برج مراقبت

روی رینگ

نگفتیم که پرواز چارتری ممنوع است

وزیر راه و شهرسازی گفت :ما نگفته بودیم که پرواز چارتری ممنوع است؛ بلکه
اعالم کردیم تبدیل پروازهای برنامهای به چارتری ،از یک بهمن ممنوع خواهد بود.
محمد اس�لامی با ابراز تس��لیت نسبت به ش��هادت تعدادی از پاسداران در
حادثه تروریستی اخیر سیس��تان و بلوچستان گفت :امروز شاهد بهرهبرداری از
اولین آشیانه هما در فرودگاه امام خمینی(ره) هستیم؛ به نحوی که هدفگذاری ما
برای فرودگاه امام خمینی(ره) ،دستیابی به ظرفیت  ۲۰میلیون مسافر در سال است
و هما علیرغم مشکالت مالی ،این آشیانه را احداث و تجهیز کرده است.
وی افزود :امروز ش��اهد تست سرد ترمینال «سالم» در فرودگاه امام خمینی(ره) ،با
ظرفیت  ۵میلیون مسافر در سال هستیم که در بهار  ۹۸آماده خواهد شد .این در حالی
اس��ت که در حال حاضر ،به طور ش��بانه روزی ساخت و ساز در این زمینه برقرار است و
اولویت ما این است که هیچ کاری برای افتتاح باقی نماند .وزارت راه و شهرسازی

جنب استانبول

مزایای بورس کاال قابل قیاس با بازارهای غیرمتشکل نیست

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت :شفافیت و کارآمدی بورس کاال و
انرژی بدون ش��ک بیشتر از بازارهای دیگر بوده و بهطورکلی ،اشکاالت احتمالی
در بورس در قیاس با بازارهای رقیب ،بهمراتب کمتر است.
س��ه گروه مقابل فعالیت بورس کاال مقاومت میکنن��د .این ،عصاره دیدگاه
ش��اپور محمدی درخصوص منتقدین بورس کاالس��ت .گروه اول منقدین کسانی
هس��تند که به علت عادت به گریز از تغییر ،منتقد معامالت در بورس هستند چراکه
این بورس اصالحات اساسی و ساختاری در بازار به وجود آورده است.
وی گ��روه دوم مقاومتکنندگان را کس��انی میداند که رقابت و ش��فاف موجود در
معامالت بورس کاال ،منافعش��ان را محدود کرده و آنان ترجیح میدهند خارج از ضوابط
موجود فعالیت کنند .محمدی ،گروه سوم را افرادی قلمداد میکند که به دلیل ناآشنایی
با مزیتها و سازوکار بورس کاال به انتقاد از آن میپردازند .سنا

ذخایر ارزی بانک مرکزی مطلوب است

رئیس کل بانک مرکزی گفت :اکنون شرایط ویژهای بر کشور حاکم است و
ما باید بپذیریم درگیر جنگ اقتصادی هس��تیم اما با این حال ذخایر ارزی بانک
مرکزی قابل قبول و مطلوب است.
عبدالناصر همتی با اش��اره به بحث مهم اش��تغال در استان کردستان اظهار
داش��ت :فعال کردن ظرفیتهای اقتصاد کردس��تان برای اشتغال از اهداف اولیه
اس��ت و همه ما بدنبال تحقق این مهم هس��تیم .واقعیت این است که اکنون شرایط
ویژهای بر کش��ور حاکم است و ما باید بپذیریم درگیر جنگ اقتصادی هستیم اما با این
ح��ال ذخایر ارزی بانک مرکزی قابل قبول و مطلوب اس��ت ضم��ن آنکه ظرف چندماه
گذشته برنامهریزی شد تا از منابع ارزی به صورت بهینه استفاده شود.
وی تاکید کرد :تامین خط اعتباری ،سرمایه در گردش الزم برای طرحها و پروژههای
نیمه تمام استان کردستان با مشکلی مواجه نیست .روابط عمومی بانک مرکزی

معیـشت
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در حالیک��ه دول��ت تصمی��م
يــــا ر ا ن�ه
داشت س��ال  ۹۸اصالح صف
یارانهبگی��ران را به اس��تانداران بس��پارد که چند
روزپیش کمیسیون تلفیق با این موضوع مخالفت
کرد و همچون س��الهای گذشته توپ را به زمین
دولت بازگرداند.
یارانه نقدی که دیگر تبدیل به یکی از بندهای
مهم نظام اقتصادی کش��ور ش��ده است ،سالهای
زیادی است که در صف اصالح از سوی متولیان امر
قرار گرفته است؛ چه از زمان دولت دهم که اجرای
قانون هدفمندی یارانهها کلید خورد ،چه در دولت
یازدهم و دوازدهم که هر س��اله ش��عار اصالح این
قانون سر داده شد.
در واقع با گذشت نزدیک به  ۸سال از اجرای
این قانون مهم ،هنوز هم سازوکار اصالح پرداخت
یارانه نقدی و حذف اقشار پردرآمد مشخص نیست
و دولت و مجلس با پاسکاریهای پیدرپی اصالح
قانون را به تعویق میاندازند.
این در حالی اس��ت که به اذعان کارشناس��ان
اقتص��ادی و حتی اعضای دول��ت و مجلس ،روال
کنونی پرداخت یارانه نقدی به هیچ عنوان منطق
اقتص��ادی ن��دارد و نوع��ی چالش نیز محس��وب
میش��ود چراکه واریز پول به حس��اب بیش از ۷۸
میلی��ون نفر از جمعی��ت نزدیک ب��ه  ۸۲میلیون
نفری کشور ،موجب شده طی سالهای اخیر سهم
قانونی بخش «بهداش��ت و درم��ان» و «صنعت و
تولید» از هدفمندی یارانه ها ،نادیده گرفته شود و
قانون از مسیر و هدف اصلی خود خارج شود.
از سوی دیگر نیز ،با توجه به عدم تغییر مبلغ
یارانه نقدی ب��ا وجود تغییرات نرخ تورم ،خط فقر
و کاهش ارزش پایه پولی طی س��الهای گذشته،
نمیت��وان گفت که واریز ماهان��ه  ۴۵هزار و ۵۰۰
تومان توانس��ته است گرهای از مشکالت معیشتی

انحراف قطار یارانه نقدی از مسیر؛

توپ یارانه در زمین دولت ماند
مردم باز کند بلکه تنها موجب شده ساالنه مبلغی
در ح��دود  ۴۲ه��زار و  ۵۰۰میلی��ارد توم��ان از
بیتالمال مورد استفاده نادرست قرار گیرد.
مهدی پازوکی کارش��ناس اقتصادی میگوید:
وضعی��ت توزی��ع یارانهه��ای نقدی در کش��ور به
هیچ وجه منطقی نیس��ت .روند واری��ز یارانه باید
اصالح ش��ود زیرا در حال حاضر همه افراد جامعه
از دهکهای مختلف درآمدی در صف مش��موالن
دریافت یارانه نقدی قرار دارند.
وی با بی��ان اینکه اص�لاح نحوه واری��ز یارانه
نقدی ضروری اس��ت ،ادامه میدهد :از سال  ۸۹که
هدفمندی یارانهها کلید خورد تا س��ال  ۹۴میزان
بودجهای که دولت ب��رای این بخش هزینه کرد ۲
برابر بودجه طرحهای عمرانی بوده است؛ تخصیص
کمت��ر از  ۵۰درصد بودجه طرحهای عمرانی هم به
بیکاری دامن زده اس��ت و هم ب��ه دلیل اینکه این
حوزه نیاز به بیش از  ۵۰۰هزار میلیارد تومان دارد،
زمان اتمام پروژهها را بس��یار طوالنی کرده اس��ت.
ب��رای اداره منطق��ی و صحیح اقتصاد کش��ور ،باید
یارانههای نقدی به درستی هدفمند و تعیین تکلیف
ش��ود در غیر ای��ن صورت نه تنها از بار مش��کالت
کاسته نمیشود بلکه تشدید نیز خواهد شد.
سرنوشت تکراری یارانه نقدی در سال ۹۸
بر این اس��اس ،دولت در بودجه س��ال  ۹۸که
از فردا در صحن علنی مجلس مورد بررس��ی قرار
خواهد گرفت ،پیشنهاد داده بود که استانداران بنا

رئیس شورای تامین دام مطرح کرد؛

شوک گوشتی

درحالی که س��االنه بی��ش از  ۱۰۰هزار تن
بــــازار روز
گوش��ت قرم��ز به کش��ور وارد میش��ود تا
کس��ری تولید را تامین کند و ذخایر فعلی گوش��ت هم  ۲۵هزار
ت��ن اس��ت ،هم اینک  ۱۷هزار تن گوش��ت در گم��رک به طمع
بهرمندی از معافیت مالیاتی دپو شده است.
درحالی که  17هزار تن گوش��ت در گمرک مانده تا مشمول
دریافت معافیت مالیاتی شود ،هر کیلوگرم گوشت قرمز در بازار در
مح��دوده  100هزار تومان به فروش میرس��د و مردم برای خرید
گوشتهای تنظیم بازاری در صفهای طوالنی میایستند .براساس
آمار موجود س��االنه حدود یک میلیون تن گوشت قرمز در کشور

بر اطالعات موجود در اس��تانها ،حذف سه دهک
باالی درآمدی را کلید بزنند.
دول��ت پیشبینی کرده بود که در صورت حذف
اقش��ار پردرآم��د ،مبل��غ باقی مانده ص��رف تکمیل
طرحهای عمرانی هر استان شود تا از این طریق هم
نظام پرداخت یارانه نقدی اصالح شود هم تا حدودی
طرحهای عمرانی ،به سمت تکمیل شدن پیش روند.
ب��ا این ح��ال کمیس��یون تلفی��ق مجلس که
وظیفه رس��یدگی ب��ه الیحه بودج��ه را دارد ،طی
بررس��یهایی ک��ه انجام داد اعالم ک��رد که با این
پیش��نهاد دولت مخالف ب��وده و نمیتواند موضوع
حذف اقش��ار پردرآمد را به اس��تانداران بسپارد و
دول��ت باید خود اقدام به حذف س��ه دهک باالی
درآمدی جامعه کند.
این تصمیم کمیس��یون تلفیق نه تنها تصمیم
جدیدی نیس��ت بلکه هر ساله در بودجه گنجانده
میش��ود و هر س��اله نیز به اج��را در نمیآید؛ به
گونهای که این مس��اله تبدی��ل به یکی از مباحث
دائمی بودجه طی س��نوات گذش��ته شده است و
صرف��ا روی کاغ��ذ نوش��ته میش��ود بیآنکه قدم
موثری در راستای اجرای آن برداشته شود.
مجل��س باید ب��ه این موضوع بپ��ردازد که راه
حلی اساسی ،دقیق و کارشناسی برای اصالح نظام
واریز یارانه نقدی پیدا کند.
قطع��ا نماین��دگان مجل��س و اعض��ای دولت
درپی ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور و بهبود
سطح رفاه جامعه هستند اما اینکه توجه «عملی»

مصرف میش��ود که از این رقم بیش از  100هزار تن آن از طریق
واردات و  900هزار تن هم از محل تولید داخل تامین میشود.
براساس خبری که دادستان بندرعباس داده است 17 ،هزار تن
گوش��ت قرمز در گمرک بندر شهید رجایی دپو شده است؛ درحالی
که این رقم معادل  17درصد واردات ساالنه گوشت قرمز است که
واردکنندگان به طمع بهرمندی از معافیت جدید گمرکی که دولت
برای ورادات گوشت قرمز در نظر گرفته در
گمرک ذخیره شده است.
براس��اس مصوبه جدید
هیئت دولت برای تنظیم
ب��ازار گوش��ت ،واردات
انواع گوش��ت قرمز با
حق��وق ورودی چه��ار
درصد مجاز شده است.
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ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  4/500/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ .ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ -1 :ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍء ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ .ﻡ ﺍﻟﻒ5834/2/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﻋﺴﮕﺮﻯ ﺧﺎﻥ ﺯﺍﺩﻯ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﮔﻴﻼﻭﻧﺪ ﺩﺍﻧﺶ ﻳﻚ پ ، 74ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ :ﺭﺿﺎ ژﻭﻟﻪ
ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ،ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1630ﻣﻮﺭﺥ  97/9/7ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻮﺯﻩ ﻳﻚ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻛﻪ ﻭﻓﻖ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ – ﺷــﻌﺒﻪ – ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳــﺘﺎﻥ – ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  110/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  1/500/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﭼﻚ ﻣﻮﺭﺧﻪ  96/6/5ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻜﻢ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  5/500/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ .ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ -1 :ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍء ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ .ﻡ ﺍﻟﻒ5834/1/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻭ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﻜﻦ
ﻫﻴﺎﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺛﺒﺖ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻨﺎﻡ ﺩﻭﻟﺖ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭ ﻗﺴــﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  75ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﭘﻼﻙ
 2749ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ  75ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/12/5ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ ﻛﻪ
ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻨﺎﻡ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺘﺮﺿﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ً ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻇﺮﻑ
ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻃﺮﺡ ﺩﻋﻮﻯ ﺭﺍ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5835/2/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ  105ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻬﺎﻯ ﺛﻤﻦ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﭘﻼﻙ  5973ﻓﺮﻋﻰ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  1375ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﺳــﻨﮓ  2ﺍﺻﻠﻰ ﻃﺒﻖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ
ﻣﺎﻟــﻚ ﭘﻼﻙ ﻣﺬﻛــﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻛــﻪ ﭘﻼﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳــﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 1358/12/12-56116
ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻭﻯ ﺍﺯ ﺳﻴﺪ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻧﻮﺭﻯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻬﺎﻯ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺛﻤﻦ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﭘﻼﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺎﺩﻩ
 917ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻮﺳــﻂ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷــﻤﺎﺭﻩ /272ﻩ 97/11/21 -ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻬﺎﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺛﺒﺖ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻣﺎﻟﻚ
ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎ ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﻳﺖ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻃﺮﺡ ﺩﻋﻮﻯ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5833/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ

و «دقی��ق» ب��ه اصالح نظ��ام توزی��ع یارانه نقدی
نمیکنند ،جای نقد دارد.
دورری��ز منابع مالی کش��ور آن هم در ش��رایط
جنگ اقتصادی و افزایش فش��ار به قش��ر کمدرآمد
جامعه ،فاقد هرگونه منطق و ادله کارشناسی است.
تاریخچه پاسکاری اصالح یارانه
میان دولت و مجلس
در ادام��ه نگاهی به رون��د تصمیمات دولت و
مجلس طی س��الهای گذش��ته برای اصالح نظام
توزیع یارانه نقدی میکنیم.
متولیان دولت دهم تصمیم داشتند با خوشه
بندی ،وضعیت درآمدی متقاضیان را مش��خص و
بر آن اساس مش��مولین دریافت یارانه را مشخص
کنند اما این سیاس��ت نتیج��های نداد و دولت هر
ماه مبل��غ  ۴۵۵۰۰تومان به حس��اب  ۷۷میلیون
ایرانی واریز کرد .در نهایت دولت دهم بدون اتخاذ
سیاستی مناسب ،با پرداخت ساالنه حدود  ۴۲هزار
میلیارد تومان یارانه نقدی ،پروژه بزرگ هدفمندی
یارانهها را به دولت یازدهم تحویل داد.
ب��ا آغاز به کار دول��ت یازدهم و وعده متولیان
جه��ت غربالگ��ری یارانهبگی��ران ،امیده��ا ب��رای
ساماندهی قانون هدفمندی قوت گرفت.
در همی��ن بحبوح��ه دول��ت تصمی��م گرفت
که در فروردینماه س��ال  ۹۳ف��از دوم هدفمندی
را کلی��د بزن��د و از طریق ثبت نام مجدد ،لیس��ت
یارانهبگیران را س��امان دهد ،اما در نهایت طی ۱۰
روز  ۷۳میلیون نفر ب��رای دریافت یارانه متقاضی
ش��دند و به این ترتیب بود که دولت نتوانس��ت از
طریق بازیابی اطالعات مردم ،صف یارانهبگیران را
چندان خلوت کند ،البته حذف خارجنش��ینان در
اسفند س��ال  ۹۳نکته مثبتی به شمار میآمد که
طبق برآوردها موجب ش��د در مجموع  ۵۰هزار و

ابوالفت��ح ابوالهادی دادس��تان بندرعباس اظه��ار کرد :در این
منطقه مس��تقر شدیم و با همه مس��ئوالن از جمله سازمان بنادر،
ی و دامپزش��کی دیدار و مس��تندات را
گم��رک ،جهاد کش��اورز 
دریافت و بررس��ی کردی��م .وی ادامه داد :در حال حاضر بخش��ی
از این محمولهها که تحت عنوان
کاالی متروکه و بخش��ی دیگر
ک��ه مربوط به س��ازمان
پشتیبانی امور دام است،
میتواند ترخیص شود.
دادستان بندرعباس
درب��اره علت دپ��وی این
حجم از گوش��ت در بندر
ش��هید رجای��ی گف��ت:
بهدلی��ل اینک��ه این کار

ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻃﻼﻕ
ﭼﻮﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﻬﺮﺍﺑﻰ ﺳﺮﻭﺭ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  97/7/21- 9709978310501318ﺷﻌﺒﻪ  3ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻣﺮ ﻃﻼﻕ ﺑﺎﻳﻨﺪﻓﺘﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻟﺬﺍ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺮ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺎﻧﻰ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻣﻴﺸــﻮﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻬﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺫﻳﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﺣﻀﻮﺭﺍ ً ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍء ﺣﻜﻢ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻨﻘﻀﻰ ﺷﺪﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭﻩ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻃﻼﻕ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺮﺩﻓﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺎﺣﻰ
ﺳﺮﺩﻓﺘﺮ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﻃﻼﻕ  17-25ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ
ﺩﺭﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻛﻼﺳــﻪ  970518ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ ،ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺍﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻣﻴﺮﻯ ﺍﺭﺩﻫﺎﻳﻰ ﻭ ...ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺎﺗﺮﻙ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺷــﻤﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﻴﺮﻯ ﺍﺭﺩﻫﺎﻳﻰ ﻭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻭﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻞ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻴﺎﻥ ﻭﺍﺭﺙ ﺑﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺳــﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺛﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  1/800/000/-ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ :ﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺗﺮﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭﻛﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ :ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ
-1/1680/14704ﺍﺻﻠــﻰ ﻭ -1/14704ﺍﺻﻠــﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ– ﺥ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ-ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ ﻭ
ﻧﺎﻣﺠﻮ –ﭘﻼﻙ  28ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﻋﺮﺻﻪ  350ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻧﻰ ﻣﺸــﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻯ -ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺩﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ
ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻯ  103ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﻛﻪ  75ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻭ ﺑﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻭ  28ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﺭﺍﻩ ﺭﻭ ﻭ ﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ ﺍﺳــﺖ .ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴــﻜﻮﻧﻰ ﺑﺎ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻯ  118ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺭﺍ ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ .ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻎ
ﺑــﺮ 50ﺳــﺎﻝ ،ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺑﺮﻕ ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﺑﺮﺧــﻮﺭﺩﺍﺭ ﻭ ﻛﻞ ﻣﻠﻚ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻫﺴــﺖ .ﺍﺯ
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰ ﺭﺳــﺪ-1.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 11/500/000/000/ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ-2ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺷــﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ-3.ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
-4ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/12/23ﺳﺎﻋﺖ  10ﺍﻟﻰ  11ﺻﺒﺢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ-5.ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭﺟﻠﺴﻪ
ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨــﺪ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﻳﺪﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ-6ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ ﺗﺸــﻜﻴﻞ
ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ-7ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻠﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺍﻟﺰﺍﻣﻰ ﺍﺳﺖ-8ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ
ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﺁﻧﺮﺍ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﻭ ﻓﻴﺶ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺩﺭﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻭﺍﺭﻳﺰﻯ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻬﺎﺭﻯ-ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ
ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ
ﺳﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  97/10/26-139760318004003824ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻓﺮﺿﻌﻠﻰ ﻣﻴﺮﺯﺍﺋﻰ ﺭﺍﺟﻌﻮﻧﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻪ ﺩﺭ  -1 :ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  268/77ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﻓﺮﻋﻰ 2032
ﻣﺠﺰﻯ ﺍﺯ  351ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻛﻠﻮﺭﺯ ﺳــﻨﮓ ﺍﺻﻠﻰ  19ﺑﺨﺶ  20ﮔﻴﻼﻥ .ﺑﻪ ﺍﺩﺭﺱ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺭﺳــﺘﻢ ﺁﺑﺎﺩ -ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳــﺮﺩﺍﺭ ﺟﻨﮕﻞ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺑﻦ ﺑﺴــﺖ ﺳﻌﺎﺩﺕ  4ﺍﺳــﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 15
ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻤﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴــﻠﻴﻢ 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 ﺻﺎﺩﺭﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 97/11/ 13 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ97/11/28:
606
ﺭﻳﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ -ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ
ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ
ﺭﺳﻤﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  97/10/26-139760318004003815ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻓﺘﺎﺡ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻰ ﻛﭙﺘﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ
ﺩﺭ  -1 :ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺸــﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  5000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﻓﺮﻋﻰ 817
ﻣﺠﺰﻯ ﺍﺯ  415ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻟﻮﻳﻪ ﺳﻨﮓ ﺍﺻﻠﻰ  16ﺑﺨﺶ  20ﮔﻴﻼﻥ .ﺑﻪ ﺍﺩﺭﺱ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ -ﻟﻮﻳﻪ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ
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 ۸۸۶نفر از لیست یارانهبگیران حذف شوند.
آغاز س��ال  ۹۴همزمان با الزام بودجهای دولت
مبنی بر حذف افراد غیرنیازمند از لیست یارانهبگیران
ب��ود؛ دولت بدون هیچ توضیح��ی ۴ ،میلیون نفر از
یارانهبگیران را حذف کرد که این مساله اعتراضات
گس��تردهای را درپی داشت به گونهای که دولت در
خرداد س��ال  ۹۴س��امانهای را برای بازگشت افراد
حذف ش��ده به صف یارانه (در صورت تایید وزارت
کار) راهاندازی کرد و به این ترتیب ،یک میلیون نفر
دوباره مشمول دریافت یارانه شدند.
با ورود به س��ال  ،۹۵مجلس دولت را به حذف
 ۲۴میلیون متقاضی دریافت یارانه از طریق حذف
ش��ش گروه درآمدی مش��خص و سه دهک باالیی
جامعه که درآمد باالی سه میلیون تومان داشتند،
ملزم کرد و در حالی که وظیفه قانونی دولت سامان
بخشیدن به مشموالن دریافت یارانه بود اما دولت
با عدم اس��تقبال از این مس��اله اعالم کرد که توان
حذف این تعداد یارانهبگیر را ندارد و در نهایت نیز،
طبق آمار کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس طی
سال  ،۹۵تعداد ۶۹۰هزار و  ۶۹۰نفر حذف شدند.
بر این اساس؛ با پایان یافتن عمر دولت یازدهم
و شروع به کار دولت دوازدهم کارشناسان اقتصادی
اظهار میکردند که با توجه به شرایط موجود ،قطعا
در این دوره شاهد مطلوبسازی صف یارانهبگیران
خواهی��م ب��ود .در نهای��ت نی��ز در الیح��ه بودجه
پیش��نهادی ،دولت اعالم کرد که قصد دارد بودجه
مربوط به یارانه نقدی را نصف کند و این بودجه را
به مبلغ حدود  ۲۰هزار میلیارد تومان برس��اند که
این کاهش بودجه ،منجر به حذف  ۳۴میلیون نفر
یارانهبگیر میش��د ،اما مجلس در جلسات بررسی
الیحه بودجه  ،۹۷با این بند از الیحه موافقت نکرد
و ب��ا این مخالفت ،لیس��ت یارانهبگی��ران همچون
گذشته بدون تغییر ماند .مهر

بهنف��ع واردکنندگان بوده ت��ا از معافیته��ای مالیاتی بهرهمند
شوند ،عامدانه اقدام به دپوی گوشت در این منطقه کردهاند.
ابوالهادی تأکید کرد :اگر خود واردکنندگان بهسرعت اقدام به
ترخیص محمولههای گوش��ت کنند که خیلی خوب است در غیر
این صورت ،مجبور هستیم خودمان برای این کار اقدام کنیم.
منصور پوریان رئیس شورای تامینکنندگان دام نیز در پاسخ
به اینکه چرا این حجم از گوش��ت در گمرک ذخیره شده است،
اظهار کرد 17 :هزار تن رقم بس��یار باالیی است و افرادی که این
کار را کردهاند باید پاسخگوی رفتار خود باشند.
وی افزود :ورود این حجم گوش��ت به ب��ازار تاثیر زیادی در
تامین گوش��ت مورد نیاز و کاهش قیمتها خواهد داشت .ذخیره
فعلی کش��ور برای گوش��ت قرمز  25هزار تن اس��ت که این رقم
بیسابقه اس��ت و حاال  17هزار تن گوشت قرمز در گمرک باقی
تسنیم
مانده و باعث شوکه شدن ما نیز شده است.
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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 ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 97/11/ 24 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ97/12/09:
624
ﺭﻳﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ -ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ
ﺁﮔﻬﻰ ﺑﺮگ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻛﺮﻡ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻪ -ﻛﺎﻣﻴﺎﺭﺍﻥ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻯ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﺴﺠﺪ .ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ :ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﻮﺑﻜﺮ ﺍﺭﺩﻻﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ -ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ .ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ  :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  866ﻣﻮﺭﺥ  97/9/13ﻭ  673ﻣﻮﺭﺥ  97/7/15ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺎﻣﻴﺎﺭﺍﻥ ﻣﻔﺎﺩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﻓﻮﻕ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍﺳــﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ )-1ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ(
ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺠﺪﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺷﺸﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ
 30000ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻃﺒﻖ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ  97/1/28ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  65000ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻰ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺁﺑﮕﺮﻣﻜﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ  97/1/28ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭﮔﺎﺯ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ ) ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ( ﺩﺭ
ﻣﺪﺕ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺒﻠﻎ  302/500ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺳــﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻳﺪ ﻟﻜﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﻛﻪ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺣﺒﺲ ﺍﺯ  61ﺭﻭﺯ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ .ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻻ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  34ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺼﻮﺏ  1379/1/21ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻔﺎﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺼﻮﺏ  10ﺁﺑﺎﻥ  1377ﻛﻪ
ﻇﻬﺮ ﺑﺮگ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﻡ/ﺍﻟﻒ694:
ﻣﻴﻼﺩ ﺍﻣﻴﺮﻯ -ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺎﻣﻴﺎﺭﺍﻥ
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺁﺫﺭﺑﺎﺭ -ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﻛﺎﻣﻴﺎﺭﺍﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻟﺮﮔﺎﻧﻰ ﻑ ﺳﻴﺪ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3/970/97ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻋﺎﺷﻮﺭﻯ ﺯﺍﺩﻩ ﻑ
ﻣﺤﻤــﺪ ﺵ ﺵ  15ﺻﺎﺩﺭﻩ ﭼﺎﻟﻮﺱ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/11/7ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺑﺎﺩ ﺑــﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ
ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1:ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺵ ﺵ  1800ﺕ ﺕ  61/3/29ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2ﺳﻴﺪﻩ ﺁﻭﺍ ﺵ
ﺵ  7120044915ﺕ ﺕ  92/5/18ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ-3ﺳــﻴﺪﻩ ﺁﺭﺍﻡ ﺵ ﺵ  7120061135ﺕ ﺕ 94/11/3
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻤﮕﻰ ﺣﺴــﻴﻨﻰ ﻟﺮﮔﺎﻧﻰ ﻭﻻﻏﻴﺮ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺷــﻮﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ
ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ
ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺣﻜﻤﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺑﺎﺩ-ﻣﻮﺳﻮﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﻣﺤﺴــﻨﻰ ﻑ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3/1218/97ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻣﺤﺴﻨﻰ ﻑ ﻛﺮﺑﻼﻳﻰ ﺍﺣﻤﺪ
ﺵ ﺵ  703ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/11/21ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺭﺍﻣﺴــﺮ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔــﻰ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ
ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1:ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺭﻭﺣﻰ ﭼﺎﺑﻜﻰ ﻑ ﺍﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﺵ ﺵ  46ﻫﻤﺴــﺮ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺵ
ﺵ -3 2ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺵ ﺵ -4 45ﺍﺣﻤﺪ ﺵ ﺵ -5 31ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺵ ﺵ -6 3ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺵ ﺵ  15ﺷــﻬﺮﺕ ﻫﻤﮕﻰ
ﻣﺤﺴﻨﻰ-ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﻻﻏﻴﺮ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺷﻮﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ
ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺭﺍﻣﺴﺮ-ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺭﺷﻴﺪﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴــﻦ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﺷــﺮﻓﻰ ﻑ ﻋﻘﻴﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  2/1399/97ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺛﺒﺖ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﺷﺮﻓﻰ ﻑ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ
ﺵ ﺵ  14ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺭﺍﻣﺴــﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97//9/15ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺭﺍﻣﺴــﺮ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ
ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1:ﺳــﻤﺎ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﺷــﺮﻓﻰ ﺵ ﺵ  2270181417ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺳﺮﻭﻯ ﺵ
ﺵ  54ﻑ ﻳﻮﺳــﻒ ﻫﻤﺴــﺮ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﻣﺘﻮﻓﻰ-3ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﺷــﺮﻓﻰ ﺵ ﺵ  20ﭘﺪﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ-4ﻣﻴﻨﺎ ﺟﻌﻔﺮﻗﻠﻰ ﻧﮋﺍﺩ
ﻑ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺵ ﺵ 38ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﻻﻏﻴﺮ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺷــﻮﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ
ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ
ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺭﺍﻣﺴﺮ-ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺧﺴﺎﻥ
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اخبار
وبسایت بانکپاسارگاد
به عنوان بهترین وبسایت

در یازدهمی��ن جش��نواره وب و موبای��ل ای��ران؛
وبسایت بانکپاس��ارگاد ،بهعنوان بهترین وبسایت
در بخش بانک و بیمه انتخاب شد.
در مراس��م اختتامی��ه یازدهمین جش��نواره وب و
موبای��ل ایران که در تاریخ  26بهمن و در محل س��الن
ک
خلیجفارس پژوهشگاه نیرو برگزار شد ،وبسایت بان 
پاس��ارگاد بهدلیل دارا بودن فاکتورهای تأیید ش��دهای
همچون کارکرد خوب و کارا ،محتوای غنی ،ایجاد تجربه
خوب برای کاربران ،طراحی دیداری مناس��ب ،ساختار
و مس��یر در دس��ترس و آس��ان ،ایجاد تعامل سازنده با
مخاطب و اطالعرسانی خوب و ...با اکثریت آرای داوران
بهعنوان وبسایت برتر و برگزیده معرفی شد.

ارائه خدمات بانکی شعبه تبریز بانک توسعه
صادرات به شهرکهای صنعتی استان

رئیس ش��عبه تبریز بانک توسعه صادرات گفت :با
گذش��ت بیش از دو دهه از فعالیت این بانک در استان
آذربایجان شرقی و به لحاظ وجود شهرکهای تولیدی
و صنعتی ،حجم باالی صادرات غیرنفتی و ظرفیتهای
بالقوه صادراتی در اس��تان ،این ش��عبه توانسته است با
اعطای انواع تس��هیالت ریالی و ارزی در عرصه توسعه
صادرات غیرنفتی حضوری موثر داشته باشد.
حس��ین حس��ینپور افزود :تمامی صادرکنندگان
ممتاز و دارندگان مدال افتخار و بیش از  90درصد از
صادرکنندگان اس��تان از مشتریان این بانک بوده و از
خدمات بانک توسعه صادرات بهره مند گردیده اند.

افتتاح تصفیهخانه فاضالب شماره 2
شهرک صنعتی کاسپین

دومی��ن تصفیهخان��ه فاضالب ش��هرک صنعتی
کاسپین با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان
حفاظت محیطزیست مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
عیس��ی کالنتری در جريان سفر یک روزه به استان
قزوين ،تصفیهخانه فاضالب ش��ماره  2شهرک صنعتی
کاسپین را افتتاح کرد .ظرفیت این تصفیهخانه فاضالب
كه با توجه به افزایش حجم خروجی فاضالب واحدهای
تولیدی مستقر در شهرک صنعتي كاسپين احداث شده
است 1200 ،مترمکعب است و با استفاده از پسابهایی که
تصفیه میکند 38 ،هکتار از فضای سبز اين شهرک آبیاری
میشوند .برای ساخت و بهرهبرداری از این تصفیهخانه 40
میلیارد ریال اعتبار از منابع شرکت شهرکهای صنعتی
استان قزوین هزینه صرف شده است.

ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺵ پ  8/900/97:ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻟﻪ :ﻓﺮﺣﻨﺎﺯ ﺷــﺮﻳﻔﻰ ﺟﻤﺎﻟﻰ ﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ –ﺑﺎﺑﻞ –ﻛﺸــﻮﺭﻯ ﻛﻮﻯ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ-
ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭ  10ﭘﻼﻙ  8ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ:ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺩژﺁﮔﺎﻩ ﻑ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺃﻯ  97/10/5-1238ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺸﺖ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺎﺑﻞ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ 18,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ
ﻭ 305,000ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﺮﺭﺳــﻴﺪ ﭼﻚ ﻫﺎ -284672
 96/5/31ﻭ  96/6/30-784673ﺗﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ  .ﺭﺃﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  19ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﻣﺎﺩﻩ  189ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳــﻮﻡ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ – ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ – ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳــﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻳﻦ
ﺍﺧﻄــﺎﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳــﻰ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ  ،ﻳﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ  ،ﻳﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ
ﻣﻔﺎﺩ ﺭﺃﻯ ﺑﺪﻫﺪ ﺩﺭﻏﻴﺮﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻳﺎ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺸﺖ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺎﺑﻞ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺫﺍﻛﺮﻯ ﺵ ﺵ  275ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺷــﻬﺎﺩﺗﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻓﻮﺕ ﻭ ﺭﻭﻧﻮﺷــﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﻛﻪ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ:ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺫﺍﻛﺮﻯ ﺵ ﺵ  6ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  16ﺑﻬﻤﻦ 1397
ﺩﺭﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﻭﻯ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ-1:ﻣﻬﺮﻯ ﺫﺍﻛﺮﻯ ﻑ ﺟﻮﺍﺩ ﺵ ﺵ -2 1144ﻋﺼﻤﺖ ﺫﺍﻛﺮﻯ
ﻑ ﺟﻮﺍﺩ ﺵ ﺵ -3 2ﺭﺑﺎﺑﻪ ﺫﺍﻛﺮﻯ ﻑ ﺟﻮﺍﺩ ﺵ ﺵ  3ﻫﺮﺳــﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ-4ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺫﺍﻛﺮﻯ ﻑ ﺟﻮﺍﺩ ﺵ
ﺵ  275ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺳــﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/11/27ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ
ﺣﺼــﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑــﺎﺩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻼﺣﻈــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﺎﺭ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﺭﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﻳﺎﺩﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻭﺭﺍﺙ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﺁﻥ
ﺭﻭﺍﻧﺸﺎﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﻳﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ-1:ﻣﻬﺮﻯ
ﺫﺍﻛﺮﻯ)ﺧﻮﺍﻫﺮ( ) 1/5 :ﭘﻚ ﭘﻨﺠﻢ( ﺍﺯ ﻛﻞ ﻣﺎﺗﺮﻙ -2ﻋﺼﻤﺖ ﺫﺍﻛﺮﻯ)ﺧﻮﺍﻫﺮ( ) 1/5:ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ( ﺍﺯ ﻛﻞ ﻣﺎﺗﺮﻙ -3ﺭﺑﺎﺑﻪ
ﺫﻛﺮﻯ)ﺧﻮﺍﻫﺮ( ) 1/5:ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ( ﺍﺯ ﻛﻞ ﻣﺎﺗﺮﻙ -4ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺫﺍﻛﺮﻯ)ﺑﺮﺍﺩﺭ() 2/5ﺩﻭ ﭘﻨﺠﻢ(ﺍﺯ ﻛﻞ ﻣﺎﺗﺮﻙ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ-ﻋﺎﺑﺪﻯ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﻧﻴﺎﺑﺖ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻛﺎﺯﺭﻭﻥ ﻭﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ 970544ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷﻐﺒﻪ ﺍﻭﻝ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻛﻨﮕﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎﻳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻦ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 2/614/405/000ﺩﺭ ﺣﻖ ﺭﺿﺎ ﺣﺎﺗﻤﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻴﺪﺭ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ 7/300/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻭﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ  5ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ 3/5204ﻭ3/5205ﻭ3/5206ﻭ3/5189ﻭ3/5190ﻫﻤﮕﻰ ﻣﻐﺮﻭﺯ ﻭﻣﺠﺰﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ 3/3625ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ ﻛﻨﮕﺎﻥ –ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ )ﺭﻩ(-ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺻﻔﺎﻳﻰ –ﺷــﻤﺎﻝ ﺷــﺮﻗﻰ ﻫﺘﻞ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﺻﺎﺩﺭ
ﻭﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻠﻚ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ
ﺭﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻣﻼﻙ 550/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 2/270/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻮﺳﻂ
ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ  .ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﻭﺑﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ  .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ 97/12/11ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻛﻨﮕﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ  5ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﻭﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺭ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﻴﻤــﺖ ﻣﻠﻚ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻡ ﺍﻟﻒ 628
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻛﻨﮕﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻭ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﻜﻦ
ﻫﻴﺎﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺛﺒﺖ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻨﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺳــﻰ ﻛﻮﭘﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻗﺴــﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  73ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﭘﻼﻙ  229ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ  73ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/12/5ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻴﺮﺳﺪ
ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻨﺎﻡ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺘﺮﺿﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ً ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻃﺮﺡ ﺩﻋﻮﻯ ﺭﺍ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5835/1/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺵ پ 2624:ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴــﻴﻨﻌﻠﻰ ﺟﺎﻭﻳﺪﻣﻨﺪ -ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 97/7/18-9709971920300598
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ،ﻃﻼﻕ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺑﺎﺋﻦ ﺧﻠﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﺮﺗﻴﺐ  2623ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻗﻮﻉ
ﻭ ﺛﺒﺖ  1397/11/18ﻓﻰ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺣﺴــﻴﻨﻌﻠﻰ ﺟﺎﻭﻳﺪﻣﻨﺪ ﻭ ﻣﻬﻮﺵ ﺩﺭﻳﺎﺋﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳــﻴﺪﻩ ﺍﺳــﺖ.
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻰ ﺳﺎﺧﺎﻧﻴﺎﻧﻰ-ﺳﺮﺩﻓﺘﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ  44ﻭ ﻃﻼﻕ  1ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
ﺁﮔﻬﻰ ﺛﺒﺘﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﻛﺎﺭﻭﻥ ﮔﻞ ﻛﺎﺭ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  529ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10860589380
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397/10/28ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ:
ﺍﻋﻀﺎء ﺍﺻﻠﻰ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳــﺎﻝ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ :ﮔﻮﺩﺭﺯ ﻋﻴﺪﻳﻮﻧﺪﻯ 5559480924
ﺑﻌﻨــﻮﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣــﻞ – ﺍﻋﻈــﻢ ﻋﻴﺪﻳﻮﻧــﺪﻯ  1970335084ﺑﻌﻨــﻮﺍﻥ ﺭﺋﻴــﺲ ﻫﻴــﺎﺕ ﻣﺪﻳــﺮﻩ – ﻭﺟﻴــﻪ ﻋﻴﺪﻳﻮﻧــﺪﻯ
 1972253824ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ  .ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ :ﭼﻚ ،
ﺳــﻔﺘﻪ  ،ﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ .ﻣﻬﺴﺎ ﻣﻮﺭﻳﺎﻧﻰ  1756966737ﻭ
ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻮﺭﻳﺎﻧﻰ  1755584318ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑــﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺎﺯﺭﺱ  ،ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳــﻤﺖ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳــﺮﻩ  ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء ،
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻩ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳــﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷــﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

