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برج مراقبت

راهاندازی ابزارهای مالی جدید مشروط شد

مدیرعامل ش��رکت بورس با اش��اره به طراحی ابزارهای مالی جدید در بازار
س��رمایه گفت :برای راهاندازی وارانت و فروش اس��تقراضی ،محدودیتهای فنی
داریم ،چراکه س��امانه معامالتی موجود برای بازار نقد طراحی ش��ده اس��ت؛ لذا
برای رفع این محدودیتها با همکاری تعدادی از شرکتها در حال بهبود سامانه
معامالتی هستیم تا بتوانیم معامالت ابزارهای غیر نقد را نیز راهاندازی کنیم.
علی صحرائی درباره عملکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه در یک سال و نیمی که تاسیس
شده است ،اظهار کرد :از زمانی که صندوق تثبیت بازار سرمایه یا صندوقهای مشابهی همچون
صندوق توسعه بازار در راستای افزایش نقدشوندگی تاسیس شدند وظیفهشان را به خوبی انجام
دادند .با ورود این صندوقها به بازار شاهد صفهای طویل فروش یا خرید نیستیم.
وی ادامه داد :البته میدانیم که منابع این صندوقها محدود است و هر چه منابع آن
ایسنا
افزایش یابد ،حمایت از بازار را با وسعت بیشتری میتوان انجام داد.

چتر

مجوز واردات هواپیما صادر شد

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از صدور مجوز واردات تعدادی هواپیما به
کشور از سوی این سازمان خبر داد و گفت :کانال مالی برای خرید این هواپیماها
تعیین شده است.
علی عابدزاده اظهار داش��ت :قرار اس��ت به زودی تعدادی هواپیما از س��وی
ش��رکتهای واردکننده هواپیما که همان ش��رکتهای هواپیمایی هس��تند ،وارد
ناوگان حملونقل هوایی کشور شوند و سازمان هواپیمایی کشوری مجوز واردات این
هواپیماها را صادر کرده است .ما به عنوان نهاد حاکمیت واردکننده نیستیم و دخالتی در
کار نداریم؛ خود شرکتهای هواپیمایی واردکننده این هواپیماها هستند.
وی درب��اره کانال مالی واردات این هواپیماه��ا نیز گفت :خود ایرالینها کانال مالی
برای واردات این هواپیماها را ایجاد کردهاند .عابدزاده از بیان نام کش��ورهای فروش��نده
مهر
هواپیما به ایران خودداری کرد.

افزایش ضریب نفوذ بیمه زندگی را به  3/5درصد

رئیس کل بیمه مرکزی گفت :با اتخاذ سیاستهای توسعهای و فرهنگسازانه
صنعت بیمه در مدارس ،دستیابی به ضریب  ۳.۵درصدی نفوذ بیمههای زندگی
در کشور ،دور از دسترس نیست.
غالمرضا سلیمانی گفت :بیمه زندگی و تامین آتیه ،مناسبترین بیمه نامه برای
دانشآموزان کشور به شمار میرود و امیدواریم با درک حساسیتها و آگاهی مردم از
ظرفیتهای این بیمهنامه زمینه افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه فراهم شود.
وی نس��بت به ضرورت طراحی بیمه نامههای متناسب با نیاز خانوارها تاکید کرد و
افزود :با اتخاذ سیاستهای توسعهای و فرهنگسازانه و فعالیت صنعت بیمه در مدارس
سراس��ر کشور ،دس��تیابی به آمار  ۳.۵درصد ضریب نفوذ بیمههای زندگی در کشور دور
از دسترس نیست .به گفته وی شورای هماهنگی بیمه استانها باید نقش ویژهای را در
بیمه مرکزی
فرهنگ سازی بیمهای برعهده گیرد.

معیـشت

پنجشنبه  2اسفند  1397شماره 4967

عض��و کمیس��یون اقتصادی
بــــازار روز
مجلس شورای اسالمی با بیان
اینک��ه اخیرا ً اخباری از دپوی ۱۷هزار تن گوش��ت
وارداتی در گمرک بنادر ش��نیده ش��ده ،گفت :این
ماجرا باید ش��فاف ش��ود تا معلوم گ��ردد رانت این
گوشتهای دپوشده به چ ه کسانی رسید.
علیاکبر کریمی با بیان اینکه "امروز ش��اهد
نابسامانی ،کمبود کاال و تورم افسارگسیخته اقالم و
مایحتاج روزمره هستیم" ،گفت :یکی از دالیل این
موضوع بهاعتقاد بنده تضعیف ساختار تشکیالتی
ال
دولتی در حوزه نظارت و کنترل بازار اس��ت .قب ً
سازمان نظارت و بازرسی بازار را برای پوشش این
موضوعات در بدنه دولت داشتیم اما امروز جایگاه
ساختاری مشخصی برای این بحث نداریم.
عض��و کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای
اس�لامی با بیان اینکه در م��اده  6قانون مبارزه و
نظ��ارت ،وزارت صم��ت موظف به اجرای س��امانه
یکپارچهس��ازی نظارت بر فرایند تجارت شده بود
که این کار کامل نشده است ،گفت :همچنین قرار
بود س��امانه انبارها راهاندازی ش��ود اگر این موارد
بموقع انجام ش��ده بود ش��اهد پایش هوشمند در
بازار بودیم که این موضوع اتفاق نیفتاده است.
وی گفت :حوزه بازرگانیِ داخلی در س��الهای
اخیر تضعیف شده و افراد قوی در این منصب قرار
نگرفتهاند .بهطور کلی برنامه روش��نی برای تنظیم
بازار و کنت��رل آن همچنین تأمین نیازمندیهای
مردم را با روال علمی مشاهده نمیکنیم.

