﺪ  -ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻯ  -ﺷﻬﺮ
ﻣﺸﻬﺪ-ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ-ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺒﻮﺭﻯ ) 4ﺷﻬﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪﻯ -(3ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺒﻮﺭﻯ
)ﺷــﻬﻴﺪ ﻏﻔﺎﺭﻯ - ( 1ﭘﻼﻙ-16ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ-ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ  9197886946ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ
ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﻣﺸﻬﺪ )(367847

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺧﺮﻡ ﺑﻨﺎﻯ ﻣﺸــﻬﺪ ﺷــﺮﻛﺖ ﺳــﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  15169ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10380307983

اشکاالت کانالی مالی اروپا با ایران
محمد جواد الریجانی دبیر س��تاد حقوق بشر
کش��ورمان در مصاحبه با میزان ،سه ا ِشکال عمده
اقدام اروپا در ثبت کانال مالی با ایران را برش��مرد
و اظهار کرد :آنچه توس��ط سه کش��ور اروپایی به
عنوان ی��ک ترتیبات خاص مالی ب��رای دور زدن
تحریمها و ب��ه نحوی منفعت رس��انی به ایران از
برج��ام ،با بوق و کرنای فراوان اعالم ش��ده ،دارای
سه اشکال عمده است.
وی با اش��اره به اینکه این موضوع بس��یار دیر
اعالم گردیده اس��ت ،تاخیر فوق را حس��اب شده
دانس��ت و گف��ت :اروپاییها بنا بود ظرف دو س��ه
هفته پاس��خ دهند ،ولی به خیال خودش��ان عمدا
ب��رای هماهنگی با آمریکا صب��ر کردند که اوضاع
اقتصادی ایران هم آسیب ببیند.
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در تبیین اشکال
دوم تصریح کرد :این کانال مالی بسیار محدود است،

اگر بنابود در رابطه با اقالم دارویی و غذایی حساس
بحث کنیم که این منافع ما از برجام نیست؛ چرا که
این موضوعات در قطعنامههای سازمان ملل استثنا
شده اس��ت و در همه تحریمهایی که در دنیا برای
کش��ورها میگذارند غذا و دارو استثنا میشود ،لذا
این دیگر منت ندارد.
وی با اشاره به اینکه در این سازوکار مالی در
سیستم تقنینی کشورمان دخالت آشکار شده است،
افزود :اروپاییها این همکاری را به تصویب س��ریع
لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف منوط کردهاند.
این تحلیلگر ارش��د در امور سیاس��ی با تاکید
ب��ر اینکه به نظ��ر بنده دولت به هی��چ وجه نباید
واقعا به طور نسیه معامله کند ،گفت :ما در برجام
یک نس��یه بزرگ معامله کردی��م و کالهی به این
بزرگی س��رمان رفته اس��ت ،این همه فعالیتهای
هس��تهای خودمان را مح��دود و متوقف کردیم و
تعه��دات را پذیرفتیم ک��ه در حال حاضر در خطر
این هستیم که این تعهدات برای ما دائمی شود و
هیچ دستاوردی هم نداشتیم.
وی معامله دوباره به طور نسیه را مصداق این
موضوع دانست که مومن از یک سوراخ دوبار بلکه
چندبار گزیده ش��ود و در بیان پیش��نهادات خود
ب��ه رییس جمه��ور اظهار کرد :پیش��نهاد بنده به
جناب دکتر روحانی این اس��ت که دولت بالفاصله
از مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام تقاضا کند که
بررسی الیحه پالرمو و همه لوایح مربوط به اف.ای.
ت��ی.اف به تاخی��ر بیفتد تا ترتیبات��ی که حضرات
اع�لام کردند چند ماهی عملی ش��ود و بعد ببنیم
که عملی میشود یا خیر.
محمدج��واد الریجانی با بیان اینکه باید نقش
فش��ار خارجی در سیستم تقنینی کشورمان کامال
از بین برود ،گفت :باید به غربیها بفهمانیم که اگر
در کش��ور نهادهای ما تصمیم میگیرند با تصمیم
س��ه کش��ور اروپایی آن را نهای��ی نمیکنند بلکه
مصالح نظام را در نظر میگیرند.

