جزئیات جدید از الیحه جامع انتخابات

میدان فاطمی

اینستکس کاله گشادی است که سر ما گذاشتهاند

س��خنگوی وزارت کشور جزئیاتی از الیحه جامع انتخابات که برای تصویب
به مجلس ارائه شده را تشریح کرد.
سیدس��لمان س��امانى در تش��ریح ویژگىهاى الیحه جامع انتخابات گفت:
همچنین مطابق این الیحه از زمان ثبتنام تا پایان انتخابات احضار و بازداشت
نامزده��ای نمایندگ��ی مجلس در رابطه ب��ا اتهامات قبل از نام��زدی یا تخلفات
انتخاباتی ممنوع اس��ت مگر در مواردی که به نظر رئیس قوه قضاییه عدم بازداش��ت
آنان موجب تضییع حق شود یا اخذ تأمین و تضمین الزم ممکن نباشد.
وى ب��ا اش��اره به م��اده  26الیحه جام��ع انتخابات اظهار داش��ت :طب��ق این ماده
رأیدهن��دگان میتوانند در حوزههای��ی که احزاب ملی یا جبههها نامزد یا نامزدهایی را
معرفی میکنند به فهرست هر یک از احزاب یا جبههها رای دهند و در این صورت رای
تسنیم
مأخوذه برای تمامی نامزدهای آن فهرست منظور میشود.
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نظرگاه

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت :گزارش تیم کارشناسی مجمع
تش��خیص مصلحت نظام درباره س��ی.اف.تی و پالرمو وزارت امور خارجه را نگران
کرده و آنها نیز اعضای مجمع را ترساندهاند که اگر این لوایح تصویب نشود ما در
لیست سیاه میرویم و حسابهایمان بسته میشود.
حجتاالسالم احمد سالک گفت :تجربه ما در جریان برجام با آمریکا برای مردم
و مس��ئولین ما روشن است ،طرف مقابل زیر بار تعهدات برجامی خود نرفت و رهبری
هم فرمودند که اینها بدعهد و دروغگو هستند و این تجربه باید موضع مذاکرهکنندگان ما
با اروپا را روشن کند.
وی افزود :پالرمو و س��ی.اف.تی هم تکمیلکننده موضوع تحریمهاست ،اروپا بیانیهای
صادر کرد و در این بیانیه خود عنوان کرد که اگر بنا باشد اینستکس عملیاتی شود باید ایران
اف.ای.تی.اف را تایید و قانونی کند که این در واقع دخالت در کار ما نیز هست .فارس

از تروریستها انتقامی سخت خواهیم گرفت

وزیر اطالعات تاکید کرد؛ سربازان گمنام امام زمان انتقامی سخت و کوبنده
از طراحان ،عامالن و حامیان این جنایت هولناک خواهند گرفت.
در پیام سیدمحمود علوی آمده است :شهادت مظلومانه جمعی از جان برکفان
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران ،توسط ایادی استکبار جهانی و صهیونیسم
بینالملل ،بار دیگر عجز و ناتوانی ش��یطان بزرگ و گروهکهای زبون را مقابل اراده
الهی و پوالدین ملت همیشه در صحنه ایران اسالمی که در برگزاری جشن باشکوه چهل
سالگی نظام مقدس جمهوری اسالمی به وقوع پیوست به منصه ظهور گذاشت.
در ادامه این پیام آمده :همزمانی نشست از پیش شکست خورده ورشو با این جنایت
مذبوحانه انتحاری که از س ِر استیصال توسط عوامل تروریستی تکفیری نادان و شادمانی
منافقی��ن وطن فروش مزدور انجام گرفت ،بیانگر توطئهای از پیش طراحی ش��ده برای
وزارت اطالعات
سرپوش گذاشتن بر اضمحالل و ناتوانی نظام سلطه است.

رویـداد
پرسمان

سوال احتماال بیجواب جلیلی از دولتمردان

عض��و مجمع تش��خیص مصلح��ت نظ��ام گفت:
عقبنشینی ،راه بستن بهانهگیری دشمن نیست چراکه
او جلوتر خواهد آمد.
س��عید جلیلی اظهار داش��ت :بای��د بهانهگیری را
برای دش��من پرهزینه و او را از این حرکت پش��یمان و
منصرف کرد .مبتنی ب��ر آموزههای فاطمی نگاه انقالب
به قلههاست و به حداقلها اکتفا نمیکند .وی بیان کرد:
ادعا میشود این لوایح تصویب شوند تا بهانههای دشمن
بیشتر نشود؛ خب حدّ آن چه خواهد بود؟! بهانههای دیگر
چه میشود؟! این ادعاها در حالی است که خود آن نهاد
هیچ تضمینی در این خصوص نمیدهد و میگوید این
کارها را انجام بدهید تا قدم بعدی خود را اعالم کنیم!
وی افزود :مس��ئوالن دولت دوازدهم با اس��تدالل
اینکه باید بهانه را از دست دشمن بگیریم اصرار دارند
تا لوایح خطرناک و هزینهزای مربوط به اف.ای.تی.اف
جهاننیوز
هرچه سریعتر تصویب شود.

سرمقاله
آینده انقالب و بیانیه استراتژیک رهبری
ادامه از صفحه اول

معنویت یکی دیگر از مهمترین نکاتی اس��ت که
رهب��ر معظم انقالب در بیانی��ه مهم و راهبردی به آن
تأکید دارند ،معنویتی که میتواند هم دنیاساز باشد و
هم آخرتساز ،چنین معنویتی با حراست و پاسداری
از انقالب تقویت خواهد شد ،آنجا که حضرت آیتاهلل
خامن��های در بیانی��ه خطاب به جوان��ان میفرمایند؛
«عزی��زان! از انق�لاب خ��ود حراس��ت و آن را هر چه
بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسالمی
و آمادگی برای طلوع خورش��ید والیت عظمی ارواحنا
فداه اس��ت نزدیک کنید» ،این جمله عمق اساس��ی و
راهبردی برای ادامه راه انقالب اس�لامی برای رسیدن
به آرمان تمدن نوین اسالمی است.
با بیانی��ه عمیق حضرت آی��تاهلل خامنه ای باید
چش��م انتظار تحوالت بزرگی در جمهوری اس�لامی
ایران و حتی جهان اس�لام باش��یم ک��ه این تحوالت
حتی بر دنیا نیز تأثیرگذار خواهد بود.

سربازان گمنام

شنبه  27بهمن  1397شماره 4962

خطی��ب نماز جمع��ه تهران،
تر يبــــو ن
بیانی��ه گام دوم انقالب که از
سوی رهبر انقالب صادر شده است ،تبیین کرد.
حجتاالس�لام محمدجواد حاجعلیاکبری با
بی��ان اینکه ملت ایران در هفته گذش��ته ،یکی از
زیباتری��ن جلوههای تقوای جمع��ی را به نمایش
گذاش��ت ،گفت :از ملتی که از چن��گال فرعونیان
نجات یافته و طعم آزادی و استقالل را میچشد و
در پرتو استقرار والیت الهی به بسیاری از آرزوهای
خود میرس��د و در مسیر فتح قلههای بزرگ قرار
میگیرد به مناس��بت تقوای جمع��ی ،انتظار یک
شکر بزرگ جمعی میرود.
امام جمعه موقت تهران اضافه کرد :ملت ایران
ملتی است که نعمت بزرگ شامل آنها شده است و
ملت عزیز ما حق تقوا را در شکر نعمت والیت الهی
بهجا آورد ،ملت ایران یک ملت قدرشناس و شاکر
است .وی عنوان کرد :ملت ما در چله گذشته ،هم
صبور بود و هم ش��کور ،نماد شکر ملّی ملّت ایران،
هر سال  22بهمن بوده و  22بهمن چهلمین سال
انقالب ،در بین سالهای قبل ،جلوه بدیعی داشت.
خطیب موقت نماز جمعه ته��ران ادامه داد :در
میان نبرد س��نگین رس��انهای و در بین چالشها و
دشمنیها و تحریمها و ش��رایط دشوار اقتصادی و
شرایط خاص آب و هوای روز  22بهمن ،یک حماسه
فاطمی را مل��ت عزیز ما آفریدند و همه آمدند .یک
 22بهمن بینظیر بود .همه به این اعتراف کردند.
وی حضور نس��ل جوان در  22بهمن امسال را
شگفتیساز توصیف کرد و گفت 22 :بهمن امسال
یک سجده ش��کر ملّی و دو رکعت سجده شکر به
ساحت قدس ربوبی ،از سوی ملّتی صبور ،خوشفکر
و با وفا و یک عرض ادب به ساحت مقدس ولی اهلل
اعظم به عن��وان کارگردان انقالب و صاحب اصلی
این انقالب بود؛ یک خداقوت عاش��فانه به رهبری
حکیم بود؛ یک دستمریزاد هوشیارانه به خادمان
مردم و یک بوس��ه عارفانه ب��ر جبین خانوادههای

حاجعلی اکبری :گام دوم؛ بیانیه افقگشا و مسئولیتآفرین است

ش��هدا و ایثارگران و جانبازان و یک لبخند مهر به
مستضعفان عالم؛ و در عین حال ،یک طوفان خشم
و یک سیلی بهیادماندنی بر چهره سیاه شیاطین و
دش��مان ملّت و یک تحقیر تاریخی برای دشمنان
و یک هشدار جانانه برای خائنان و «کمگذاران» و
نفوذیها و ناراضیتراشها بود.
وی به حادثه تروریس��تی خاش اش��اره کرد و
گفت :سبزپوشان امنیت و پاسداران رشید و شجاع
و دالوری ک��ه تأمینکنندگان امنیت کش��ور امام
عصر(ع) هس��تند ،در ماجرای خ��اش و زاهدان به
شهادت رسیدند .خدا این عزیزان را به لطف الهی
در عالیترین درجات و با امام و ش��هدا ،محشور و
دس��ت جنایتکاران را رسوا و آنها را هرچه سریعتر
به قهر الهی مبتالل کند.
خطیب نمازجمعه ای��ن هفته تهران به بیانیه
راهب��ردی رهبر معظم انقالب اش��اره کرد و گفت:
در آس��تانه چلّ��ه دوم انق�لاب اس�لامی ،خداوند
هدیهای بس��یار بزرگ و دوستداش��تنی به ما داد
که امیدوارم خداوند متعال توفیق قدرشناس��ی از
آن را ب��ه ما عنایت بفرماید .رهبر حکیم و عالیقدر
در پاس��خ به این س��ؤال که در ادام��ه راه چگونه
میتوانیم شکرگزار انقالب کبیر اسالمی باشیم ،در
قالب یک بیانیه بهعنوان گام دوم انقالب اس�لامی
به ملّت شریف و عزیز و باوفای ما هدیه دادند.
وی ادام��ه داد :صادرکنن��ده ای��ن بیانیه یک
رهبر الهی ،نورانی ،عارف ،باصفا ،شجاع ،ولی فقیه
زمان ،دارای تجربه عال��ی مدیریت والیی ،حکیم،
ژرفنگر ،مصلح ،یک مجاهد کارکشته پیر ،با بیش
از  55س��ال س��ابقه مجاهدت؛ در اوج فرزانگی و

توکلی:

اگر ما به اف.ای.تی.اف هم بپیوندیم
مشکالت حل نخواهد شد
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت:
ديـــــدگاه
اگر ما به اف.ای.تی.اف هم بپیوندیم مشکالت
حل نخواهد شد چون ریشه مشکالت داخلی است ،اصال خودشان
هم میگویند معلوم نیست با این کار وضعیت بهتر شود.
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ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  139760319006001477ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ/ﺩﻭﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﻣﺎﻫﺎﻥ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ
ﺑﻼﻣﻌــﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿــﻰ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻋﻈﻢ ﻛﺎﺭﺍﻣﻮﺯﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  237ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻛﺮﻣﺎﻥ
ﻣﻮﺍﺯﻯ ﻧﻴﻢ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸــﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻣﺸــﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ  2505ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﭘــﻼﻙ  799ﻓﺮﻋــﻰ ﺍﺯ ﻳــﻚ ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨــﺶ  5ﻛﺮﻣﺎﻥ ﻭﺍﻗــﻊ ﺩﺭ ﻣﺎﻫﺎﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺭﺟﺎﻳﻰ ﻏﺮﺑــﻰ 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 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 ﺗﺴﻠﻴﻢ 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 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1397/11/27 :
ﺳﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﺍﻧﺼﺎﺭﻯ  -ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺎﻫﺎﻥ

جوانان به میدان بیایند

فرهیختگی با اش��راف تاریخی ،با شناخت از جهان
معاص��ر و تاری��خ ملّته��ا ،سرش��ار از مهربانی و
احساس پدری و بهرهمند از قلم استوار است.
امامجمع��ه موقّت تهران ادام��ه داد :آرزوهای
بزرگ ملت عزیز ایران و آرمانها؛ همچنین مسیر
طی شده و شرایط کنونی و مسیر پیش رو را رهبر
انقالب در نقشهراهی روشن ،خالص ه کردهاند و در
اختی��ار ملت عزیز و عالیقدر ایران قرار دادهاند .در
شرایطی که بحمدهلل ملّت ما از دستاوردهای عظیم
انقالب و ب��ه تعبیر زیبای ایش��ان ،از خونآوردها
بهرهای وافر دارد؛ چالشها ،بحرانها و آس��یبها
و غفلتهایی را پش��ت سر گذاش��ته؛ پیروزیها و
فتوح��ات فراوان��ی را ه��م بهدس��ت آورده ،آماده
انتقال میراث عظیم انقالب اس�لامی در نقطه آغاز
شکوفایی و درخش��ش خود در چهل سال اول به
نس��ل جوان جدید با طراوت و از راه رسیده است؛
در آس��تانه قرن پانزدهم که به اذن اهلل و به لطف
پروردگار متعال ،قرن طلوع و استقرار تمدن نوین
اسالمی به دست باکفایت ملّت عزیز و شریف ملّت
ایران خواهد بود.
حاجعلیاکب��ری با بیان اینک��ه در این بیانیه
رهب��ر عزیزم��ان ،امی��د واقعبینان��ه و خوشبینی
مؤمنانه را بهعنوان رکن و روح اصلی که برخاسته
از خودآگاهی ،خودباوری و ایمان به خدای متعال
و شناخت سنتهای الهی و تجربه شگرف انقالب
اس�لامی اس��ت مدنظر قرار دادهاند ،تصریح کرد:
شرایطی درس��ت در نقطه مقابل تحقیر تاریخی و
ملّ��ی که ملت ایران بر اثر حاکمیت مس��تکبران و
دستگاه ستمشاهی به آن مبتال شده بود و سالها

احمد توکلی در جم��ع متحصنین معترض به تصویب لوایح
اف.ای.تی.اف گفت :اینکه کنواس��یونهای پالرمو و سی.اف.تی با
استقالل سازگار نیست موضوعی است که همه آن را قبول دارند.
اس��تقالل هم یعنی اینکه بدون فش��ار موث��ر خارجی مردم یک
کش��ور بتوانند در مورد امورات خودش��ان تصمیم بگیرند و این
استقالل خیلی ارزشمند و مهم است.
وی ادام��ه داد :ای��ن قراردادهایی که به ما تحمیل میش��ود
با اس��تقالل سازگار نیست ،مجمع تش��خیص مصلحت حاال باید

ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  100ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺳــﻴﺪ ﺁﺑﺎﺩ ﻛﻪ ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺻﻔﺤﻪ 163
ﺩﻓﺘﺮ ﺟﻠﺪ  327ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭼﺎﭘﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  532232ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﻭﻛﻴﻞ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻏﻼﻡ ﺭﺿﺎ ﺳﻴﺪ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻃﺒﻖ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ  1397/10/2-130488ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻳﻜﺒﺮگ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﻣﺤﻠﻰ ﻛﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﺷﻬﻮﺩ ﺩﺭ ﺫﻳﻞ ﺁﻥ ﺑﮕﻮﺍﻫﻰ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺁﻥ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻣﻠﻚ ﻓﻮﻕ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻟﺬﺍ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﺫﻳﻞ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸــﻮﺩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴﻰ
ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ
ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳــﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﺧﺬ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ1019/
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪ ﺟﺎﻡ ﺷــﻴﺮ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ  2ﺑﺮگ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﻣﺤﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎ ﺷــﻬﻮﺩ ﻭ ﺑﮕﻮﺍﻫﻰ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  22ﺭﺳﻴﺪﻩ
ﻣﺪﻋﻰ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸــﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ  4239/8644ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ
ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ  13720329010000105ﻛﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ  1396/11/24-7030ﺩﻓﺘﺮ 32
ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻣﺒﻠﻎ  1396273185ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻤﺪﺕ  120ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻛﺸﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﻭ ﻣﺎﻟﻚ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﺋﻴﻨﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸــﻮﺩ ﺗﺎ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴــﻰ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺍﺻﻞ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺎﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳــﻴﺪ
ﺩﺭﻳﺎﻓــﺖ ﻧﻤﺎﻳــﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﻭﺍﻻ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻧﺮﺳــﻴﺪﻥ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﺻﻞ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺍﺭﺍﺋﺪﻩ ﻧﺸــﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﭼﺎﭘﻰ ﺳﻨﺪ 191088ﺏ -96ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ 1397/11/27
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ
ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺑﺰﻯ ﻧﻴﺎ ﺑﺎﺳــﺘﻨﺎﺩ 2ﺑﺮگ ﺍﺳﺘﺸــﻬﺎﺩ ﻣﺤﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎ ﺷــﻬﻮﺩ ﻭ ﺑﮕﻮﺍﻫﻰ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  22ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻣﺪﻋﻰ
ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ  4239/8644ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ
ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ  13720329010000104ﻛﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ  1396/11/24-7030ﺩﻓﺘﺮ  32ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ
ﻣﺒﻠﻎ  1396273185ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻤﺪﺕ  120ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻛﺸﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﻭ ﻣﺎﻟﻚ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﺋﻴﻨﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴﻰ
ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺎﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺭﺩ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﻭﺍﻻ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻧﺮﺳﻴﺪﻥ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﺻﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺍﺋﺪﻩ
ﻧﺸــﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻰ ﺳﻨﺪ 191089ﺏ-96
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ 1397/11/27
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺁﺭﺍء ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ
ﺭﺳــﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻣﻴﻨﻮﺩﺷــﺖ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺍﺳــﺖ.ﻟﺬﺍ ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﻮﺭﺩﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺩﺭ ﺩﻭﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻭ ﻣﺤﻠﻲ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﺫﻱ ﻧﻔﻊ ﺑﻪ
ﺁﺭﺍء ﺍﻋﻼﻡ ﺷــﺪﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺩﺭ ﻣﺤــﻞ ﺗﺎ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ
ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳــﻴﺪ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ
ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻴﻨﻮﺩﺷﺖ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﻫﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺛﺒﺖ ،ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﺻﻞ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﻳﺎ ﻣﻌﺘﺮﺽ ،ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﻞ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻜﻨﺪ،
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺑﻪ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻴﺴﺖ.
ﭘﻼﻙ -48ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ ﻧﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺷﻬﺮﻯ ﻣﻴﻨﻮﺩﺷﺖ
-1ﻛﻼﺳــﻪ -1397114412006000037ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧــﻢ ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻛﻮﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺳــﻪ
ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸــﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻤﺴــﺎﺣﺖ  250/10ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ ﻓﺮﻋﻰ 357
ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻨﺒﺮﻯ
-2ﻛﻼﺳﻪ -139711441200600036ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻛﻮﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ
ﻣﺸــﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ  250/10ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ ﻓﺮﻋﻰ  357ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻰ
ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻨﺒﺮﻯ
 -3ﻛﻼﺳــﻪ -1397114412006000047ﺁﻗــﺎﻯ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺍﺻﻐﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ
ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻤﺴــﺎﺣﺖ  180/38ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ ﻓﺮﻋﻰ  427ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳــﻄﻪ ﺍﺯ ﺣﺴــﻴﻦ
ﻗﺮﻩ ﭼﻤﺎﻗﻠﻮ
 -4ﻛﻼﺳﻪ -1397114412006000025ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﻣﻴﻨﻮﺩﺷﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻰ  10700047600ﺩﺭ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻤﺴــﺎﺣﺖ  1860/36ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ
ﻓﺮﻋﻰ  316ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﺑﻼﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻯ
ﻡ -ﺍﻟﻒ8713 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ :ﺷﻨﺒﻪ 1397/11/13
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ :ﺷﻨﺒﻪ 1397/11/27
ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻰ -ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﻴﻨﻮﺩﺷﺖ

ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻏﻼﻣﺤﺴــﻴﻦ ﺯﻧﺪﻯ ﺑﺎ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺩﻭ ﺑﺮگ ﻓﺮﻡ ﺍﺳﺘﺸــﻬﺎﺩﻳﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺷــﺪﻩ  4735ﻣﻮﺭﺥ  97/11/16ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺭﺳﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  19ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﻣﺪﻋﻰ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ  30ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  3718ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ
 2ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ  23770ﺻﻔﺤﻪ  101ﺩﻓﺘﺮ  137ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ) 010783ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﻫﻨﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 67521
ﻣﻮﺭﺧﻪ  87/6/4ﻭ  68641ﻣﻮﺭﺧﻪ  87/8/19ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺳــﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﻨﺎﻡ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ
ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﺩﻩ  120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﺷﺨﺼﻰ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮﻯ ﺍﺯ ﺍﻧﺤﺎء ﻣﺪﻋﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ً ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻤﺪﺕ ﺩﻩ
ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ
ﺑﻨﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺁﺩﺭﺱ ﻣﻠﻚ :ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺗﺨﺘﻰ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﻣﺴﺠﺪ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ  ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ 97/11/27
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺍﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﺎﺟﻰ ﺣﺴــﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0439016576ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳــﻪ  669/3/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﺟﻰ ﺣﺴــﻨﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻰ  0439466385ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/06/02ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺑــﺪﺭﻭﺩ ﮔﻔﺘــﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑــﻪ  -1 :ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻤﺪﻡ ﺣﺎﺟﻰ ﻏﻼﻣﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻦ
ﺑــﻪ ﺵ ﻣﻠــﻰ  0439106990ﻫﻤﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓــﻰ  -2ﺧﺎﻧــﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣــﻪ ﺣﺎﺟﻰ ﺣﺴــﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ
 0439030625ﺩﺧﺘــﺮ ﻣﺘﻮﻓــﻰ  -3ﺧﺎﻧــﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺎﺟﻰ ﺣﺴــﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠــﻰ 0439112346
ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﺎﺟﻰ ﺣﺴــﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ  0439016576ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴــﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ
ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ1022/
ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻮﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻛﻼﺳــﻪ / 9700665ﺑﻬﺸــﻬﺮ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳــﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻴﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﺣﺴــﻴﻨﻰ ﻧﻴﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ
ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  6599952909ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﮔﻠﻮﮔﺎﻩ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻯ ﺗﻴﻠﻪ ﻧﻮ ﻣﻨﺰﻝ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻇﺮﻯ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9700665ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﺟﻬﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻨﺪ ﻣﻬﺮﻳﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ  6646ﺗﺎﺭﻳﺦ  23/11/82ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  40ﺑﻬﺸﻬﺮ ﺑﻴﻦ ﺷــﻤﺎ ﻭ ﺯﻫﺮﺍ ﻧﺎﻇﺮﻯ ﺗﻌﺪﺍﺩ  714ﻋﺪﺩ ﺳﻜﻪ
ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻭ ﺩﻩ ﻣﺜﻘﺎﻝ ﻃﻼﻯ ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﻣﻴﺒﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﻜﻼﺳﻪ  9700665ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍء ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ
ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  19/18ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﺸــﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻛﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﺴــﻮﺏ ﻣﻴﺸــﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﺝ ﻭ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺑﺪﻫــﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺷــﻤﺎ ﺗﻌﻘﻴﺐ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ).ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ.(97/11/27:ﻡ/ﺍﻟﻒ97/10/6214
ﻗﺪﻳﺮ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﻧﻴﺎ-ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﮔﻠﻮﮔﺎﻩ

ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  -43/12ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺛﺒﺘﻰ ﺷــﺎﻫﺮﻭﺩ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ  105ﺻﻔﺤﻪ  454ﺫﻳﻞ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒــﺖ  15647ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻬﺮﺍﻣﻴﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﮔﺮﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳــﻨﺪ ﻗﻄﻌﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 74770
ﻣﻮﺭﺥ  74/12/05ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺳــﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  6ﺷــﺎﻫﺮﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﺣﻤﺪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺎﻟﻚ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  37848ﻣﻮﺭﺥ  96/7/26ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺳــﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﻪ ﺷــﺎﻫﺮﻭﺩ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻭ ﺑﺮگ ﻓﺮﻡ
ﺍﺳﺘﺸــﻬﺎﺩﻳﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻛﺸﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ 120
ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺩﺭ ﺩﺳــﺖ ﻭﻯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ
ﻣﺪﺕ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  10ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻰ ﺳﻨﺪ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺍﻯ
 74770ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1396-1932ﻣﻮﺭﺥ  96/12/08ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ 97/11/27
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ

به او تحمیل کرده بودند مبنی بر اینکه نمیشود و
نمیتوانید ،این روح خودباوری به ملّت ما برگشت
و خالص��ه ش��د در این پی��ام و بیانی��ه نورانی که
توانستیم و میشود و خواهیم توانست.
خطی��ب نمازجمعه این هفته ته��ران با بیان
اینک��ه زیبایی و رَوایی پیام رهبر انقالب فوقالعاده
اس��ت ،تصریح کرد :بدون تکلف این بیانیه مملو از
آرایههای هنری اس��ت؛ زیباترین واژهها؛ واژههای
خوشس��اخت ،ترکیبه��ای بدیع ،اس��تعارههای
اس��تادانه ،متن��ی عمیق ،آرام ،روان و دلنش��ین و
البته فش��رده و خالصه را بهعنوان نقش��ه راه ملّت
ای��ران در دس��ترس من و ش��ما و جامع��ه جوان
عزیزمان قرار دادند.
حاجعلیاکبری گفت :ویژگی بعدی این بیانیه
نورانی این اس��ت که یک روایت متفاوت ،خالقانه،
نوآورانه و هنرمندانه و بدیع از انقالب کبیر اسالمی
اس��ت .تبیین فوقالعاده ،دلبرانه و افتخارآمیز و در
عین ح��ال عمیقی ک��ه در این بیانیه نس��بت به
انقالب انجام شده ،یک روایت بهروز و پیشبرنده؛
فعّال و مس��تند و باورپذیر و واقعبینانه و منصفانه
در اختیار ملّت عزیز ماست.
وی ب��ا بیان اینک��ه در عین حال ای��ن بیانیه
آرمانگرا ،افقگشا و مسئولیتآفرین است ،تصریح
کرد :این پیام ،سرش��ار از آرمانخواهی و سرشار از
امید و طراوت است .تکلیف را روشن میکند.
حاجعلیاکبری خاطرنش��ان کرد :نکته بس��یار
بدیع و زیبایی که در این بیانیه نهفته است مسئله
انتقال هوش��مندانه میراث عظیم انقالب به نس��لی
اس��ت که دارد از راه میرسد؛ این آن نقطه چالشی
همه انقالبهاست که اگر ملّتی بتواند میراث خود را
از نسل انقالبکننده و موسس به نسل ادام ه دهنده،
بهشایستگی بسپرد به نتایج عالی دستپیدا کرده و
این از ویژگیهای این بیانیه نورانی است.
وی صداق��ت و صراحت انقالب��ی بیانیه رهبر
انقالب را مورد اش��اره ق��رار داد و گفت :این بیانیه

بگوید با این ضرری که به اس��تقالل و کرامت دارد و این آسیبی
که به عزت نفس ما میزند ،آیا با این ضررها مصلحت است که به
آن بپیوندیم و اگر به مصلحت است دالیل آن چیست.
توکل��ی با اش��اره به وضعیت اقتصادی م��ردم و پایین آمدن
ق��درت خرید م��ردم افزود :در چهل س��ال گذش��ته هیچ زمانی
اینگونه نبوده اس��ت .مس��ئوالن ما حاضر نیستند شفاف با مردم
صحبت کنند و این موجب میشود ضدانقالب سوءاستفاده کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وعدههای تحقق

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺁﺑﺸﺎﺭ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ 2310
ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10380174386
ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋــﺎﺩﻯ ﻣــﻮﺭﺥ  1397/10/1ﻭ ﻧﺎﻣﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ  198177ﻣــﻮﺭﺥ  97/10/25ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺘﻬﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳــﻞ ﺍﺗﺨــﺎﺫ ﺷــﺪ  - 1 :ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﻓﻮﻻﺩ ﭘــﻮﺭ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠــﻰ  0934512671ﻭ
ﺳــﻴﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0942345819ﻭ ﻫﺎﺩﻯ ﺯﺭﮔﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ
ﻛــﺪ ﻣﻠﻰ  0930617509ﻭ ﻳﻮﻧﺲ ﺣﺎﻣﺪﻯ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0933488734ﻭ ﻣﺤﻤﺪ
ﺭﺿﺎ ﻣﻮﺣﺪﻯ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  2991276533ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ
ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻓﻮﻻﺩ ﭘﻮﺭﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0923515739ﻭ ﺳﻴﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﻣﺤﻤﻮﺩﺯﺍﺩﻩ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻰ
ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0933129653ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ
 2ﺳــﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ  - 2ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻓﺮ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ 2248641478
ﺑﻌﻨــﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﻣﻬﺪﻯ ﺟﻤﺎﻝ ﻭﻃﻦ ﺑــﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0941840786ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ  - 3ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ 96
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ
ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﻣﺸﻬﺪ )(378996

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺭﺍﻣﻴﻦ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﻣﻬﺮ ﺗﻮﺱ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  52896ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14004520410
ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/11/10ﺗﺼﻤﻴﻤــﺎﺕ ﺫﻳــﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ  :ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﺮﻭﺵ ﺳــﭙﻬﺮ
ﻛﺪﻣﻠــﻰ  0941041931ﻭ ﺁﻗــﺎﻯ ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﺭﺟــﺐ ﺯﺍﺩﻩ ﻣــﺮﻭﻯ ﻛﺪﻣﻠﻰ
 0942146751ﻭ ﺁﻗــﺎﻯ ﻋﻠــﻰ ﺭﺿﻮﺍﻧــﻰ ﻛﺪﻣﻠــﻰ  0943217067ﻭ
ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻴﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺭﺿــﻮﻯ ﻛﺪﻣﻠــﻰ  0945207506ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺍﻋﻀﺎء
ﺍﺻﻠﻰ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ  .ﺁﻗﺎﻯ ﻫﺪﺍﻳﺖ
ﺳــﻠﻤﺎﻥ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0944849008ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ
ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻌﻴﺪ ﺭﺍﺩﭘﻮﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0793765110ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ .ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ
ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ .
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﻣﺸﻬﺪ )(378991
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺁﺑﺸﺎﺭ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ 2310
ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10380174386
ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397/10/1ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
 198177ﻣﻮﺭﺥ  25/10/97ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺷــﺪ  - 1 :ﺁﻗــﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺟــﻮﺍﺩ ﻓﻮﻻﺩ ﭘﻮﺭ ﺑــﻪ ﻛﺪ ﻣﻠــﻰ  0934512671ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
ﺭﺋﻴــﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ  .ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻴﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺻﺪﺍﻗــﺖ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻛﺪ
ﻣﻠــﻰ  0942345819ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴــﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ  .ﺁﻗﺎﻯ ﻫﺎﺩﻯ ﺯﺭﮔﺮﻳﺎﻥ
ﺑــﻪ ﻛﺪ ﻣﻠــﻰ  0930617509ﺑﻌﻨــﻮﺍﻥ ﺧﺰﺍﻧــﻪ ﺩﺍﺭ  .ﻳﻮﻧﺲ ﺣﺎﻣﺪﻯ ﺑــﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ
 0933488734ﻭ ﻣﺤﻤــﺪ ﺭﺿﺎ ﻣﻮﺣﺪﻯ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠــﻰ  2991276533ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ

متواضعان��ه و صادقان��ه ،کاس��تیها و نقصه��ا را
میپذی��رد و انعطاف انقالبی را به عنوان یک روش
نقد و بررس��ی دشواریها و آسیبها پیش رو قرار
میدهد و فاصله گرفتن از روح و حقیقت انقالب و
عمل انقالبی و مدیریت انقالبی را علّت چالشها و
غفلتهای پشت سر گذاشته شده میبیند.
ام��ام جمعه موق��ت تهران با تأکی��د بر اینکه
پیام روش��ن این بیانیه آن است که برای پیشرفت
بیش��تر ،باید انقالبیتر بمانی��م ،افزود :مقام معظم
رهب��ری در چند توصیه ،رس��الت امت را ترس��یم
کردند که اع��م از توجه به علم و پژوهش ،اقتصاد
مقاومتی ،استقالل ،آزادی ،عدالت ،مبارزه با فساد
و سبک زندگی است.
وی با اشاره به اینکه این بیانیه با یک پرداخت
فوقالعاده در  6100واژه نوشته شده است ،گفت:
در تم��ام این بیانیه ،عواطف سرش��ار رهبر معظم
انق�لاب نس��بت به ام��ت و به ویژه جوان��ان دیده
میش��ود و دش��منان به کوری چشمشان ببینند
زمانی که درباره فروپاشی نظام جمهوری اسالمی
صحبت میکنند ،رهبر معظم انقالب نقشه راه 40
س��ال آینده را برای ملت اسالمی ترسیم کردند و
پیام روش��نی برای دش��منانی دارد که در سیرک
مسخره ورشو نشستند ،گفتند و شنیدند.
علیاکبری با تأکید ب��ر اینکه این بیانیه برای
مس��ئوالن و مدیران هم پیام زی��ادی دارد ،اظهار
داش��ت :باید مدیران ش��رایط را برای حضور نسل
ج��وان و انقالب��ی فراه��م کنند و باید خ��ود را به
نصاب یک مدیر جهادی ،سادهزیست ،فسادستیز و
عدالتخواه برسانند.مقامات و مسئوالن باید خطوط
اصلی این نقش��ه پرافتخار را در سیاستگذاریها و
قانونگذاریهای خود م��ورد توجه قرار دهند .وی
بی��ان کرد :مقام معظم رهبری ش��دیدا ً به جوانان
دلبسته هستند و بسیار خوب ،آنان را میشناسند
و بهتر از هر کس��ی از رویشهای عظیم انقالب در
تربیت یک نسل جوان متفاوت با خبر هستند.

نیافته مسئوالن یادآور شد :قول دادن و عمل نکردن و بعد هم به روی
خودشان نیاوردن باعث بیاعتمادی مردم میشود ،اگر قول دادید و
نتوانستید عمل کنید چرا مشکالت را گردن دیگری میاندازید؟
وی تصری��ح کرد :یکی از عالئم بیاعتمادی مردم این اس��ت
که میگوییم با برجام هم چرخ س��انتریفیوژ میچرخد هم چرخ
اقتصادی ولی هیچ اتفاقی نیفتاد! االن در مورد اف.ای.تی.اف هم
هیمن حرفها زده میشود .اگر ما به اف.ای.تی.اف هم بپیوندیم
مشکالت حل نخواهد شد چون ریشه مشکالت داخلی است.

ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ  - 2ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺑﺎ
ﻣﻬﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﻭ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻌﺐ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻫﺎﻯ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ
ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ ء  ،ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺣﺴــﺎﺏ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭ ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪ
ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭﻟﻴﻜﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﻋﻀﺎﻯ
ﺍﺻﻠﻰ ﻫﺌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ
ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﻣﺸﻬﺪ )(378985
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮔﻠﻮﮔﺎﻩ
ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﻮﺑﺘﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪﺭﺳﻤﻰ
ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺫﻳﻞ ﻣﺎﺩﻩ  13ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﻴﺮﺍﻟﺬﻛﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻣﻼﻙ
ﻣﺸﺮﻭﺣﻪ ﺫﻳﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﺎﻯ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪﺁﻣﺪ.
ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻟﻤﺮﺍﺳﻚ ﻭ ﺗﻴﺮﺗﺎﺵ ﭘﻼﻙ ﺍﺻﻠﻰ  1ﺑﺨﺶ 19
 2720ﻓﺮﻋﻰ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺻﺎﺩﻗﻴﺎﻥ ﻟﻤﺮﺍﺳــﻜﻰ ﻑ ﺍﺣﻤﺪﻋﻠﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺷــﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ
ﺯﻣﻴــﻦ ﻣﺤﺼــﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  274,03ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳــﻄﻪ ﺍﺯ ﺳــﻴﺪﻩ ﻧﺮﮔﺲ ﻭﺳــﻴﺪﻩ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻭ ﺳــﻴﺪﻩ ﺳــﺤﺮ ﻫﻤﮕﻰ ﻧﺒﻮﻯ ﻟﻤﺮﺍﺳﻜﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳــﻤﻰ  2721 .ﻓﺮﻋﻰ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﻼﻛﻰ
ﻑ ﻣﻴﺮﺯﺍﺟﺎﻥ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺷــﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  10374,74ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ
ﺷﺮﻁ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎ ﭘﻼﻙ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2675ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  1ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ  19ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ
ﺭﺿﺎ ﻗﻨﺒﺮﻯ ﺩﻭﺭﺍﺑﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳــﻤﻰ.ﻟﺬﺍ ﺍﺯﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻭ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻗﻰ
ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺳــﺎﻧﻨﺪ.ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﻋــﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻘﺎﺿــﻰ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺁﻧﺎﻥ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  15ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒــﺖ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ
ﺍﻇﻬﺎﺭﺷــﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺠﺎﻭﺭﻳﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ .ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  20ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺛﺒــﺖ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  74ﻭ  86ﺁﻳﻴــﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﻇﺮﻑ ﻣــﺪﺕ  30ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ
ﺗﺤﺪﻳــﺪ ﺣــﺪﻭﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴــﻠﻴﻢ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ
ﺑــﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧــﻰ ﻭﻯ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺍﻋﺘــﺮﺍﺽ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺛﺒﺘﻰ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ.ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ)ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻣﺤﻞ(:
ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺻﺒﺢ ﻣﻮﺭﺥ  1397/12/17ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ.97/11/27:ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺪﻳﺮ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﻧﻴﺎ-ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﮔﻠﻮﮔﺎﻩ
ﺁﮔﻬﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ
ﮔﻠﻮﮔﺎﻩ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﻣﻮﺍﺩ 1ﻭ 3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ
ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺼﻮﺏ  1390/9/20ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﮔﻠﻮﮔﺎﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﺭﺃﻯ ﻻﺯﻡ ﺻﺎﺩﺭ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ:
ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﻠﻌﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﭘﻼﻙ ﺍﺻﻠﻰ  57ﺑﺨﺶ 17
 607ﻓﺮﻋﻰ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭ ﻗﻠﻌﻪ ﻑ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  193ﺳﻴﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  240ﺳﻴﺮ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ
ﺷــﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  541,93ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻗﺎﺳﻤﭙﻮﺭ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ.
ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺭﺍﻥ ﭘﻼﻙ ﺍﺻﻠﻰ  59ﺑﺨﺶ 17
 651ﻓﺮﻋﻰ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻰ ﻃﻬﻤﺎﺳــﺒﻰ ﻑ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷــﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ
ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  21148,34ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻋﻠﻴﺠﺎﻥ ﻧﺎﺻﺮﻯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ
ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻟﻤﺮﺍﺳﻚ ﻭ ﺗﻴﺮﺗﺎﺵ ﭘﻼﻙ ﺍﺻﻠﻰ  1ﺑﺨﺶ 19
2720ﻓﺮﻋــﻰ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺻﺎﺩﻗﻴﺎﻥ ﻟﻤﺮﺍﺳــﻜﻰ ﻑ ﺍﺣﻤﺪﻋﻠﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺷــﺶ ﺩﺍﻧــﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ
ﺯﻣﻴــﻦ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  274,03ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳــﻄﻪ ﺍﺯ ﺳــﻴﺪﻩ ﻧﺮﮔﺲ ﻭ ﺳــﻴﺪﻩ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻭ ﺳﻴﺪﻩ ﺳﺤﺮ ﻫﻤﮕﻰ ﻧﺒﻮﻯ ﻟﻤﺮﺍﺳﻜﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ  2721 .ﻓﺮﻋﻰ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﻼﻛﻰ ﻑ
ﻣﻴﺮﺯﺍﺟﺎﻥ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺷــﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎ ﭘﻼﻙ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 2675ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  1ﺍﺻﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  10374,74ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳــﻄﻪ ﺍﺯ ﺭﺿﺎ ﻗﻨﺒﺮﻯ
ﺩﻭﺭﺍﺑﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ
ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺳﻴﻒ ﭘﻼﻙ ﺍﺻﻠﻰ  44ﺑﺨﺶ 24
 97ﻓﺮﻋﻰ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻠﻌﻠﻰ ﻑ ﺩﺭﻭﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  300ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻧﻮﺭﻯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ  98 .ﻓﺮﻋﻰ ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻰ
ﻓﻀﻠﻌﻠــﻰ ﻑ ﺩﺭﻭﻳﺶ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺷــﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴــﺎﻥ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 595,62
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳــﻄﻪ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻣﺤﻤﻮﺩﺟﺎﻧﻠﻮ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳــﻤﻰ  99 .ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﺭﺿﺎﻳﻰ
ﻗﻠﻌﻪ ﻑ ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺷــﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  446,09ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ
ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﭘﻮﺭﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ  .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺩﻭﻧﻮﺑﺖ
ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﺤﻠﻰ/ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ
ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﺷــﺪﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳــﻴﺪ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺣﻜﻢ
ﻗﻄﻌﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛــﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﺍﺻﻞ ﻧﮕــﺮﺩﺩ ﻳﺎ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺤﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻜﻨﺪ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻴﺴﺖ.ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ
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