ماجرای تازه از پرونده گوشت قرمز؛

رانت  50هزار میلیارد تومانی در واردات کاالهای اساسی
نمای نزدیک

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بیان اینکه صدور مجوز
برای واردات گوشت در حیطه اختیارات این شرکت نیست ،گفت :واردات
گوشت انحصاری نیست و  ۱۲۰شرکت مجوز واردات گرفتهاند.
حمید ورناصری با بیان اینکه شرکت پشتیبانی اموردام کشور مجوز
واردات گوشت را به عدهای خاص میدهد ،اظهار داشت :نکته نخست و
مهم این است که خود شرکت پشتیبانی امور دام کشور باید برای انجام
هرگونه واردات ،مجوز اخذ کند .مجوزهای بهداشتی این کار از سوی
سازمان دامپزشکی و مجوزهای اولیه تخصیص ارز نیز از سوی معاونت
توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی صادر میشود ضمن اینکه ثبت
سفارش آن نیز در سامانه ثبت سفارش وزارت صمت انجام میگیرد.
این پروسهای است که هر واردکنندهای برای واردات گوشت باید آن
را طی کند.

کریمی با بیان اینکه "نمیتوانیم تولید گوشت
را یکشبه بسامان کنیم و این موضوع چندین ماه
زم��ان نیاز دارد" ،گفت :بر این اس��اس نبود برنامه
مشخص در دولت منجر به ایجاد صفهای طوالنی
برای تهیه گوشت قرمز شده است.
وی افزود :کاالهای وارد ش��ده ب��ا ارز 4200
تومان با قیمت مصوب به دس��ت مردم نمیرسد،
دولت مدعی اس��ت در س��الجاری بی��ش از 14

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید خبر داد

پرداخت ۱۵۰۰میلیارد تومان تسهیالت اشتغال
در سال ۹۷
مدیرعام��ل صن��دوق کارآفرین��ی امی��د از
پش�ت باج�ه
پرداخ��ت  ۱۵۰۰میلیارد تومان تس��هیالت
اش��تغال در س��ال  ۹۷خبرداد و گفت :امس��ال به  ۲۱هزار طرح

میلیارد دالر برای واردات کاالی اساسی تخصیص
داده است اما شاهد هس��تیم که بسیاری از اقشار
از دسترس��ی به این کاال ب��ا قیمت مصوب ،ناگریز
هستند و باید در صفهای طوالنی بایستند.
عضو کمیس��یون اقتصادی ،با ابراز اینکه رانت
واردات کاالی اساس��ی بی��ش از  50هزار میلیارد
تومان اس��ت ،گفت :متأس��فانه این رانت گسترده
در جای��ی توزیع میش��ود که اس��تحقاق دریافت

اشتغال زای روستایی و عشایری تسهیالت پرداخت شد.
اصغ��ر نورال��هزاده درباره تس��هیالت پرداختی اش��تغال در
سالجاری اظهار داشت :در قالب اجرای قانون حمایت از اشتغال
پایدار در مناطق روس��تایی و عش��ایری تاکن��ون  ۱۰۵۰میلیارد
تومان تس��هیالت از مح��ل منابع صندوق توس��عه ملی با تلفیق
منابع صندوق کارآفرینی امید پرداخت شد.
وی با بیان اینکه تس��هیالت اشتغال روستایی و عشایری به