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﻛﺎﺭﺕ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ  2538540ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺭﺑﺎﻁ ﺳﺮﭘﻮﺷــﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  793ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0790822334ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺳﺎﻗﻂﻣﻴﺒﺎﺷﺪ).ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ(
ﺍﻳﻨﺠﺎﻧــﺐ ﺣﺴــﻦ ﺭﺣﻴﻤــﻰ ﻣﻘــﺪﻡ ﻣﺎﻟــﻚ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺳــﻮﺍﺭﻱ ﭘــﮋﻭ  206ﻫــﺎچ ﺑــﻚ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﺷــﻬﺮﺑﺎﻧﻲ 146ﻥ-45ﺍﻳــﺮﺍﻥ 42ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺑﺪﻧــﻪ  NAAP23FGXBJ164132ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 13589007815ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺭﻭﻧﻮﺷــﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﺭﺍ ﻧﻤــﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻟﺬﺍ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﺩﻋﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻱ ﻣﺬﻛــﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﻭﺵ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﭘﻴﻜﺎﻧﺸﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﻤﻨﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴــﺖ )ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ( ﺧــﻮﺩﺭﻭﻯ ﺗﺮﺍﻛﺘــﻮﺭ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ  285ﺗــﻚ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴــﻴﻞ ﺗﻴﭗ
 ITM 285 2WD-HYDROSTAﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺳــﺮﻯ  J08800A1ﻣــﺪﻝ  1390ﺑــﻪ ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  LFW00464Xﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  J13507ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ  798-63ﺝ  12ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﻧﺎﺭﻭﺋﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻰ  0819441139ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯﺩﺭﺟﻪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﮔﻨﺒﺪ
ﺳــﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ  ،ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ  ،ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻛﻤﭙﺮﺳﻰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ﺗﻴﭗ 27006*4 / HD
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  D6CBA195289ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  N3PTTB38EARMP0025ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ vin:
 IRZ6905K134MP0025ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ  487-87ﻉ  15ﺑﻨﺎﻡ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﻣﻔﻘﻮﺩ
ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﺍﺳﺖ) .ﺯﻧﺠﺎﻥ(
ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ)ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ( ﻭ ﺳــﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧــﻰ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﻭﺍﻧــﺖ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﭘﻴــﻜﺎﻥ ﺗﻴــﭗ 1600i
ﺑﺮﻧــﮓ ﺳــﻔﻴﺪ-ﺭﻭﻏﻨﻰ ﻣــﺪﻝ  1388ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗــﻮﺭ  11487083423ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ
 NAAA36AA89G821999ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ  718-94ﻕ  17ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﻴﺜﻢ ﺟﻼﻟﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ
ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ)ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ( ﻭ ﺳــﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧــﻰ ﻭ ﻛﺎﺭﺕ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﺗﻴــﭗ
 131SLﻣﺪﻝ  1390ﺑﺮﻧﮓ ﻧﻮﻛﻤﺪﺍﺩﻯ-ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  4048404ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ
"
 (VIN) S1412290749662ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘــﻼﻙ ﺍﻳــﺮﺍﻥ  822-94ﺏ  46ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻛﻠﭙﻮﺭﻩ ﺳــﻬﺮﺍﺑﻰ
ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ

ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻫﻴﺌــﺖ ﻣﺪﻳــﺮﻩ ﻣــﻮﺭﺥ 1397/10/10

ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ)ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ( ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭﺍﻧﺖ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻣﺰﺩﺍ ﺗﻴﭗ  2000ﻣﺪﻝ  1382ﺑﺮﻧﮓ ﻳﺸﻤﻰ-
ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  439326ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  8220000287ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ 175-84
ﺍﻟﻒ  12ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ

ﻛﺪﻣﻠﻰ 0944126553ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ)ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ( ﻭ ﻛﺎﺭﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭﺍﻧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺰﺩﺍ ﺗﻴﭗ ﺗﻚ ﻛﺎﺑﻴﻦ  2000ﻣﺪﻝ 1382
ﺑﺮﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻳﺸﻤﻰ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  438183ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  8220000292ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ
ﺍﻳﺮﺍﻥ  661-84ﺍﻟﻒ  11ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ
ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ

ﺗﺼﻤﻴﻤــﺎﺕ ﺫﻳــﻞ ﺍﺗﺨــﺎﺫ ﺷــﺪ  :ﺁﻗــﺎﻯ ﺣﺴــﻴﻦ ﻧــﮋﺍﺩ ﺍﻛﺒــﺮﻯ ﺭﺍﻭﺭﻯ
ﻓﺎﺗﺤﻰ ﻋﺒﺪﻝ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻛﺪﻣﻠﻰ 6519944890:ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺼﻄﻔــﻰ ﺯﻳﻨﻠﻴﺎﻥ ﺑﺎﻓﻨﺪﻩ ﻛﺪﻣﻠــﻰ 0934499950 :ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ

ﺳــﻨﺪ ﻭ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﻓﺮﻭﺵ)ﺳــﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ( ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ)ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ(ﻭ ﻛﺎﺭﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺎﻣﻴﻮﻧﺖ ﻭﻥ
ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻧﻴﺴــﺎﻥ ﺗﻴﭗ  2400ﻣﺪﻝ  1382ﺑﺮﻧﮓ ﺁﺑﻰ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  202000ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ
 D02153ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺪﻧﻪ  128331ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ  899ﺏ  12ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ
ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﻭﺩﺍﻥ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ

ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ  :ﭼﻚ ،ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﻋﻘﺪ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ

ﺳــﻨﺪ  ،ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ)ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ(ﻭ ﻛﺎﺭﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﭘﮋﻭROAﻣﺪﻝ 87ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻯ ﺁﺑﻰ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ
ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ 422ﺏ62ﺍﻳﺮﺍﻥ 83ﻭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ 11686105981ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ
NAAB21AA48H000160ﺑــﻪ ﻧــﺎﻡ ﻣﻬﺪﻯ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳــﺎﻗﻂ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﺪ  .ﻳﺎﺳﻮﺝ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﺮﺍﻳﺪ  111SXﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ  219ﺝ  47ﺍﻳﺮﺍﻥ  26ﻣﺪﻝ  1391ﺑﻨﺎﻡ ﺩﺍﻭﺩ ﺩﻫﺶ
ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ

ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ  .ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ
ﺍﻣﻀﺎءﻣﻨﻔﺮﺩ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﻣﺸﻬﺪ )(367853
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺧﺮﻡ ﺑﻨﺎﻯ ﻣﺸــﻬﺪ ﺷــﺮﻛﺖ ﺳــﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  15169ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10380307983
ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻫﻴﺌــﺖ ﻣﺪﻳــﺮﻩ ﻣــﻮﺭﺥ 1397/10/13
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397/10/12ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﻭ ﺳﻨﺪ
ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺷﺮﻛﺖ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺭﺍﻋﻤﻠﻰ
ﺩﺍﻧﺴــﺘﻪ ،ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺒﻠﻎ 499000000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺪﻫﻰ ﺷﺮﻛﺖ
ﻛﺴــﺮ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  5ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ
ﺷــﺮﺡ ﺯﻳﺮﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻣﺎﺩﻩ  :5ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﺒﻠﻎ500000000
ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻨﻘﺴــﻢ ﺑﻪ  50000ﺳﻬﻢ 10000ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ً
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﻣﺸﻬﺪ )(367863

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ )ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ( ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺮﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ  11362-823ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻮﺗﻮﺭ  0125N2P204220ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻨﻪ  N2P125C9437774ﺑﻨﺎﻡ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺟﻤﺎﻝ ﺯﻫﻰ ﻛﻤﺎﻝ
ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺮﺍﻭﺍﻥ
ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﻭ ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﻫﺎچ ﺑﻚ ﭘﮋﻭ  206TU5ﺭﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺭﻭﻏﻨﻰ ﻣﺪﻝ
 1394ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ  NAAP13FE0FJ314047ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  163B0172039ﺑﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ 441ﺹ -28ﺍﻳﺮﺍﻥ  99ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺳــﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳــﻮﻯ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ -5798/ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺳﻨﺪ ﻭ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﻛﻤﭙﺮﺳﻰ  19ﺗﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ 695-85ﻉ49
ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  33592410117154ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  NAB37433316608193ﺑﻨﺎﻡ ﺍﻣﻴﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺪﺧﺪﺍﺯﺍﺩﻩ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﺍﺳﺖ .ﺳﺮﺍﻭﺍﻥ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ )ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ( ﻭ ﻛﺎﺭﺕ ﭘﻼﻙ ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﻛﻤﭙﺮﺳﻰ  19ﺗﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ -85
376ﻉ 58ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  33592410117154ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ NAB37433316608193
ﺑﻨﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻤﻞ ﻧﻘﻞ ﺩﺭﻳﺎﻯ ﺧﺮﻭﺷﺎﻥ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺮﺍﻭﺍﻥ
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ )ﺳﻨﺪ  ،ﻛﺎﺭﺕ ﺳﺒﺰ  ،ﻛﺎﺭﺕ ﻣﺎﺷﻴﻦ  ،ﺑﺮگ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ( ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﭘﮋﻭ ﭘﺎﺭﺱ ﺋﻰ ﺍﻝ
ﺍﻳﻜﺲ ﻣﺪﻝ  1384ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ 339ﺝ -35ﺍﻳﺮﺍﻥ  63ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ 12684000364
ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  11300800ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻠﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﺎﻇﻢ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  0439024630ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/10/19ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻡ ﺍﻟﻒ5794/
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻭ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﮋﻭ SD V8 206ﺭﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺪﻝ 1394ﺵ ﻣﻮﺗﻮﺭ163B0194948
ﺷﺎﺳﻰ  NAAP41FE8FJ281794ﭘﻼﻙ841-62ﺱ 55ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﺭﻯ
ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎﻯ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺭﻋﻨﺎ ﺍﺣﺴﺎﻧﻰ ﻑ ﺟﻌﻔﺮ ﺕ ﺕ
 1329/5/3ﻛﺪﻣﻠﻰ  5010252090ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺎﺭﻯ

اخبار
سیاست آمریکا
درقبال ایران باید اصالح شود

روزنام��ه حریت ،چاپ ترکیه در یادداش��ت خود
با اش��اره به ارزیابی س��رویسهای اطالعات��ی آمریکا
از فعالیتهای هس��تهای ایران مبنی ب��ر اینکه ایران
به توافق هس��تهای پایبند اس��ت و س�لاح هستهای
نمیس��ازد ،آن را ی��ک خب��ر خوب ب��رای منطقه پر
دردس��ر خاورمیانه توصیف کرد و نوشت :اگر به دنبال
پیامدهای سیاس��ی کوتاه مدت هستید ،اکنون زمان
تعام��ل دوباره ب��ا ایران اس��ت .اروپاییه��ا و بهعالوه
ترکیه درس��ت فکر میکردند و آمریکا و اس��رائیل در
توصیههای سیاسیشان اشتباه میکردند.
ترام��پ کم��اکان در ی��ک دنیای دیگ��ر زندگی
میکند و گواهی س��نا مس��ائل را پیچیده کرده است.
تنه��ا یک نگاه ب��ه توئیت رئیس جمه��ور آمریکا پس
از جلس��ه اس��تماع علنی (کمیته روابط خارجی سنا)
بیندازید .وی در توئیتر خود نوشت :به نظر میآید که
مقامات جامعه اطالعاتی وقتی پای تهدیدات ایران به
میان میآید به شدت ساده لوح و منفعل هستند .آنها
اشتباه میکنند.
روزنامه حریت در ادامه نوش��ت :چیزی که اکنون
با آن مواجهیم ،وجود یک رئیس جمهور دمدمی مزاج
است .همه ما متوجه شدهایم که آنچه این افراد به شدت
از آن متنفرند این اس��ت ک��ه در انظار با آنها مخالفت
ش��ود .ترامپ س��پس در توئیتر خود تصویری از سران
جامعه اطالعاتیاش دور می��ز کار خود در اتاق بیضی
منتشر کرد و نوش��ت که جلسه خوبی با آنها داشته و
توضیحات آنها در جلسه استماع سنا از سوی رسانهها
به اش��تباه برداشت ش��ده بود .او همچنین تاکید کرد
که وی با جامعه اطالعاتی بر س��ر ایران ،کره شمالی و
داعش به میزان زیادی توافق دارند .ایسنا

ﺍﻳﻨﺠﺎﻧــﺐ ﺧﺪﻳﺠــﻪ ﺑﻬﺮﺍﻣﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﭘــﮋﻭ 206ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺑﺪﻧــﻪ  10815550ﺵ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 1013084013059ﭘــﻼﻙ ﺍﻳــﺮﺍﻥ972-62ﺱ 25ﺑــﻪ ﻋﻠــﺖ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻓــﺮﻭﺵ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ
ﺭﻭﻧﻮﺷــﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺳــﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ  .ﻟﺬﺍ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺣــﺪﻯ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻓﻮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﺳــﺎﺭﻯ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 5ﺟﺎﺩﻩ ﺳــﺎﺭﻯ
ﺑﻪ ﻧﻜﺎ ﺟﻨﺐ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻤﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻘﺮﺭ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﺳﺎﺭﻯ
ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﻣﺪﻝ  1383ﭘﻼﻙ 159-72ﻭ 46ﺵ ﻣﻮﺗﻮﺭ 00701744
ﺷﺎﺳــﻰ  S1412283232063ﻣﻔﻘــﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳــﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ.ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻛﺸﻒ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﻴﺮﺩ.ﺳﺎﺭﻯ
ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﺭﻧﻮ ﻟﻮﮔﺎﻥ  L90ﻣﺪﻝ  1390ﭘــﻼﻙ322-82ﺩ 81ﺵ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 W094198ﺷﺎﺳــﻰ  NAPLSRALD01142097ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺎﻟﻚ
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻛﺸﻒ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﻴﺮﺩ.ﺳﺎﺭﻯ
ﭘﺮﻭﺍﻧــﻪ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺑــﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ  12-100-00749ﺗﺎﺭﻳــﺦ
ﺻــﺪﻭﺭ 1392/1/26ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑــﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺵ ﺵ  18ﻛﺪﻣﻠــﻰ  5010938731ﺩﺍﺭﺍﻯ
ﺩﺍﻧﺸــﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺍﺭﺷــﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻪ ﺁﻣﻠﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺎﺭﻯ
ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳــﻮﺭﺍﻯ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﺗﻴﭗ ﺻﺒﺎ  GTXiﺭﻧﮓ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻯ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﭘﻼﻙ 847-72ﻭ26
ﻣﺪﻝ  1388ﺵ ﻣﻮﺗﻮﺭ  3032360ﺷﺎﺳــﻰ  S1412288295635ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ.ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻛﺸــﻒ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻋﻬﺪﻩ ﮔﻴﺮﺩ.ﺳﺎﺭﻯ
ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴــﺖ )ﺑــﺮگ ﺳــﺒﺰ( ﻭ ﺳــﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﻭﺍﻧــﺖ ﭘﻴــﻜﺎﻥ  1600iﺭﻧﮓ ﺳــﻔﻴﺪ ﺷــﻴﺮﻯ
ﺭﻭﻏﻨــﻰ ﻣــﺪﻝ 1390ﭘــﻼﻙ 299-77ﻝ 92ﺵ ﻣﻮﺗــﻮﺭ  11490110212ﺷﺎﺳــﻰ
NAAA36AAXCG283071ﺑــﻪ ﻧﺎﻡ ﺣﻤﻴﺪ ﺣﺴــﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﻗﻤﻰ ﻣﻔﻘــﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺎﺭﻯ

ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ(
ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺭﻓﺎﻩ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻰ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺼﺎﺏ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺭﻓﺎﻩ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ
ﭘﺰﺷــﻜﻰ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ ﺑﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  1613ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  97/11/24ﺳﺎﻋﺖ
 15ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﺯﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ
ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ
ﺟﻠﺴــﻪ -1 :ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ  -2ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ
ﺷــﺮﻛﺖ  -3ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻯ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﺳﻨﺪ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷــﻬﺮﻛﺮﺩ  -4ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﺧﺬ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻯﺷﺮﻛﺖ.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ
ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  174ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﻏﻔﺎﺭﻯ ﻓﺮﺍﮔﻮﺯﺍﻳﻞ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﻬﺪﻯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻰ  2755575026ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  9709987413201030ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺷﺎﻛﻰ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ
ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﻭﺍﻫﻰ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ
ﺩﺳــﺘﺮﺱ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ
ﺑﺎﺯﭘﺮﺳــﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻳﺎﺳــﻮﺝ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭﺍﻻ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻮﺟﺐ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻳﺎﺳﻮﺝ
ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﻜﻦ
ﻫﻴﺎﺕ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺛﺒﺖ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ
ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻨﺎﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺫﻳﻞ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻨﺎﻡ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺘﺮﺿﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ً ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻋﺘــﺮﺍﺽ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻃــﺮﺡ ﺩﻋﻮﻯ ﺭﺍ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

ﻣﺴﺎﺣﺖ

ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻲ

ﮐﻼﺳﻪ

ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ

ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ

١٩٩

ﺳﻌﻴﺪ ﮔﻨﺠﻲ ﮐﺎﺷﺎﻧﻲ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻟﻪ  ٧٥/٢٠٧ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﺭ

٥٧٤/٠٨

ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻗﺼﺎﺑﻲ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﺭ

٩٣٧/٣٥

ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺼﻴﺮ ﮐﺎﻇﻤﻲ

 ٧٥ﺍﺻﻠﻲ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﺭ

١١٣٥/٥٨

ﺳﻬﻢ ﻣﺠﻬﻮﻝ

٥٣٠/١

ﺳﻬﻢ ﻣﺠﻬﻮﻝ

٢٥٦

ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺭﺿﺎﻳﻲ

ﺣﺴﻴﻦ

٢٣٤

ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺳﺠﺪﻩ

ﻋﻠﻲ

٢٤٨

ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺭﺿﻮﻱ ﻧﺴﺐ

ﻡ ﺍﻟﻒ5797/

ﭘﻼﮎ

٧٥/٧٥

ﻧﻮﻉ ﻣﻠﮏ

ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺎﺱ  ٧٤ﺍﺻﻠﻲ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﺭ

ﻗﺒﺎﺩ ﺁﺯﺍﺩﻯ – ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭﺍﻣﻼﻙ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ

