سبد خانوار

اتول

به اندازه کافی گندم و آرد داریم

تجارت

پیگیری مشکل نقدینگی خودروسازان بخشخصوصی

مع��اون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت با اش��اره به رفع مش��کالت
سرمایه در گردش خودروسازان بخش خصوصی و قدردانی از همکاری تولیدکنندگان
با دولت از اتخاذ تصمیماتی برای رفع مشکالت تخصیص ارز ،گفت :طی نشستهای
مشترک با بانک مرکزی موضوعات تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه مورد نیاز مورد
بررسی و تمهیداتی برای تسهیل اختصاص ارز به صنعتگران در نظر گرفته شده است.
فرشاد مقیمی درخصوص مشکل سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی نیز اظهار
امیدواری کرد از محل  ۴۰هزار میلیارد تومانی که برای توس��عه صنایع اختصاص یافته
است ،اعتباراتی برای خودروسازهای بخش خصوصی در نظر گرفته شود.
وی همکاری قطعهس��ازها و خودروس��ازها را درش��رایط کنونی ضرروری برشمرد و
گف��ت :ورود م��واد اولیه مورد نیاز قطعهس��ازها نیز با همکاری بان��ک مرکزی و گمرک
پیگیری و موانع پیش روی برای ورود برخی قطعات به کشور مرتفع خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کش��اورزی ،ضمن تکذیب مباحث مطرح ش��ده مبنی بر
کمبود گندم و آرد گفت :گندم و آرد به اندازه کافی و با قیمت مناسب درکشور
وجود دارد و سیلوها انباشته از گندم است.
یزدان س��یف ضمن تکذیب مباحث مطرح ش��ده مبنی بر کمبود گندم و آرد
درپ��ی قاچاق این محصوالت ،گفت:گندم و آرد به اندازه کافی و با قیمت مناس��ب
درکشور وجود دارد .وی با بیان اینکه سامانه خرید گندم و فروش آرد راهاندازی شده تا
از قاچاق این محصوالت جلوگیری کند .گفت :کار سامانه به صورت آزمایشی از شهریورماه
 ۹۷آغاز و عملیات اجرایی آن از دیماه بوده اس��ت .برای تمام واحدهای صنفی که دارای
پروانه کسب هستند در این سامانه به میزان الزم آرد تامین شده است.
وی افزود :در این س��امانه کامال مش��خص میشود چه کسی آرد فروخته ،چه کسی آن را
خریده و چه کسی براساس آن گندم دریافت میکند .تمام شبکه خرید و فروش رصد میشود.

گوشتهای دپو شده فاسد نمیشوند

رئی��س کل گمرک ای��ران با بیان اینکه کانتینرهای گوش��ت دپو ش��ده در
گمرکات ،یخچالدار هس��تند ،گفت :هماکنون  ۶۰۰تا  ۷۰۰کانتینر گوش��ت در
گمرکات موجود است و این امر کامال طبیعی است.
مهدی میراشرفی درخصوص گوشتهای دپو شده در گمرکات کشور ،اظهار
داشت :طی  ۱۱ماه سالجاری ،کاهش وارداتی در  ۲۵قلم کاالی اساسی نداشتیم
و حتی ش��اهد افزایش یک میلیون تنی واردات این کاالها نیز بوده ایم .همچنین در
این مدت  ۱۳۷هزار تن گوشت گرم و منجمد وارد کشور شده است که هماکنون ۶۰۰
تا  ۷۰۰کانتینر گوشت در گمرکات موجود است و این امر کامال طبیعی است.
وی ادامه داد :قبل از تحریمها ،میانگین زمانی که طول میکش��ید کاال از کش��تی
تخلیه و در گمرک اظهار ش��ود  ۲۰روز بود اما هماکنون به  ۴۰روز افزایش یافته اس��ت.
افزایش زمان ،به دلیل تاخیر در انتقال ارز و ارسال اسناد خرید است.

معیـشت

یکشنبه  5اسفند  1397شماره 4969

براس��اس اع�لام متولی��ان با
كس�ب و كار
تشکیل دویست و هشتادمین
نشست ش��ورای عالی کار از امروز رسما مذاکرات
مزدی س��ال  ۹۸آغاز میشود و این درحالی است
که معاون وزی��ر کار اعالم کرده که باید تصمیمی
متفاوت از س��الهای گذشته درباره افزایش قدرت
خرید کارگران گرفته شود.
مذاکرات مزدی در حالی امس��ال رنگ و بوی
خاصتری نس��بت به س��الهای گذش��ته به خود
گرفت��ه که نماین��دگان کارگری به دلیل ش��رایط
ویژه اقتص��ادی و کاهش قدرت خرید کارگران ،از
دولت و کارفرمایان انتظ��ار دارند که در مذاکرات
امس��ال برای افزایش قدرت خری��د کارگران ،نگاه
ویژهای به این مقوله داش��ته باشند .چه آنکه خود
دول��ت نی��ز ،بزرگتری��ن کارفرمای اقتص��اد ایران
اس��ت و کامال در این مذاکرات ذینفع است .البته
نمایندگان کارگری ش��ورای عال��ی کار ،در تیرماه
امسال به دلیل شرایط اقتصادی کارگران و کاهش
قدرت خرید ،درخواست کردند دولت در دستمزد
امس��ال بازنگری کند که این درخواست با تشکیل
یک نشس��ت ش��ورای عالی کار مطرح ش��د اما به
نتیجه نرسید.
طبق روال هر ساله شورای عالی کار که طبق
قان��ون با ترکی��ب اعضای کارگ��ری ،کارفرمایی و
دولت ،وظیفه تعیین دس��تمزد ساالنه کارگران را
برعهده دارد ،در مدت باقی مانده تا پایان سال ۹۷
باید در مورد دس��تمزد ح��دود  ۱۴میلیون کارگر
کشور تصمیمگیری کند.

شمارش معکوس تعیین دستمزد  ۹۸از امروز؛

خرجی که حرف دخل را نمیخواند

در نهایت با نزدیک ش��دن ب��ه روزهای پایانی
س��ال ،چهارش��نبه دو هفت��ه قب��ل بررس��یهای
کارشناسی برای دس��تمزد سال  ۹۸کلید خورد و
کمیته دس��تمزد شورای عالی کار با هدف بررسی
هزینههای ماهیانه خانوار تش��کیل جلس��ه داد و
ب��ا توافق نمایندگان کارفرمای��ی و کارگری هزینه
زندگ��ی ماهیانه یک خانوار با تعداد  ۳.۳نفر ،س��ه
میلی��ون و  ۷۶۰ه��زار تومان تعیین ش��د که یک
میلیون و  ۸۰هزار تومان نس��بت به هزینه ماهیانه
زندگی سال گذشته افزایش داشته است .در سال
گذشته حداقل هزینه معیشت حدود دو میلیون و
 ۶۸۰هزار تومان تعیین شده بود.
ساز ناکوک دخل و خرج
هزینه ماهیانه زندگی یک خانوار  ۳.۳نفر برای
س��الجاری براساس هزینههای کاالهای اساسی و
اس��تراتژیک اعالمی از س��وی مراجع رسمی ،سه
میلیون و  ۷۶۰هزار تومان برآورد شده که حداقل
دس��تمزد امس��ال معادل یک میلیون و  ۱۱۲هزار
تومان است و این رقم برای کارگران متاهل با یک
فرزند با احتساب حق اوالد و حق مسکن به حدود
یک میلیون و  ۴۰۰هزار تومان میرسد.

اتحادیه مشاوران امالک:

مسکن گران نمیشود
رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه
خونه به خونه
قیمت مسکن در سال آینده جهشی افزایش
نخواهد یافت و رش��د قیمت زیر شاخص تورم خواهد بود ،گفت:
در  10ماهه اول امس��ال  8هزار واحد مس��کونی در ازمیر ترکیه
توسط ایرانیها خریداری شده است.
مصطفی قلیخسروی با اشاره به اینکه در  10ماه امسال هشت
هزار واحد مسکونی توسط ایرانیها در ازمیر ترکیه خریداری شده
است ،گفت :این باعث تاسف است که ایرانیها علیرغم وجود آب
و هوای مناس��ب در ایران اقدام به خرید ملک در ترکیه میکنند.
وی با اشاره به اینکه ششمین نمایشگاه امالک و مستغالت که قرار
اس��ت  10تا  13اس��فند در تهران برگزار شود ،از کشور ترکیه نیز

بنابر اعتقاد نمایندگان کارگری شورای عالی کار،
با توجه به هزینه معیشت تعیین شده ،در حال حاضر
حداقل دس��تمزد کارگران فقط حدود  ۳۰درصد از
هزینههای زندگی ماهیانه را پوشش میدهد.
در عین حال نمایندگان کارفرمایی کش��ور نیز
معتقدند ،ش��رایط اقتصادی کشور ،وضعیت را برای
تولیدکنندگان و کارفرمایان دش��وار کرده اس��ت و
بار جبران ش��کاف دس��تمزد تا معیشت نباید صرفا
بر دوش کارفرمایان باش��د ،بلکه دولت باید به وسط
میدان بیاید و بخشی از این هزینهها را جبران کند.
در همین زمینه حاتم ش��اکرمی معاون روابط
کار وزیر و دبیر ش��ورای عالی کار گفته است :چند
س��ناریو برای مذاکرات دس��تمزد آم��اده کردهایم
که در جلس��ه روز یکش��نبه در حضور نمایندگان
کارگری و کارفرمایی به بحث گذاش��ته میشوند و
یقینا برای دس��تمزد  ۹۸باید تصمیمی متفاوت از
سالهای گذشته گرفته شود.
در همین رابطه علی خدایی نماینده کارگران
در ش��ورای عالی کار درباره جلس��ه دستمزد گفت:
گروهه��ای کارگ��ری تأکی��د دارند که ن��رخ تورم
نمیتوان��د مبنای مناس��بی برای تعیین دس��تمزد
کارگران در مقطع فعلی باش��د .ب��ا توجه به اینکه

در این نمایشگاه حضور خواهند داشت ،گفت 5 :شرکت ترکیهای
با حضور در این نمایش��گاه همواره این موضوع را تاکید داشتهاند
که ترکیه در ایران س��رمایهگذاری در بخش مس��کن را به ش��کل
رونق صنعتیس��ازی در دس��تور کار خود قرار داده است .پس آنها
این موضوع را تاکید دارند که ارتباط میان ایران و ترکیه در بخش
مسکن یکطرفه نیست.
رئی��س اتحادیه مش��اوران
امالک با اش��اره به اینکه نرخ
هر متر مس��کن در ازمیر 6
میلیون تومان است ،اظهار
داش��ت :خریداران مس��کن
ایران��ی باید مراقب خرید ملک
در این کشور باشند ،چراکه در
آن کشور دو س��ند صادر
میش��ود که اولین س��ند

ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻛﻼﺳــﻪ  139704032049000154ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ  9700174ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻘﺰ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﭘﻼﻙ  37ﻓﺮﻋﻰ
ﺍﺯ  – 1743ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺳــﻘﺰ ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩﺍﺕ ﺍﺭﺑﻌﻪ ﺷــﻤﺎﻻ  :ﺩﺭ ﺩﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ ﺩﻳﻮﺍﺭﻳﺴﺖ ﺑﻄﻮﻝ  4/80ﻣﺘﺮ ﺑﻪ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﻭﻡ  17/80ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﺮﺽ ﻛﻮﭼﻪ  8ﻣﺘﺮﻯ ﺷﺮﻗﺎ  :ﺩﻳﻮﺍﺭﻳﺴﺖ ﺑﻄﻮﻝ  21/90ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  38ﻓﺮﻋﻰ
ﺍﺯ  – 1743ﺍﺻﻠﻰ ﺟﻨﻮﺑﺎ  :ﺩﻳﻮﺍﺭﻳﺴﺖ ﺑﻄﻮﻝ  8/95ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺟﺰء ﭘﻼﻙ  – 1743ﺍﺻﻠﻰ ﻏﺮﺑﺎ  :ﺩﺭﺏ
ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻳﺴــﺖ ﺑﻄﻮﻝ  21/85ﻣﺘﺮ ﺩﺭﺏ ﻭ ﺩﻫﻨﻪ ﺩﻛﺎﻛﻴﻦ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  16ﻣﺘﺮﻯ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﺁﻥ ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 2868ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ  474ﺩﻓﺘﺮ ﺟﻠﺪ  19ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻼﻙ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺳﻘﺰ ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻰ  992740ﺳﺮﻯ ﺍﻟﻒ
ﺳﺎﻝ  93ﺛﺒﺖ ﻭ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﺗﻴﻤﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  5ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 3859794582ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺍﻧﺪﺭﻩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﭼﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ  419664ﻯ 1397/4/19-58
ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  16/000/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﭙﻪ ﺷﻌﺒﻪ  55ﺳﻘﺰ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﺗﻴﻤﻮﺭﻯ ﺩﺭ
ﻭﺟﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺎﺕ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ
ﺭﺳــﻤﻰ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  17/464/810/000ﺭﻳﺎﻝ )ﻫﻔﺪﻩ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻭ ﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ( ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﺩﺍﺭﺍﻯ  347/21ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ  124/8ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ )ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ( ﻭ  129/43ﻣﺘﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﻋﻴﺎﻧﻰ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﻭ  257/32ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺍﻋﻴﺎﻧﻰ ﻣﺴــﻜﻮﻧﻰ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﻭ  119/23ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﻋﻴﺎﻧﻰ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻧﺸــﻌﺎﺑﺎﺕ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺁﺏ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻯ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺼﺮﻑ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﻟﻚ ﻭ ﻣﺴــﺘﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
 1393/12/24 – 5900ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ )ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻯ( ﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﺁﻫﻦ
ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻃﺎﻕ ﺿﺮﺑﻰ  ،ﻧﻤﺎﻯ ﺳــﻴﻤﺎﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻰ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻗﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ  .ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺎﺕ  9ﺍﻟﻰ 12
ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1397/12/26ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺳﻘﺰ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺳﺎﻳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ
ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰ ﺭﺳــﺪ  .ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  17/464/810/000ﺭﻳﺎﻝ )ﻫﻔﺪﻩ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ
ﺷﺼﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻭ ﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ( ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﻧﻘﺪﺍ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﺏ  ،ﺑﺮﻕ  ،ﮔﺎﺯ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﻭ ﻳﺎ ﺣﻖ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻋﻢ
ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺭﻗﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﺁﻥ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎﺯﺍﺩ  ،ﻭﺟﻮﻩ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻰ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﻓﻮﻕ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺴــﺘﺮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﻭﺣﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻘﺪﺍ
ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺿﻤﻨﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺭﺳﻤﻰ ﮔﺮﺩﺩ  ،ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻋﺖ
ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ  .ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭼﻚ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ1397/12/5 :
ﻡ/ﺍﻟﻒ2179 :
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺳﻘﺰ – ﺳﻴﺪ ﺍﻣﻴﺪ ﺯﻣﺎﻧﻰ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ
ﺩﺭﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻛﻼﺳــﻪ  971164ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ ،ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺑﺮﺯﻣﻴﻨﻰ ﻭ ...ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺎﺗﺮﻙ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺮﺯﻣﻴﻨﻰ ﻭ ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﻭﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﻣﻴﺎﻥ ﻭﺍﺭﺙ ﺑﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺳــﻬﻢ ﻫﺮﻳﻚ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺛﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠــﻎ 1/800/000/-ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ :ﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺎﺱ ﻣﺎﺗﺮﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭﻛﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳــﺖ ﺍﺯ-1 :ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ
ﻳﻜﺒﺎﺏ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺴــﻜﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﻋﺮﺻﻪ 305/50ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  145ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ
-1/2074/17398ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ– ﺥ ﺣﺎﻓﻆ ﺟﻨﻮﺑﻰ–ﻛﻮﭼﻪ -16ﭘﻼﻙ  229ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺣﺪﻭﺩ  29ﺳﺎﻝ
ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ 4/700/000/000/-ﺭﻳﺎﻝ -2ﻳﻜﺪﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﭘﮋﻭ  405ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ
 476-69ﺏ  21ﻣــﺪﻝ  1391ﻛﻪ ﺍﺯ ﻗﺴــﻤﺖ ﻫﺎﻯ ﻋﻘﺐ ﺭﺍﺳــﺖ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻋﻘــﺐ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺧﺶ ﻭ ﺭﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻰ ﻭ
ﺩﺭﺏ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺯﺩﮔﻰ ﻭ ﮔﻠﮕﻴﺮ ﻋﻘﺐ ﭼﭗ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻮﻳﻀﻰ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺭﻧﮓ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ 250/000/000/-
ﺭﻳﺎﻝ .ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ-1.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻠﻚ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﻮﺭﺩ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺟﻤﻌﺎ 4/950/000/000/-ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ-2ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺷﺮﻭﻉ
ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻯ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ-3.ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭﺷــﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ
ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ -4ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸــﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺧــﻪ  1397/12/19ﺳــﺎﻋﺖ  11ﺍﻟﻰ 12
ﺻﺒﺢ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ-5.ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭﺟﻠﺴﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﻳﺪﻥ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ-6ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ-7ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷــﺘﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻠــﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺍﻟﺰﺍﻣﻰ
ﺍﺳــﺖ-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
ﺁﮔﻬــﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺎﺩﻩ 18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩﺍﺳﻨﺎﺩﺭﺳــﻤﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟــﺮﺍ ﻣﺼﻮﺏ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ) 1355ﺍﺻﻼﺣﻰ
ﻣﻮﺭﺧﻪ (87/6/11
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﺣﻤﺪﻣﺨﺘﺎﺭﻯ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  40/4/10ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  2803047330ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  1ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ ﺧﻮﻯ ﻓﻠﻜﻪ ﺭﺑﻂ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻠﻤﺎﻧﺰﺍﺩﻩ ﻣﻮﺗﺮﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﺳﻜﻴﻨﻪ ﻣﺼﻄﻔﺎﺋﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪﻣﺤــﺮﻡ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳــﻨﺪ ﻧﻜﺎﺣﻴﻪ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﺗﺮﺗﻴــﺐ  67/7/21 -4101ﺩﻓﺘﺮﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  30ﺧﻮﻯ ﺟﻬﺖ
ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻭﺗﻌﺪﺍﺩ  6ﻋﺪﺩ ﺳــﻜﻪ ﺑﻬﺎﺭﺁﺯﺍﺩﻯ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭﺳــﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺴــﺘﻨﺪ
ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻛﻼﺳــﻪ  9701137ﻛﻪ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺛﺒﺖ ﺧﻮﻯ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻧﻤــﻮﺩﻩ ﭼﻮﻥ ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺎﻣﻮﺭ
ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺭﺍﻩ ﺍﺩﺭﺱ ﺷﻤﺎﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﻭﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻫﻢ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎﺭﺍﺑﺮﺍﻯ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻟﺬﺍ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻃﺒﻖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  97/11/30 -139705013447010572ﺑﺎﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﻣــﺎﺩﻩ  18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻣﻔﺎﺩﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺳــﻤﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﻣﺼﻮﺏ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﺳــﺎﻝ  55ﺍﺻﻼﺣﻰ ﻣــﻮﺭﺥ 87/6/11
ﻣﻔﺎﺩﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﺭﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸــﻮﺩ ﻭ10ﺭﻭﺯﭘﺲ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪﻳﺎﻓﺖ ﻭﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ ﺍﺯﺩﻩ ﺭﻭﺯﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮﺩﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻨﻤﺎﺋﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ
ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪﻭﺟﺮﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻣﻨﺘﺸﺮﻧﺨﻮﺍﻫﺪﺷﺪ.
-4264ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺧﻮﻯ-ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﭘﻮﺭ
ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺭﻳﺲ ﺟﺮﻑ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2535ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻛﻼﺳﻪ  1001/2/97ﺡ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺩﺭﻳﺴﻰ ﺟﺮﻑ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺰﻋﻞ ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/5/27ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ )ﺩﺍﺋﻤﻰ( ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ:
 -1ﺗﻜﻴﻪ ﺩﺭﻳﺲ ﻓﻴﻪ ﺵ ﺵ  1214ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻣﻬﺮﻯ ﺩﺭﻳﺴﻰ ﺟﺮﻑ ﺵ ﺵ  5199ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻧﺼﺮﺕ
ﺩﺭﻳﺴﻰ ﺟﺮﻑ ﺵ ﺵ  11ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﻣﻴﻨﺎ ﺩﺭﻳﺴﻰ ﺟﺮﻑ ﺵ ﺵ  2303ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﺍﺣﻤﺪ ﺩﺭﻳﺴﻰ ﺟﺮﻑ
ﺵ ﺵ  5492ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -6ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺭﻳﺴﻰ ﺟﺮﻑ ﺵ ﺵ  2535ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ

فاصله حداقل  70درصدی بین س��بد معیش��ت و
حداقل دستمزدی که سال گذشته تعیین شد وجود
دارد و در کمیته دستمزد هم نمایندگان گروههای
کارفرمایی و دولت تایید کردند که از س��ال گذشته
تا امسال هزینههای یک خانواده یک میلیون و 89
هزار تومان افزایش پیدا کرده اس��ت؛ بنابراین ما به
دنبال جبران کاهش قدرت خرید کارگران هستیم.
وی اظهار داش��ت:هر یک از گروهها در شورای
عالی کار میتواند نگاه خود را به دس��تمزد داشته
باشد اما آنچه مالک قرار میگیرد موضوع ماده 41
قانون کار اس��ت و در ش��ورای عال��ی کار نیز هیچ
گروهی ب��ر گروه دیگر برتری ندارد که تعیین کند
بر چه مبنایی نرخ دستمزد تعیین شود.
خدای��ی با اش��اره به اصل  43قانون اساس��ی
جمهوری اسالمی ایران افزود :برای تأمین استقالل
اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت
و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد ،با حفظ
آزادی او ،اقتصاد جمهوری اسالمی ایران براساس
ضوابط زیر استوار میشود.
وی اظهار داش��ت -1:تامین نیازهای اساس��ی:
مسکن ،خوراک ،پوشاک ،بهداشت ،درمان ،آموزش
و پرورش و امکانات الزم برای تشکیل خانواده برای

همانا سند شهرداری است که اکثر ایرانیها با همان سند شهرداری
اقدام به خرید ملک میکنند ،در حالی که سند دوم که همانا سند
اصلی و تصرف ملک است ،باید مدنظر و تاکید قرار گرفته باشد.
وی در مورد خرید ملک در گرجس��تان نیز توس��ط ایرانیها
گفت :خرید ملک توس��ط ایرانیها در گرجس��تان شتابزده بود و
حاال دولت گرجستان اعالم کرده که
اج��ازه نمیدهم ایرانیها و س��ایر
ش��هروندان کش��ورهای دیگر
در این کش��ور ملک بخرند،
لذا ای��ن موض��وع موجب
مشکالتی شده است.
به گفته رئیس اتحادیه
مش��اوران امالک پیشتر
در م��ورد خری��د ملک در
دبی نیز اطالعرسانی شده

ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  5/97ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1342ﻣﻮﺭﺥ  1397/11/16ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ
ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻃﺎﻫﺮ ﺣﺎﺗﻤﻰ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  537ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ
ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  158ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  1ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  116ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﻛﺎﻭﻩ ﻛﺎﻟﻰ ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ ﺑﺨﺶ  7ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺟﻮﺩﻛﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ 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 ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻝ 1397/12/05 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﻭﻡ 1397/12/21 :
ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺁﺯﺍﺩﺑﺨﺖ  -ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ
ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  110/96ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  423ﻣﻮﺭﺥ  1397/04/05ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ
ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﻛﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  5025ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  545ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  13ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﻗﺮﻳﻪ ﺳﺮﺍﺏ ﺣﻤﺎﻡ ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ ﺑﺨﺶ  8ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺁﻗﺎ ﺑﺎﺑﺎﻳﻰ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ 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 ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻝ 1397/12/05 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﻭﻡ 1397/12/21 :
ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺁﺯﺍﺩﺑﺨﺖ  -ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻭ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣــﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ
ﺭﺳﻤﻰ
ﺁﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻫﻴﺎﺕ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﺸﺮﺡ
ﺫﻳﻞ :
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  377ﻭ ﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  7670ﻣﻮﺭﺥ  97/10/2ﺑﻨﺎﻡ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻬﺎﺭﻭﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﺪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ
ﺑــﺎﺏ ﻋﻤﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  673/95ﻣﺘﺮﻣﺮﺑــﻊ ﺍﺯ  42ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ  2ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﺧﺮﻭﺟﻰ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺳــﺪ ﺧﺎﻥ
ﺑﻬﺎﺭﻭﻧﺪ .ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺸﺎء ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ
ﺳــﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ
ﻣﺤﻠﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ً ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ
ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳــﺖ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺛﺒﺘﻰ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺑﺎ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻮﺭﺩ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺭﺍﻯ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺘﻀﺮﺭ
ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻡ ﺍﻟﻒ 4155611
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ1397/12/05 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1397/12/21 :
ﻣﻠﻚ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺪﺍﻟﻠﻬﻲ -ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ -754/97 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ -1308/97 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ -...:ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  97/11/1ﺩﺭ ﻭﻗﺖ
ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺎﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
ﻓﻮﻕ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻗﺎﺿﻰ ﺷــﻮﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺸــﺮﺡ ﺫﻳﻞ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ )ﺭﺍﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ( ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺋﻴﺴﻰ
ﻛﻴــﺎ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻬﺪﻯ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠــﻎ 31/325/000
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺳﻨﺪ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  193611/50ﻣﻮﺭﺥ  93/4/27ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺑﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺟﻠﺴــﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺭ ﺷــﻮﺭﺍ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ
ﻋﻠﻴﺮﻏــﻢ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﻭ ﺍﻃــﻼﻉ ﺍﺯ ﻭﻗﺖ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﻭ ﻣﺪﺭﻛﻰ ﻛﻪ ﺩﻻﻟﺖ
ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﺎﻛﻰ ﺍﺯ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ
ﻣﻮﺍﺩ  522-519-198ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  313-310-309-307ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  31/325/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺮﺥ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺟﺮﺍ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻯ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻛﺎﺷﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  3ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺎﺷﺎﻥ

همه -2.تامین ش��رایط و امکانات کار برای همه به
منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل
کار در اختیار همه کس��انی که ق��ادر به کارند ولی
وسایل کار ندارند ،در شکل تعاونی ،از راه وام بدون
بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول
ثروت در دس��ت اف��راد و گروهه��ای خاص منتهی
ش��ود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ
مطلق درآورد .این اقدام باید با رعایت ضرورتهای
حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کش��ور در هر
یک از مراحل رش��د صورت گیرد -3 .تنظیم برنامه
اقتصادی کش��ور ب��ه صورتی که ش��کل و محتوا و
س��اعت کار چنان باش��د که هر فرد عالوه بر تالش
شغلی ،فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی،
سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور
و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
نماینده کارگران بی��ان کرد -4 :رعایت آزادی
انتخاب ش��غل ،و عدم اجبار اف��راد به کاری معین
و جلوگی��ری از بهرهکش��ی از کار دیگری -5 .منع
اض��رار به غی��ر و انحص��ار و احتکار و رب��ا و دیگر
معام�لات باط��ل و حرام -6 .منع اس��راف و تبذیر
در همه ش��ئون مربوط به اقتص��اد ،اعم از مصرف،
سرمایهگذاری ،تولید ،توزیع و خدمات -7 .استفاده
از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج
برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور -8 .جلوگیری
از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور -9 .تاکید
بر افزایش تولیدات کش��اورزی ،دامی و صنعتی که
نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله
خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

بود که حال میبینی��م یک عده مالباخته از بابت خرید ملک در
دب��ی وجود دارد .قلیخس��روی با تاکید بر اینک��ه ایران بهترین
نقطه برای خرید ملک و س��رمایهگذاری از لحاظ امنیت و آب و
هوا اس��ت گفت :متقاضیان خرید ملک هر زمان که نیازمند ملک
هس��تند ،میتوانند به خرید مسکن اقدام کنند .در این نمایشگاه
قیمت ملک  8تا  10درصد زیر قیمت بازار به متقاضیان فروخته
خواهد شد.
وی در پاس��خ به این س��وال که پیشبینی ش��ما از وضعیت
قیمت مسکن در س��ال آینده چگونه خواهد بود ،گفت :وضعیت
معامالت مس��کن نش��ان میدهد که از یکم فروردین  97تا 30
بهم��ن  97تعداد کل قراردادهای ش��هر تهران  398هزار و 609
عدد بود که  210ه��زار و  194مورد آن مبایعهنامه و  185هزار
و  40مورد آن مربوط به اجارهنامه بوده اس��ت؛ بنابراین در تهران
 24درصد کاهش معامالت داش��تیم که  31درصد آن مربوط به
مبایعه نامه و  16درصد مربوط به اجارهنامهها بوده است.
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اخبار
کاالهای ایرانی را با کارت اعتباری
«همیاران سپهر» اقساطی بخرید

بانک صادرات ایران در راستای تقویت قدرت خرید
مصرفکنندگان و به منظور حمایت از تولید ملی و کاالی
ایرانی ،از کارت اعتباری «همیاران سپهر» رونمایی کرد.
در قالب طرح یاد ش��ده ،این بانک با عقد قرارداد
با ش��رکتهای تولیدکننده ملی ،به مش��تریان واجد
ش��رایط آنها در قالب عقد مرابحه (اقساطی) ،کارت
اعتباری تا سقف  ٢٠٠میلیون ریال تخصیص میدهد.
ش��رکتهای تولی��دی و عرضهکنندگانی در این طرح
امکان مشارکت دارند که دارای چرخه توزیع متمرکز
شامل فروشگاهها و مراکز فروش متعدد باشند .اعتبار
کارتهای اعتباری «همیاران س��پهر» سه ماه بوده و
تس��هیالت آن حداکثر  ٣٦ماهه با نرخ س��ود ابالغی
بانک مرکزی مورد محاسبه قرار میگیرد.

خدمات جدید "همراه شهر" بانک شهر

مدیر امور فنآوری اطالعات بانک ش��هر با اشاره به
استقبال مشتریان از نرمافزار"همراه شهر" ،از قابلیتهای
جدید و منحصر به فرد این نرمافزار خبر داد.
میث��م نمازی ب��ا بیان اینکه ش��عار" ن��وآوری در
خدمت" همواره س��رلوحه خدمات ارایه شده از سوی
این بانک بوده است ،افزود :همزمان با دهمین سالگرد
تاسیس بانک شهر سرویسهای جدید و البته کاربردی
به "همراه شهر" این بانک افزوده شد .در راستای انجام
امور بانکی و همچنین عدم نیاز به حضور مش��تری در
شعبه بانک ،سیستم ثبت سفارش و صدور کارت هدیه
ب��ا متن و طرح دلخواه را از طریق همراه ش��هر به این
نرمافزار افزوده است.

افتتاح شعبه زرگر شهر بابل بانک ملی

ش��عبه جدید بانک ملی ای��ران در بخش الله آباد
شهرستان بابل به نام ش��عبه زرگر شهر از محل جابه
جایی شعبه شهید بزاز بابل افتتاح شد.
در مراسم افتتاح این شعبه ،رئیس اداره امور شعب
مازندران ای��ن بانک با ارائه گزارش��ی از روند تاریخی
ش��کلگیری بانک ملی و قدمت آن در اس��تان ،گفت:
نظ��ام بانکی یکی از اصلیترین محورهای توس��عه در
کشور است .خانعلی رشیدی خاطرنشان کرد :کارکنان
بانک با استفاده از تمامی پتانسیل و ظرفیتهای موجود
با افتخار در خدمت مردم شریف استان هستند.

ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻧﻈــﺮ ﺑــﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻭﺩﻯ ﺧﻮﺍﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺫﺑﻴﺢ ﺍﻟﻪ ﺑﺎﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺩﻭﺑﺮگ ﺍﺳﺘﺸــﻬﺎﺩﻳﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰﺷــﺪﻩ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﺘﺒﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺳﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ ﺳﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ2628ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ-1ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭﺑﺨﺶ12ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺳــﺒﺰﻭﺍﺭﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻭﻯ ﻣﻰﺑﺎﺷــﺪﺑﻌﻠﺖ
ﻧﻘﻞﻣﻜﺎﻥ ﻣﻔﻘﻮﺩﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺑﺮﺭﺳﻰ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮﺫﻳﻞ ﺻﻔﺤﻪ134ﺩﻓﺘﺮ34ﺳﻨﺪﭼﺎﭘﻰ
ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ 515460ﺑﻨﺎﻡ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺛﺒﺖ ﻭﺳﻨﺪ ﺻﺎﺩﺭﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﻭﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻼﻙ ﺑﻴﺶ ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺣﻜﺎﻳﺘﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ.ﻟﺬﺍﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ
ﻣﺎﺩﻩ120ﺁﺋﻴﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻜﻨﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻭﻣﺘﺬﻛﺮﻣﻰﮔﺮﺩﺩﻫﺮﻛﺲ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩﺁﮔﻬﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﺍﻯ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻳﺎﻣﺪﻋﻰ ﻭﺟﻮﺩﺳﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺰﺩﺧﻮﺩﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﻇﺮﻑ10ﺭﻭﺯ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻛﺘﺒﻰ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎﺳﻨﺪﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ
ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻭﻳﺎﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺳﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎﺳﻨﺪﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ
ﺳﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ).ﻡ ﺍﻟﻒ(97/100/1871
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ1397/12/05:
ﻋﻠﻰ ﺁﺏ ﺑﺎﺭﻳﻜﻰ-ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ

ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  709ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  71ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺟﻴﻼﺭﺩ ﻛﻪ ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺻﻔﺤﻪ  49ﻭ 524
ﺩﻓﺘﺮ ﺟﻠﺪ  65ﻭ  223ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭼﺎﭘﻰ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ  820820ﻭ  820819ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺑﺨﺶ
ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﻜﺒﺮگ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﻣﺤﻠﻰ ﻛﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﺷﻬﻮﺩ ﺩﺭ ﺫﻳﻞ ﺁﻥ
ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ  1397/11/1-8831-8830ﺑﮕﻮﺍﻫﻰ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  4ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺭﺳــﻴﺪﻩ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻥ
ﺑﻌﻠﺖ ﻗﻴﺪ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻣﻠﻚ ﻓﻮﻕ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﺫﻳﻞ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸــﻮﺩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻛﺴﻰ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ 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 ﺍﻟﻒ5857/
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  97/11/14 -139760332002004277ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻫﻴﺌــﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻗﺮﻭﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﻛﺮﺩﺳــﺘﺎﻥ  ،ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﻭﻳﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺳــﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 3790253286
ﺩﺭ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻤﺴــﺎﺣﺖ  98/25ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴــﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  63/709ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﺮﻭﻩ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻣﺪﺭﺱ ﺷﺮﻗﻰ ﻛﻮﭼﻪ ﺧﺘﻤﻰ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻓﺎﻧﻮﺱ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺎ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺫﻯ ﻧﻔﻊ ﺑﻪ ﺁﺭﺍء ﺍﻋﻼﻡ
ﺷــﺪﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﺮﻭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ،ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑــﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ :ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ  ، 97/12/5ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ 97/12/20
ﻡ ﺍﻟﻒ889/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﺮﻭﻩ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺎﺟﻰ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﺑﻴﺪﮔﻠﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﻨﻴﺮﻩ ﻭﺍﺣﺪﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻣﺒﻠــﻎ  40/000/000ﺭﻳــﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  97/6/20 -330912ﻧــﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻪ
ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺭﺧﺼﺘﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻴﺪﺭ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺎﺷﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ
ﺷــﻌﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  834/97ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  98/2/3ﺳﺎﻋﺖ  10/00ﺻﺒﺢ
ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺿﻤﻨﺎ ً ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ
ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷــﻮﺭﺍ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ
ﺷﻮﺭﺍ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  8ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺎﺷﺎﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  970623ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﺎﺳﻮﺝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﻧﺎﺭﻙ ﻣﻮﺳﻰ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺗﻮﻗﻴﻔﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﻣﻨﺪﻧﻰ ﭘﻮﺭ ﻛﻪ
ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻣﺒﻠﻎ  105/633/645ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺩﺭ
ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  1/800/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳــﺒﺐ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺥ  1397/12/18ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  10ﺗﺎ
 10/30ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﺎﺳــﻮﺝ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ
ﻣــﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨــﺪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺭﺍ ﺑــﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺫﻳﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ
ﺁﻥ ﺷــﺮﻭﻉ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  320/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﻧﺪﻩ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻛﺴﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺭﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ
ﺑﻪ ﻗﺴــﻤﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻬﺎﻯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﺑﻬﺎﻯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺳــﭙﺮﺩﻩ ﺗﻮﺩﻳﻌﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴــﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺍﻳﻦ
ﺁﮔﻬﻰ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻣﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ -1 .ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻧﺎﻳﻠﻮﻥ ﻋﺮﺽ  120ﺳــﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ  -2ﻙ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻳﻠﻮﻥ ﻋﺮﺽ  80ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ .ﻛﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺍﺳــﺘﻬﻼﻙ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  320/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻮﺳــﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺿﻤﻨﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻯ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺁﻥ
ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻣﺠﺪﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻓﻮﻕ ﺭﺩ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﻧﺮﻩ ﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺣﻴﺎﻁ
ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻨﺪﻧﻰ ﭘﻮﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﻰ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻣﻨﺪﻧﻰ ﭘﻮﺭ ﺳﺎﻛﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﻧﺮﮔﺎﻩ
ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻓﻮﻕ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  970622ﻣﺒﻠﻎ 146/339/759
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷــﺮﻳﻔﻰ ﺁﺑﺪﻫﮕﺎﻩ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  1/800/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺩﺭ
ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺪﺭﻯ – ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻳﺎﺳﻮﺝ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ -1 :ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻴﺖ ﺳﻴﺎﺡ  -2ﻏﺰﺍﻟﻪ ﺑﻴﺖ ﺳﻴﺎﺡ  -3ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻮﻻﻳﻰ  ،ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
،ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﺯﻫﺮﻩ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﻣﻨﺶ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﺷﺎﻥ ﺥ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ﻛﻮﭼﻪ ﻣﺒﻞ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺷﺸﻢ
ﻣﻨﺰﻝ ﺟﻌﻔﺮﻯ  ،ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  788ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/8/30ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺎﺷﺎﻥ
) ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ – ﺗﺎﺭﻳﺦ – ﺷﻌﺒﻪ – ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ  (-ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  52/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﭼﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ  94/11/25-506438ﻣﺒﻠﻎ
 22/000/000ﻭ  94/11/15-506434ﻣﺒﻠــﻎ  30/000/000ﺭﻳــﺎﻝ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ
 121/000ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺗﺒﺼﺮﻩ  2ﻣﺎﺩﻩ  306ﻟﺤﺎﻅ
ﮔﺮﺩﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺳﺖ .ﻣﺎﺩﻩ  34ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ :ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪ ،ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﺑﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻭ ﺍﺳــﺘﻴﻔﺎء ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺯﺁﻥ ﻣﻴﺴــﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﺎﺩﺭ
ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺴــﻤﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻛﻨﺪ ﻭ
ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻟﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺻﺮﻳﺤﺎ ً ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﻭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺎﺷﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺳﻪ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺍﺣﺪ ﺍﺯ ﻭﺭﺛﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻻﺭﺙ
ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  74/112ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﻣﻮﺭﺛﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﭘﻼﻙ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻧﺰﺩ ﺍﻛﺒﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﻗﻠﻰ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻭﻯ ﻃﻰ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1397/11/13 -0008883ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻭﻟﻰ
ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺍﺻﻞ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﻼﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺗﺒﺼﺮﻩ
ﺳﻪ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺳﻨﺪ
ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺠﻮﺯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺳﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ5855 .
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﻴﻦ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﭘﺎﻙ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  3790483508ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 818/2/97
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺷــﻌﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﭘﺎﻙ
ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻰ  3800696010ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/3/8ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ
ﻭﻯ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨــﺪ ﺍﺯ  -1ﻟﻴــﻼ ﺟﻼﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺒﻰ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ  3800696541ﻫﻤﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻰ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ
ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﺑــﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ  3730190458ﭘﺪﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﭘﺎﻙ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﺑﻪ ﺵ
ﻣﻠــﻰ  3790627021ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﻴﻦ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﭘﺎﻙ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﺑــﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ 3790483508
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﺯﻳﺒﺎ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﭘﺎﻙ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ  3790347183ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -6ﺻﻐﺮﻯ ﺧﺎﺩﻣﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﻴﺨﻌﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ  3800694581ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺬﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5854/
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﺯﻩ  2ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺭﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  106ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺷﻬﺎﺩﺗﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻓﻮﺕ ﻭ ﻓﺘﻮﻛﭙﻰ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﻭﺭﺛﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  970734ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺷــﻌﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﻫﻴﺪ
ﻧﻮﺭﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  6ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1386/1/9ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ
ﺍﻟﻔﻮﺕ ﻭﻯ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ -1 :ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻮﺍﺩ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  0430168934ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﭘﺴﺮ
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 ﺍﻟﻒ5856/2/
ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻮﺯﻩ ﻳﻚ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺭﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  106ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺷﻬﺎﺩﺗﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻓﻮﺕ ﻭ ﻓﺘﻮﻛﭙﻰ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﻭﺭﺛﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  970735ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻟﻬﻪ
ﻧﻮﺭﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  211ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  92/2/4ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ
ﺍﻟﻔﻮﺕ ﻭﻯ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ -1 :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﻛﺮﺑﻼﻳﻰ ﻣﻬﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  85ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ 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 ﺍﻟﻒ5856/1/
ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻮﺯﻩ ﻳﻚ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﻈﻔﺮﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  97/564ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﻈﻔﺮﻯ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 7ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  1397/9/11ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ
ﺑــﻪ :ﺷــﺮﺡ ﺫﻳﻞ  -1ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﻈﻔﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺵ ﻣﻠﻰ  5299647689ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻭﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ 1352
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺭﺑﺎﺏ ﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﻈﻔﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺵ ﻣﻠﻰ  3539303723ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻭﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1354ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺘﻮﻓــﻰ  -3ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﻈﻔﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺵ ﻣﻠﻰ  5299926286ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻳﻠﻢ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1358ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﻃﻴﺒﻪ ﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﻈﻔﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺵ ﻣﻠﻰ  5299649363ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻳﻠﻢ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1359ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -5ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻰ ﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﻈﻔﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺵ ﻣﻠﻰ  5299945795ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻭﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1363ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -6ﭘﺮﻯ ﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﻈﻔﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺵ ﻣﻠﻰ  5299974663ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻳﻠﻢ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1365ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -7ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﻈﻔﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺵ ﻣﻠﻰ  5299976038ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻳﻠﻢ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1367ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -8ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻈﺎﻡ
ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﻋﻠﻰ ﺵ ﻣﻠﻰ  3539364900ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻭﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1327ﻫﻤﺴﺮ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ
ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻳﻠﻢ