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ﺳــﺎﻧﺘﺎﻓﻪ  2400ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ  729ﺩ  64ﺍﻳﺮﺍﻥ  88ﻣﺪﻝ  2014ﺑﻨﺎﻡ ﻫﺎﺩﻯ ﺣﻀﺮﺗﻰ
ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺑﺮگ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﭘﮋﻭ ﭘﺎﺭﺱ ﻣﺪﻝ  1388ﺭﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪﺭﻭﻏﻨﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ  577-11ﻁ 41
ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  12488010673ﻭﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  NAAN01CA59E819455ﺑﻨﺎﻡ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ).ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ(
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺑﺮگ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﻣﺪﻝ  1387ﺭﻧﮓ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻯ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ  881 -42ﻥ 43
ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  2583436ﻭﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  S1412287832061ﺑﻨﺎﻡ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﺮﺩﺍﺩ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ).ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ(
ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﺭﺍﻧﺎ ﻣﺪﻝ  1394ﺭﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪﺭﻭﻏﻨﻰ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ 569 -42ﻥ  22ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 163B0160892ﻭﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  NAAU01FE2FT106069ﺑﻨﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﺒﺮﻯ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﺑﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺳﺎﻗﻂﻣﻴﺒﺎﺷﺪ).ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ(
ﻛﺎﺭﺕ ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ(ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﭘﮋﻭ ﭘﺎﺭﺱ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺪﻝ 89ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ 251ﻥ 57ﺍﻳﺮﺍﻥ
63ﻭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  12489205161ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ NAANO1CA9AE270945ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺒﻴﺒﻰ
ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻳﺎﺳﻮﺝ
ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺳــﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  1660308151ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﭘﺎﺭﺱ ﺁﺑﺎﺩ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻰ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﺮﻕ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻜﺪﻩ ﺳﻤﺎ ﭘﺎﺭﺱ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﻐﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2196ﺑﻪ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  94/5/26ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﻳﺎﺑﻨﺪﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻜﺪﻩ
ﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﺎﺭﺱ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﻐﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺷﻜﺪﻩ ﺳﻤﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﭘﺎﺭﺱ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﻐﺎﻥ
ﺳــﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﻭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ )ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ( ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺟﻴﻠﻰ ﺗﻴﭗ  1800 ATﺍﻣﮕﺮﺍﻧﺪ  7ﻣﺪﻝ
 2014ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻣﺸﻜﻰ -ﺭﻭﻏﻨﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  JL4G18DBNG11841ﺷﺎﺳﻰ L6T7844Z3EN012923
ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ  387-59ﺩ  95ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺁﺑﺘﻴﻦ ﺷــﻴﺨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  1742008143ﻣﻔﻘﻮﺩ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻨﺒﺪ
ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺣﻤﻞ ﺳﻼﺡ ﺷﻜﺎﺭﻯ ﺳﺎﭼﻤﻪ ﺯﻧﻰ ﺗﻚ ﻟﻮﻝ  ،ﺩﺳﺘﻜﺶ  ،ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﺮﻳﺎﻝ  1174229ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺣﺴﻨﻌﻠﻰ ﻣﺮﺍﺑﻰ ﻣﻬﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺧﻪ  97/4/15ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺎﺷﺎﻥ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﺍﺳﺖ .ﻛﺎﺷﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﺳــﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺯﻳﺴﺖ ﭘﻮﻳﺎ ﮔﺴﺘﺮ )ﺑﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 46521ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10860148255ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻭ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺷــﺮﻛﺎء ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺯﻳﺴﺖ ﭘﻮﻳﺎ ﮔﺴــﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
46521ﻭ ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻰ  10860148255ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﻣﻮﺭﺥ 1397/12/13ﻭ ﺟﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ
ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻛﻼﻫﺪﻭﺯ،ﻛﻼﻫﺪﻭﺯ  ،17,2ﭘﻼﻙ  ،154ﻭﺍﺣﺪ  3ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ
ﺷﻮﺩ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ
 -1ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ )ﺍﺻﻼﺡ ﻣﺎﺩﻩ  14ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ(
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ
 -1ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎء ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺟﺪﻳﺪ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣــﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139760301206003208ﻣــﻮﺭﺥ  1397/09/24ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ
ﺑﻼﻣﻌــﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﻋﻔﻴﻔﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺪﻣﻌﻠﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯﻧﺎﺋﻴﻦ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 82/31ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  3ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ141
ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺟﻠﻴﻠﻰ 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 ﺍﻭﻝ1397/12/02:
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1397/12/18:
ﻡ ﺍﻟﻒ1044/
ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻧﻮﺭﻯ ﺷﻴﺮﺍﺯﻯ –ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣــﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139760301206003841ﻣــﻮﺭﺥ 1397 /10/17ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ
ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻗﺎﻯ ﺣﺴــﻦ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺫﺑﻴﺢ ﺍﷲ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ 1606ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯﻣﺮﻛﺰﻯ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ111/88ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ 46ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ141
ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺁﺑﺎﺩﻯ
ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸــﻮﺩ 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 ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺧﺬ ﺭﺳــﻴﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣــﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ1397/12/02:
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1397/12/18:
ﻡ ﺍﻟﻒ1043/
ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻧﻮﺭﻯ ﺷﻴﺮﺍﺯﻯ –ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻞ ﺁﻗﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﺧﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ  ،ﻣﻴﺪﺍﻥ  17ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 570/2/97ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1398/01/17ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  16/00ﻋﺼﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ
ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻭ ﺍﻧﻘــﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ .ﻡ ﺍﻟﻒ5843/
ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﺯﻩ  2ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ

وی با اشاره به سخنان علیرضا نبی ،با بیان اینکه بیشتر صحبتهای
این شخص از سرناآگاهی و به منظور تشویش اذهان عمومی مطرح شد،
افزود :اطالعاتی که وی مطرح کرد ،کامال غلط بود چراکه شرکت پشتیبانی
امور دام کشور هیچگونه ارتباطی با صدور مجوز برای واردات ندارد و ما
صادرکننده مجوز نیستیم .اینکه عنوان شد شرکت پشتیبانی امور دام
کشور صادرکننده مجوز است و آن را به افراد خاصی میدهد ،اولین
تهمتی است که بر ما وارد شده است.
ورناصری با اشاره به اینکه در صحبتهای ایشان اشاره شده شرکت
پشتیبانی اموردام کشور مجوز واردات را در اختیار شرکتهای خاصی
قرار میدهد ،افزود  :این درحالی است که اگر لیست واردکنندگان را
از مبادی ورودی بگیرید ،بیش از  ۱۲۰شرکت واردکننده در حال حاضر
دارند گوشت وارد میکنند.

ای��ن رانت وجود ندارد چراکه مردم کاالها را گران
میخرند.
وی ادامه داد ،مردم برای تهیه گوش��ت قرمز
مورد نیاز با مش��کالت ج��دی مواجهاند ،به ادعای
دولت در س��الجاری واردات گوش��ت  20درصد
افزای��ش یافته اس��ت ام��ا واقعاً معلوم نیس��ت ارز
یارانهای به چهکسانی پرداخت شده و نحوه توزیع
به چهشکل بوده است.

 ۲۱هزار طرح متقاضیان پرداخت ش��ده است ،افزود :در مجموع
طرحهای اش��تغال به ارزش  ۱۲۵۰میلیارد تومان از محل اجرای
برنامه اش��تغال روستایی و عشایری مصوب شده است که ۱۱۰۰
میلی��ارد تومان از این طرحها منجر ب��ه امضای قرارداد متقاضی
با صندوق ش��ده اس��ت .عالوه بر پرداخت  ۱۰۵۰میلیارد تومان
تس��هیالت اش��تغال از محل اجرای قانون اش��تغال روس��تایی و
عش��ایری ۴۵۰ ،میلیارد تومان نیز از سایر منابع صندوق توسعه

ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5550ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  3438ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  127ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  -7ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺳﻘﺰ ﻛﻪ ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ  10859ﺻﻔﺤﻪ  133ﺩﻓﺘﺮ ﺟﻠﺪ  –81ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﻨﺎﻡ ﺳﻴﺪ ﺍﻧﻮﺭ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  96/4/20 –128695ﺩﻓﺘﺮ  9ﺳﻘﺰ ﺑﻤﺪﺕ  60ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻴﻨﺎ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  97/5/21 – 970349ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺳﻘﺰ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﻗﻴﺪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻀﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  97/9/15-970724ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺳﻘﺰ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺩﻭﻡ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ
ﻗﻴﺪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻮﻕ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﻭ ﺑﺮگ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﻪ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺳــﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  88ﺳﻘﺰ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﺴﻠﺴﻞ
 438268ﺍﻟﻒ 90-ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻛﺸﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻴﺪﺍﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺍﺻﻼﺡ
ﻣﻮﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﺁﺋﻴﻨﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﻣﺼﻮﺏ  80/11/8ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ  ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﻭﺍﺻﻞ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸــﻮﺩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻧﺰﺩ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺁﻥ
ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ97/12/2 :
ﻡ/ﺍﻟﻒ2105 :
ﺳﻴﺪ ﺍﻣﻴﺪ ﺯﻣﺎﻧﻰ – ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻘﺰ
ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ139705132049001364 :
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻴﻨﺎﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  476ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  3761636334ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺳــﻘﺰ ﺳــﺎﻛﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻘﺰ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﭘﻴﺮ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮﺍﺩﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  394ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  3760263119ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻘﺪﺍﺭ  19/5ﻣﺜﻘﺎﻝ ﻃﻼﻯ ﻫﺠﺪﻩ ﻋﻴﺎﺭ
ﻏﻴﺮﻣﺴــﻜﻮﻙ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺳﻨﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1390/4/15-4062ﺩﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 3
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻘﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9700508ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ
ﻭ ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﺴﺖ  ،ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ  ،ﻟﺬﺍ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﺋﻴﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻑ
ﻣــﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺤﺴــﻮﺏ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ،ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﺪ،
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﻡ/ﺍﻟﻒ2133:
ﻓﺎﻳﻖ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﻭ ﺳﻴﺪ ﺍﻣﻴﺪ ﺯﻣﺎﻧﻰ  -ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺳﻘﺰ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ
ﻧﻈــﺮ ﺑــﻪ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺩﺭ ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﻣــﻮﺍﺩ  3ﻭ  15ﻭ  16ﻭ  17ﻭ  18ﻭ  ..ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴــﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ
ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺍﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻥ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺫﻳﻞ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ
ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ
 1390/9/20ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻗﺮﻳﻪ ﻛﻮﻩ ﺑﻨﻪ
ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ ﺳﻨﮓ ﺍﺻﻠﻰ  20ﺑﺨﺶ  14ﮔﻴﻼﻥ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻓﺮﻋﻰ ﺯﻳﺮ  :ﭘﻼﻙ ﻓﺮﻋﻰ  5773ﻣﻔﺮﻭﺯ ﺍﺯ  -83ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﺍﺩﻩ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  1012ﻭ ﻛﺪﻣﻠﻰ  5949585704ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ – ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ
 125/69ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻊ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺭﺍﻯ  139760318005002511ﻣﻮﺭﺧﻪ
 1397/9/10ﻫﻴــﺎﺕ  .ﻟــﺬﺍ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻉ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ
ﻣﻔﺮﻭﺯﻯ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺮﺍ
ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎ ﻣﺪﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 97/12/2 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ97/12/16 :
1004
ﺭﻳﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ-ﻣﻬﺪﻯ ﻣﺮﺍﺩﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﻓﻴﻦ :ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻩ :ﭘﻮﻳﺎﻥ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﺍﻻﺳﻮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﻨﺒﻪ  ،ﺷﻐﻞ :ﻣﺪﻳﺮ ﻛﺎﺭﻳﺎﺑﻰ  ،ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭘﺮﻭﻳﺰﻯ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﻣﺴــﺠﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻰ ﭘﻼﻙ  ، 200ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺯﺍﺭﻋﻰ  ،ﺷــﻐﻞ ﻣﺪﻳﺮﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ،
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ،ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  293ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ
ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 354/3/96ﺡ  ،ﺩﻻﻳﻞ ﻭ ﻣﻨﻀﻤﺎﺕ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ:
ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻣﺼﺪﻕ :ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ  ،ﻻﻳﺤﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻴﻪ  ،ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ  ،ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  293ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/5/30ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ – ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻢ .ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﻭﻯ ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻴﻪ ﻭ  ...ﻛﻪ ﺟﻤﻌﺎ ً  ...ﺑﺮگ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﺳﺖ.
ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  139760301058002325ﻣﻮﺭﺥ  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 ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  11602ﻛﺪﻣﻠﻰ 0059506806
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  819/02ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  512ﻓﺮﻋﻰ
ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  35ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  70ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻠﻤﺒﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ
ﻭ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻬﻴﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  20038ﻣﻮﺭﺥ  1383/03/20ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ
 11ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ 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 ﺷــﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ –5852/ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ:
 1397/12/2ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1397/12/18 :
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴــﻦ ﺩﺍﻭﺩﻯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0056522088ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  801/2/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻭﺟﻴﻬﻪ ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 0439810817ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  67/08/20ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔــﻮﺕ ﻭﻯ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
 -1ﻣﺠﻴﺪ ﺩﺍﻭﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0439884004ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺣﺴﻦ ﺩﺍﻭﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠــﻰ  0056522088ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﺣﻤﻴﺪﺭﺿــﺎ ﺩﺍﻭﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ  0069339252ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -4ﻋﺒــﺎﺱ ﺩﺍﻭﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0078728282ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓــﻰ  -5ﺭﺣﻴﻢ ﺩﺍﻭﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ
ﻣﻠــﻰ  0078728274ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -6ﻋﻠــﻰ ﺩﺍﻭﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺣﻴﻢ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ  0439788552ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ -7
ﺣﻤﻴﺪﻩ ﻛﻮﭼﻜﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺵ ﺵ  679ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺬﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴــﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷــﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5850/
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﺯﻩ  4ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ

کریمی افزود :اخیرا ً اخباری از دپوی گوش��ت
در سردخانهها و کانتینرهای یخچالدار و در نهایت
انتقال آنها به رستورانها شنیده شده است .از طرف
دیگر بحث دپوی 17هزار تن گوش��ت وارداتی در
منطقه ویژه اقتصادی و انبارهای بنادر مطرح شد.
معلوم نیس��ت چرا این گوش��تها آنجا دپو ش��ده و
صاحبان کاال حاضرند هزینه انبارداری را بپردازند
اما محمولههای خود را ترخیص نکنند.
بهگفته ای��ن نماینده مجل��س ،دولت واردات
گوش��ت ب��ا ارز نیمایی را آزاد کرده اس��ت ،به هر
ترتیب این شائبه ایجاد شده است که واردکنندگان
منتظ��ر اس��تفاده از این ران��ت بودهان��د ،بنابراین
مسئوالن باید به این موضوع ورود و پشتپرده آن
را برای مردم شفاف کنند.
وی اضافه کرد :امروز شاهد قاچاق دام زنده از
مرزهای کشور هستیم از طرفی گزارشهای مردمی
در این خصوص مطرح شده اما بهنظر میرسد این
موارد خیلی جدی گرفته نش��ده اس��ت .متأسفانه
این موارد آینده تولید گوشت قرمز را تحتالشعاع
قرار میدهد.
کریمی گفت :در شرایطی که دام زنده از مرز
قاچاق میش��ود مجبوریم با افتخار دام زنده سبک
را با هزینه سنگین ارزی از طریق هوایی وارد کنیم.
واقعاً چهکسانی مسئول این نابسامانی هستند این
خس��ارتها در نهایت به مردم وارد میشود و انتظار
ما این اس��ت که هرچه سریعتر تمهیدات الزم در
تسنیم
این حوزه صورت گیرد.

برای اشتغالزایی پرداخت شده است.
نورال��هزاده گفت :در مجموع با احتس��اب منابع قانون اش��تغال
روس��تایی و سایر منابع ،حدود  ۱۵۰۰میلیارد تومان تسهیالت برای
اج��رای طرحهای اش��تغالزا از طرف صن��دوق کارآفرینی امید در
سالجاری به متقاضیان اعطا شده است .به گفته وی پیشبینی ایجاد
 ۵۲هزار و  ۷۶۳فرصت ش��غلی با اتمام پرداخت تس��هیالت اشتغال
روستایی از سوی صندوق کارآفرینی امید شده است .مهر

ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ139705132049001365 :
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻴﻨﺎﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  633ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  3761637934ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺳــﻘﺰ ﺳــﺎﻛﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻘﺰ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﭘﻴﺮ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮﺍﺩﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  394ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  3760263119ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻘﺪﺍﺭ  19/5ﻣﺜﻘﺎﻝ ﻃﻼﻯ ﻫﺠﺪﻩ ﻋﻴﺎﺭ
ﻏﻴﺮﻣﺴــﻜﻮﻙ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺳﻨﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1390/4/15-4062ﺩﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 3
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻘﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9700508ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ
ﻭ ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﺴﺖ  ،ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ  ،ﻟﺬﺍ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﺋﻴﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻑ
ﻣــﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺤﺴــﻮﺏ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ،ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﺪ،
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﻡ/ﺍﻟﻒ2134:
ﻓﺎﻳﻖ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﻭ ﺳﻴﺪ ﺍﻣﻴﺪ ﺯﻣﺎﻧﻰ  -ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺳﻘﺰ
ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ139705132049001366 :
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻼﻝ ﻣﻴﻨﺎﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  478ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  3761636350ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺳــﻘﺰ ﺳﺎﻛﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻧﻪ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻯ ﺗﺮﺧﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮﺍﺩﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  394ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  3760263119ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻘﺪﺍﺭ  19/5ﻣﺜﻘﺎﻝ ﻃﻼﻯ ﻫﺠﺪﻩ ﻋﻴﺎﺭ
ﻏﻴﺮﻣﺴــﻜﻮﻙ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺳﻨﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1390/4/15-4062ﺩﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 3
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻘﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9700508ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ
ﻭ ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﺴﺖ  ،ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ  ،ﻟﺬﺍ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﺋﻴﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻑ
ﻣــﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺤﺴــﻮﺏ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ،ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﺪ،
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﻡ/ﺍﻟﻒ2135:
ﻓﺎﻳﻖ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﻭ ﺳﻴﺪ ﺍﻣﻴﺪ ﺯﻣﺎﻧﻰ  -ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺳﻘﺰ
ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ139705132049001369 :
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺁﻟﺘﻮﻥ ﻣﻴﻨﺎﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  383ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  3761635397ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺳــﻘﺰ ﺳﺎﻛﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻧﻪ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻯ ﺗﺮﺧﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮﺍﺩﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  394ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  3760263119ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻘﺪﺍﺭ  19/5ﻣﺜﻘﺎﻝ ﻃﻼﻯ ﻫﺠﺪﻩ ﻋﻴﺎﺭ
ﻏﻴﺮﻣﺴــﻜﻮﻙ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺳﻨﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1390/4/15-4062ﺩﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 3
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻘﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9700508ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ
ﻭ ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﺴﺖ  ،ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ  ،ﻟﺬﺍ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﺋﻴﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻑ
ﻣــﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺤﺴــﻮﺏ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ،ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﺪ،
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﻡ/ﺍﻟﻒ2136:
ﻓﺎﻳﻖ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﻭ ﺳﻴﺪ ﺍﻣﻴﺪ ﺯﻣﺎﻧﻰ  -ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺳﻘﺰ
ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ139705132049001370 :
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻴﻨﺎﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  477ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  3761636342ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺳﻘﺰ ﺳﺎﻛﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻘﺰ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﻣﻴﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮﺍﺩﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  394ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  3760263119ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻘﺪﺍﺭ  19/5ﻣﺜﻘﺎﻝ ﻃﻼﻯ ﻫﺠﺪﻩ ﻋﻴﺎﺭ ﻏﻴﺮﻣﺴﻜﻮﻙ
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺳﻨﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1390/4/15-4062ﺩﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻘﺰ
ﻋﻠﻴﻪ ﺷــﻤﺎ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  9700508ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﺴﺖ  ،ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ  ،ﻟﺬﺍ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻔﺎﺩ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺤﺴــﻮﺏ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ،ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﻗــﺪﺍﻡ ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﺪ ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﻡ/ﺍﻟﻒ2137:
ﻓﺎﻳﻖ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﻭ ﺳﻴﺪ ﺍﻣﻴﺪ ﺯﻣﺎﻧﻰ  -ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺳﻘﺰ
ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ139705132049001371 :
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺰﺕ ﻣﻴﻨﺎﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  632ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  3761637926ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺳــﻘﺰ ﺳــﺎﻛﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻘﺰ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﭘﻴﺮ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮﺍﺩﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  394ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  3760263119ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻘﺪﺍﺭ  19/5ﻣﺜﻘﺎﻝ ﻃﻼﻯ ﻫﺠﺪﻩ ﻋﻴﺎﺭ
ﻏﻴﺮﻣﺴــﻜﻮﻙ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺳﻨﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1390/4/15-4062ﺩﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 3
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻘﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9700508ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ
ﻭ ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﺴﺖ  ،ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ  ،ﻟﺬﺍ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﺋﻴﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ
ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺤﺴــﻮﺏ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ،ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﺪ ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ .ﻡ/ﺍﻟﻒ2138:
ﻓﺎﻳﻖ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﻭ ﺳﻴﺪ ﺍﻣﻴﺪ ﺯﻣﺎﻧﻰ  -ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺳﻘﺰ
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کسب و کار
افزایش معقول دستمزد کارگران

وزیر کار با اش��اره به س��هم  ۷.۹درصدی دستمزد
در تولید ،این عدد را ناچیز دانس��ت و گفت :الزم است
دستمزد کارگران به صورت معقولی افزایش پیدا کند.
محم��د ش��ریعتمداری ب��ا تاکی��د بر اینک��ه دولت
حساسیتهای زیادی بر س��ر بحث دستمزد دارد گفت:
سهم دستمزد در تولید صنعتی کشور  ۷.۹درصد آنهم به
صورت دست باال است؛ این عدد خیلی ناچیز است و الزم
است دستمزد کارگران به صورت معقولی افزایش پیدا کند.
وی افزود :نباید اجازه داد که کس��ی تشکلها را در کشور
ضعیف کند و ما بنش��ینیم نگاه کنیم .این مساله با تفکر
اسالمی نیز س��ازگار نیست؛ ضرورت دارد که تشکلهای
صنفی کارگری در استانهای مختلف داشته باشیم.
شریعتمداری با تاکید بر ضرورت حمایت از ایجاد
تشکلها گفت :یک نفر از جامعه کارگری نباید بدون
برخورداری از تش��کلهای کارگری ما باش��د .معتقدم
کار از کارگر و کارفرما مهمتر است ،کار نباشد معاش
از دست میرود .کارفرماها باید بدانند برخی زیانهای
آنی ممکن اس��ت به دس��ت بیاید اما سود آتی درپی
خواهد داش��ت .باید توجه داشت در نظام اسالمی باید
حتما از نیروی کار محافظت کنیم.
وزی��ر تعاون ،کار و رفاه اجتماع��ی با بیان اینکه
اصالحات پارامتریک برای کارگران آتی اس��ت که به
کار وارد میش��وند ،ادام��ه داد :پایداری صندوق برای
نس��لهای آتی اهمیت دارد .بقیه مستمریبگیران هم
باید اس��تفاده کنند .اصالحات پارامتریک را که برای
پایداری صندوق تأمین اجتماعی است تایید میکنیم،
باید تجربی��ات دنیا را در این حوزه ببینیم .وی افزود:
همه توان خود را ب��ه کار گرفتیم که جامعه کارگری
صدمه نبیند .یقینا مالکیت خصوصی محترم است و در
عین حال باید با اقدامات فس��ادآمیز مبارزه کنیم و ما
حتما در راستای مبارزه با فساد در حرکت هستیم.

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺷﻤﺴــﻌﻠﻰ ﻏﻴﺒﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺷــﻬﺎﺩﺗﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻓﻮﺕ ﻭ ﻓﺘﻮﻛﭙﻰ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻭﺭﺛﻪ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  970729ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺷــﻌﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻴﺒﻰ ﺑﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  5ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  1394/8/15ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘــﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﻭﻯ
ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ -1 :ﺁﻗﺎﻯ ﺷﻤﺴﻌﻠﻰ ﻏﻴﺒﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  2ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻨﻌﻠﻰ
ﻏﻴﺒﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  6ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﻏﻴﺒﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 6
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﺿﻌﻠﻰ ﻏﻴﺒﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  116ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-5
ﺁﻗﺎﻯ ﻗﺎﺳﻤﻌﻠﻰ ﻏﻴﺒﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  112ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -6ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪﻋﻠﻰ ﻏﻴﺒﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  134ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -7ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻴﻠﻰ ﻏﻴﺒﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  3ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -8ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻬﻼ ﻏﻴﺒﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -9ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻮﺑﻬﺎﺭ
ﺍﺳﻤﻌﻴﻠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  4ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﺬﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5849/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﺯﻩ  1ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﺻﻐﺮﻯ ﺑﻮﻻﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  540ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  183/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﮔﻮﺍﻫــﻲ ﺣﺼــﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴــﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿــﺎ ﻏﻼﻣﻰ ﺑﺸﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  1821ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 1396/4/9ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1 :ﺍﺑﺎﺫﺭ
ﻏﻼﻣﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻭﺳــﻂ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  10ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﭘﺪﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺻﻐﺮﻯ ﺑﻮﻻﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻗﺎ ﺑﺰﺭگ ﺑﻪ ﺵ ﺵ
 540ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﺒﺎﺱ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  5261ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻓﻴﺮﻭﺯﻛﻮﻩ
ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ 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 ﺍﻟﻒ5847/
ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﺯﻩ  10ﺁﺑﺴﺮﺩ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴــﻦ ﺍﺳــﻤﻌﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  22ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  224/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻛﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎﺋﻰ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  12ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳــﺦ  1390/4/27ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤــﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ:
 -1ﺣﺴﻦ ﺍﺳﻤﻌﻴﻠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  22ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺍﺳﻤﻌﻴﻠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﺵ
ﺵ  5ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻋﺬﺭﺍ ﺍﺳﻤﻌﻴﻠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  22ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ 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 ﺍﻟﻒ5853/2/
ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﺯﻩ  10ﺁﺑﺴﺮﺩ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺿﺎ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  1737ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  252/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﺧﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎﺋﻰ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  715ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  1378/4/9ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﺗﻘﻰ
ﻋﻠﻰ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  2ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﺑﻪ
ﺵ ﺵ  8ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  34ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﭘﺴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﺑﺎﻧﻮ ﻋﻠﻰ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  8418ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﺍﻋﻈﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎﺋﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  14ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ 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 ﺍﻟﻒ5853/1/
ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﺯﻩ  10ﺁﺑﺴﺮﺩ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﺳﻨﻘﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0439011469ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺷﻬﺎﺩﺗﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻓﻮﺕ ﻭ ﻓﺘﻮﻛﭙﻰ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﻭﺭﺛﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  97/4/700ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻘﺮﻯ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0439445248ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/12/15ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ
ﻭﻯ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ -1 :ﻋﺒﺎﺱ ﺳﻨﻘﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ  0439556856ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺣﺴﻦ
ﺳﻨﻘﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ  0439011469ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻣﺠﻴﺪ ﺳﻨﻘﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ
ﻣﻠﻰ  0439572088ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﻓﺎﺿﻞ ﺳــﻨﻘﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ 0035464674
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﻣﺮﻳﻢ ﺳــﻨﻘﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ  0042367621ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  -6ﻧﺴــﺮﻳﻦ ﺳــﻨﻘﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ  0439567912ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -7ﻗﺪﺳــﻰ
ﺳــﻨﻘﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠــﻰ  0037042319ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﻻﻏﻴﺮ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ 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 ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5848/1/
ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ

ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ139705132049001372 :
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺎﺗﻮﻥ ﻣﻴﻨﺎﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  475ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  3761636326ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺳﻘﺰ ﺳﺎﻛﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻘﺰ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﻣﻴﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮﺍﺩﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  394ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  3760263119ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻘﺪﺍﺭ  19/5ﻣﺜﻘﺎﻝ ﻃﻼﻯ ﻫﺠﺪﻩ ﻋﻴﺎﺭ ﻏﻴﺮﻣﺴﻜﻮﻙ
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺳﻨﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1390/4/15-4062ﺩﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻘﺰ
ﻋﻠﻴﻪ ﺷــﻤﺎ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  9700508ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﺴﺖ  ،ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ  ،ﻟﺬﺍ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻔﺎﺩ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺤﺴــﻮﺏ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ،ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﻗــﺪﺍﻡ ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﺪ ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﻡ/ﺍﻟﻒ2139:
ﻓﺎﻳﻖ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﻭ ﺳﻴﺪ ﺍﻣﻴﺪ ﺯﻣﺎﻧﻰ  -ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺳﻘﺰ

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﺳﻨﻘﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0439011469ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺷﻬﺎﺩﺗﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻓﻮﺕ ﻭ ﻓﺘﻮﻛﭙﻰ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﻭﺭﺛﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  97/4/701ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﻗﺪﺱ ﺷﺠﺎﻉ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻰ  0439450799ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1390/2/2ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ
ﺣﻴــﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﻭﻯ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ -1 :ﻋﺒﺎﺱ ﺳــﻨﻘﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠــﻰ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ  0439556856ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﭘﺴــﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻘﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ  0439445248ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﺣﺴﻦ ﺳﻨﻘﺮﻯ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ  0439011469ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﻣﺠﻴﺪ ﺳــﻨﻘﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ
 0439572088ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﻓﺎﺿﻞ ﺳﻨﻘﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ  0035464674ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -6ﻣﺮﻳﻢ ﺳﻨﻘﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ  0042367621ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -7
ﻧﺴــﺮﻳﻦ ﺳﻨﻘﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ  0439567912ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -8ﻗﺪﺳﻰ ﺳﻨﻘﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ  0037042319ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﻻﻏﻴﺮ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﺬﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5848/2/
ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺣﻴﻢ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  36ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  971511ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﺴﻦ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  203ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 1397/11/23ﺩﺭﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1 :ﺭﺣﻴﻢ
ﻋﻈﻴﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﺵ.ﺵ  36ﺕ ﺕ  1364/ 11/4ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ – 2ﺳﻜﻴﻨﻪ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﺵ.ﺵ 13668
ﺕ .ﺕ  1360/11/1ﺩﺧﺘﺮﻣﺘﻮﻓــﻰ  -3ﻓﺎﻃﻤــﻪ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻦ ﺵ.ﺵ  92ﺕ.ﺕ  1367/1/9ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ.
ﻭﻻﻏﻴﺮ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﭘﻰ ﺩﺭ ﭘﻰ ﻣﺎﻫﻰ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴــﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﻘﺰ

ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗــﺎﻯ  /ﺫﺑﻴــﺢ ﺍﻟﻪ ﻛﻬــﺰﺍﺩﻯ ﺯﺍﺭﻉ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺫﻳﻨﻔﻊ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  537ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﻛﻼﺳــﻪ
 993/2/97ﺡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻧﺎﺩﺭ ﺧﻴﺮﻯ ﺁﺑﺎﺩﻳﺎﻥ
ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻇﻬﺮﺍﺏ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  699ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  97/11/20ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ )ﺩﺍﺋﻤﻰ( ﺧﻮﺩ ﺑــﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ
ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1 :ﺧﻴﺮﻯ ﺭﺷﻴﺪ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻰ ﺵ ﺵ  1815536896ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺷﻴﺪﺍ ﺧﻠﻴﻠﻰ ﺵ
ﺵ  1810058600ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻛﺴﺮﻯ ﺧﻴﺮﻯ ﺁﺑﺎﺩﻳﺎﻥ ﺵ ﺵ  1811429009ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﻧﻴﻤﺎ ﺧﻴﺮﻯ
ﺍﺑﺎﺩﻳﺎﻥ ﺵ ﺵ  1810423856ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ

