دیدگاه

احزاب

اصالحطلبان یک خیابان هم آسفالت نکردهاند

س��خنگوی فراکس��یون والیی مجلس ب��ا بیان اینکه اصالحطلبان مس��ئول
ناکارآمدیهای دولت و شورای شهر هستند ،گفت :هر زمان که اصالحطلبان به
شورای شهر و شهرداری آمدند ،حتی یک خیابان هم آسفالت نکردند.
سیدحس��ین نقوی حسینی گفت :اصالحطلبان حامیان اصلی دولت بودند و
ه��ر چقدر بگویند که دولت از ما نیس��ت و عملک��ردش را مورد انتقاد قرار دهند،
نمیتوانند از زیر بار مسئولیت انتخاب این دولت فرار کنند.
وی افزود :همه میدانند که روحانی در هر دو دوره انتخابات خود با رأی و حمایت
اصالحطلبان رئیس جمهور ش��د و بر این اس��اس عملکرد دولت به طور مس��تقیم روی
سرنوش��ت اصالحطلبان تأثیر دارد چرا که م��ردم این دولت را حاصل تفکر اصالحطلبی
میدانند.هر زمان که اصالحطلبان به ش��ورای شهر و شهرداری تهران آمدند ،حتی یک
مهر
خیابان هم آسفالت نکردند و ناکارآمدی در میان آنان مسبوق به سابقه است.

پیگیری

دو ماه است جلسه مفاسد اقتصادی تشکیل نمیشود

مشکل غیرقابل حل در کشور نداریم

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نسبت به برگزار نشدن
جلس��ات این س��تاد طی دو ماه اخیر انتقاد کرد و گفت :به تازگی جلسات ستاد
مبارزه با مفاس��د اقتصادی به صورت نامنظم برگزار میش��ود ،اما حدود دو ماه
است که اصال جلسهای تشکیل نشده است.
عزتاهلل یوسفیانمال افزود :با توجه به شرایط اقتصادی و ارزی کشور ،نیاز است
که مس��ائل در س��تاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده و مورد بررسی قرار گیرد.
آق��ای جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در حضور بنده به آقای امیری معاون پارلمانی
گفت که هماهنگیهای الزم برای برگزاری جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت
گیرد ،اما متأس��فانه جلسهای نگذاشتند و اعضا هم همچنان منتظر هستند .یوسفیانمال
اصافه کرد :آقای الریجانی نیز چند بار پیگیر برگزاری جلس��ات س��تاد مبارزه با مفاسد
تسنیم
اقتصادی شده است ،اما بنده هم گالیههای خود را مطرح کردهام.

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با اشاره به راهکار عبور از مشکالت اقتصادی،
گفت :اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی راه برون رفت از مشکالت است.
ما مش��کل الینحل نداریم ،ات��کاء به ملت و راهکارهای مردمی چاره س��از حل
مشکالت مردم است.
اسداهلل بادامچیان گفت :وی کافی است با برنامه زمان بندی شده این سند را
اجرا کند تا کارنامه وی حداقل در سال اول مسئولیت او قابل احصاء باشد .وی مبارزه
با فساد را ماموریت جدی ،مستمر و حیاتی برای دستگاه قضایی خواند و تاکید کرد :ما
منتظر اعالم این برنامهها هس��تیم تا همفکری و همکاری همه نیروهای دلسوز و تجربه
آموخته با جناب رئیسی ،بهتر میسر شود .بادامچیان گفت :رسیدگی به پروندههای کالن
فساد اقتصادی و اعالم حکم صادره و اجرای آن نشان داد قوه قضائیه میتواند در اجرای
ایرنا
عدالت گامهای بلندی بردارد.

رویـکرد
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جستجوی خانم مُلوّنی که  6سال پیش با اموال ملت در رفت!!!

سوشیانت آسمانی

ش��ش س��ال پیش س��رمایه
دست بـه نقد
کالن��ی از مل��ت ش��ریف
جمهوری اس�لامی به غارت رفت و علیهش��ان به
کار گرفته شده است ،شش سال است که خانومی
ملون در لباس��های مختلف از نمایندگی مجلس تا
روزنامه نگار ،تا جیره خوار اطالح طلب توانس��ته
نقش��ه شوم خود را اجرایی و با اموال ملی از کشور
خارج ش��ده و بر علیه ملت تریبونی راه انداخته تا
بقی��ه را هم به راه کج بکش��اند! اما چرا امروز همه
دنبال او میگردند؟! ج��رات قوهقضائیه در ورود به
همچی��ن پروندههایی س��تودنی اس��ت ام��ا قطعا
دس��تگاههای نظارتی باید بیش از گذش��ته دچار
تحول ش��ده و خانهتکانی کنند تا مش��خص شود
اوال چرا این ملون توانس��ته چند س��ال با سرمایه
ملی فرار کند و دوما اینکه چطور او در لباس��های
مختل��ف تایید صالحیت ش��ده! ش��ورای نگهبان،
سازمان بازرس��ی و دیگر دستگاههای نظارتی باید
به این نظارتی که انتهایش خس��ارت به اموال ملی
بوده به مردم پاس��خگو باش��ند و فرد و افراد قاصر
باید قطعا بدون اغماض مورد مواخذه قرار گیرند.
این روزه��ا همه از یک نام س��خن میگویند
نامی که توانس��ته سرمایه کالنی را از کشور خارج
کند و اموال ملت را بر ضدش��ان ب��ه کار گیرد اما
«مرجان ش��یخ االس�لامی آل آقا» کیس��ت و چه
نقش��ی در پرونده اخ�لال کالن در نظام اقتصادی
کشور داشته است؟ در این زمینه باید یادآور شویم
که دومین جلس��ه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر
عامل س��ابق ش��رکت بازرگانی پتروش��یمی و ۱۳
متهم دیگر در ش��عبه س��وم دادگاه ویژه رسیدگی
به جرائم اخاللگران و مفسدان اقتصادی به ریاست
قاضی مس��عودی مقام ،روز ش��نبه برگزار شد اما
یکی از نامهایی که بعد از جلسه اول دادگاه بر سر
زبانها افتاد" ،مرجان شیخ االسالمی" بود .پس از
نخستین جلس��ه دادگاه فساد کالن اقتصادی ،نام
زنی به چش��م آمد که پیش��تر هم نام او در کشور
مطرح ش��ده بود البته نه به عنوان متهم در پرونده

مکانیزمهای نظارتی نیازمند خانهتکانی
اثبات ضرورت سنجش صالحیت مسئوالن در فواصل مختلف

پتروش��یمی و اخاللگ��ر نظام اقتص��ادی؛ "مرجان
ش��یخ االس�لامی آل آقا" .او مدیر عامل ش��رکت
بازرگانی دنیز و هترا تجارت است .به گفته "قاضی
مسعودی" او متهم به مشارکت در اخالل در نظام
اقتصادی کش��ور به مبلغ مذک��ور و تحصیل مال
نامشروع به مبلغ  ۷میلیون و  ۶۵هزار و  ۵۲۹یورو
و  ۸میلیون و  ۷۱۰هزار و  ۳۸۴دالر است.
مرج��ان شیخاالس�لامی ظاه��را دو بار تالش
کرده به مجلس راه پی��دا کند .یک بار در مجلس
ششم که خود را اصالح طلب خوانده و یک بار در
مجلس هشتم برخالف فضاسازی و ادعای جریان
اصالحات درباره حضور نام مرجان شیخاالس�لامی
آلآق��ا مته��م ردی��ف اول پرون��ده فس��اد مال��ی
پتروشیمی در لیس��ت اصولگرایان انتخابات دوره
هشتم مجلس شورای اس�لامی ،مستندات حاکی
از آن اس��ت که نام وی در هیچکدام از لیستهای
اصل��ی مورد تایی��د اصولگرایان که ب��ا نام «جبهه
متحد اصولگرایان» و «ائتالف فراگیر اصولگرایان»
در سال  ٨۶منتشر شده است وجود ندارد.
او در انتخابات مجلس شش��م ب��ه عنوان عضو
جبهه مش��ارکت و عض��و تحریری��ه روزنامه صبح
امروز به مدیرمسئولی «س��عید حجاریان» کاندیدا
ش��د .این درحالی اس��ت که در این سال شعار وی
برای ش��رکت در انتخابات مجلس شش��م «خاتمی
را تنه��ا نمیگذاریم» ب��ود .مدعیان اصالحات برای
س��رپوش گذاش��تن بر این رس��وایی ادعا میکنند
وی در انتخابات مجلس هش��تم تغییر موضع داده
و در لیست اصولگرایان بوده است حال آنکه لیست
مور د اش��اره این جریان لیست قالبی «اصولگرایان
مس��تقل!» به سرلیستی س��عید ابوطالب است که
ابتدا س��بحانی به عنوان سرلیست معرفی شده بود

صفر تا صد تجهیزات دفاعی
را خودمان میسازیم
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت :بیانیه
ارتش اسلام
مقام معظ��م رهبری چ��راغ راه گام دوم
انقالب اسالمی بوده و سرلوحه ما در نیروی زمینی است.
امیر سرتیپ کیومرث حیدری در خصوص بیانات مقام معظم
رهبری در م��ورد گام دوم ملت ایران اظهار کرد :بیانیه گام دوم
مقام معظم رهبری سرلوحه عملکرد ما در نیروی زمینی است.
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ال از حوزه
اما وی از ش��هر دامغان کاندید ش��د و اص ً
انتخابیه تهران ثبتنام نکرد .نکته دیگر حضور پرویز
کاظمی اولین وزیر کار جدا ش��ده از دولت نهم در
این لیست قالبی که بعدها تبدیل به حامی روحانی
و عضو ستاد انتخاباتی وی شد و هماکنون در دادگاه
پرونده بانک سرمایه به عنوان یکی از متهمین اصلی
در حال محاکمه است .او البته هرگز بر کرسیهای
پارلم��ان ایران تکیه نزده اس��ت اما تایید صالحیت
شده و در رقابت شرکت کرده است!
نکته قابل توجه درب��اره این فرد ،اما ازدواج او با
مهدی خلجی یکی از فعاالن رسانهای خارج نشین و
افراد نزدیک به رضا پهلوی اس��ت که طرفدار درجه
یک سردمداران اسرائیلی است .او البته بعد از افشای
اختالس همس��رش عکسهای خودش با او را پاک
کرده است .خلجی که زمانی در لباس یک روحانی در
قم زندگی میکرد چندی پیش به مجلس نمایندگان
آمریکا پیشنهاد داد تحریمها علیه ایران بیشتر شود.
این موضوع نیز ار نگاه فعاالن توییری دور نمانده و در
برخی توییتها این تقاضا را با فعالیتهای بازرگانی
همسرش مرتبط خوانده شده است.
درست اس��ت که گفته میشود که گروهی از
افراد فعال در ش��رکت نفت و گاز سپانیر وابسته به
قرارگاه خاتماالنبیا ،ناآگاهانه مبادرت به عقد قرارداد
با فردی مشکوک به نام مرجان شیخاالسالمی آلآقا
کردهاند و این فرد ب��ا گرفتن پولهای فراوان گویا
از کشور متواری شده و به کانادا گریخته است .این
زن ک��ه دارای مالکیت ش��رکتهای آرام و دنیز در
ترکیه است و متارکه کرده ،با داشتن چندین فرزند
برای اینکه سرپوشی بر کالهبرداریهایش بگذارد
به کانادا گریخته است .آقای خ .ع .از طرف شرکت
نفت و گاز س��پانیر طرف قرارداد با این خانم بوده

وی ادام��ه داد :تمام توان جوانان و کارکنان نیروی زمینی
را بسیج کردیم که بتوانیم با معرفت گام دوم را در عرصههای
مختلف فرهنگ��ی ،اقتصادی ،جه��ادی و عرصههایی که مقام
معظم رهبری تبیین فرمودند برنامه ریزی کنیم.
فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه این بیانیه چراغ
راه گام دوم انقالب اس�لامی اس��ت ،افزود :انقالب اس�لامی
 ۴۰س��ال محکم با درایت و هوش��مندی مقام معظم رهبری
روی پ��ای خود ایس��تاده و در نیروی زمینی تم��ام توانمان را
در مس��یری که فرمانده معظم کل قوا تبیین فرمودند بس��یج
کردهایم تا موثر واقع شویم.

که هماکنون از طریق مراجع قضائی در بازداش��ت
بهس��ر میبرد .اما این بخ��ش کوچکی از اطالعاتی
است که از این فرد ،ش��نیده شده .او مدیرمسئول
خبرگزاری میراث و درعینحال مشغول البی نفتی
ب��ا بقایی و تیم احمدینژاد ب��ود .همزمان بهعنوان
خبرنگار پارلمانی روزنامه همبس��تگی مش��غول به
فعالیت بود.
جالبتر آنکه مس��یح علین��ژاد ،خبرنگار آزاد
که اکن��ون آنس��وی مرزها فعالی��ت میکند ،در
کتاب معروف خود با نام «باد در موهایم» نوش��ته:
«مرج��ان شیخاالس�لامی ،دبیر سیاس��ی روزنامه
همبستگی ،مرا زیر بالوپر گرفت» .او در انتخابات
مجلس شش��م به عنوان عضو جبهه مش��ارکت و
عضو تحریریه روزنامه صبح امروز به مدیرمسئولی
س��عید حجاریان کاندیدا ش��د .در مجلس هشتم
ادع��ا کرد که تاکنون سیاس��ی نبوده و نس��بتی با
اصالح طلب��ان ندارد و با عن��وان اصولگرا کاندیدا
شد .او مدیرعامل اسبق خبرگزاری میراث فرهنگی
است .در دوران خاتمی خود را اصالح طلب نشان
میداد او همزمان توانس��ت در ش��رکتهای نفتی
هم ورود ک��رده و طرف عقد قراردادها قرار بگیرد.
اما درباره فرار او اظهارات ضد و نقیضی وجود دارد
از ف��رار در س��ال  96تا در رفتن از س��ال  91که
این روزها علیزاده فعال رس��انهای لندن نشین آن
را افش��ا کره اس��ت و گفته  «:آنچه این پرونده را
مهم تر کرده است .اینکه نفر دوم این پرونده پولی
را ک��ه از مردم ایران غارت کرده اس��ت از کش��ور
خارج کرده و ش��بکه ای ساخته از اپوزیسیون و به
تقویت و حمایت از اپوزیس��یون مشهور در رسانه
ضد ایران��ی غربی پرداخته اس��ت .چیزی که این
پرون��ده را مهمتر میکند این اس��ت ک��ه او با این

وی با اش��اره به سفر بشار اس��د رئیس جمهور سوریه به
ایران و دیدار با مقام معظم رهبری تصریح کرد :حضور بش��ار
اسد در ایران به معنای اعتالی قدرت خدا ،کلمة اهلل و وحدت
مسلمین بوده و جمهوری اسالمی ایران در پشتیبانی از جبهه
مقاومت مصمم است و لحظهای درنگ نخواهد کرد.
امیر حیدری پیرامون ش��عار امسال مقام معظم رهبری و
اجرایی کردن آن توسط دستگاههای مختلف خاطر نشان کرد:
ما از ابتدای س��ال در نیروی زمینی ارتش درباره کاالهایی که
میتوان در بازار داخلی تهیه کرد ،خرید مش��ابه آن را از خارج
ممنوع کردیم و این دستورالعمل ادامه خواهد داشت.

پول ،بمبهای رسانهای شیمیایی ساخته شده که
شب به شب بر سر افکار عمومی ایران ریخته شده
و ذهنه��ا را فلج کرده و آن را از زیس��ت و هویت
خود بیزار کرده و به جای آنکه آنها را در کنار هم
قرار دهد آنها را از هم دور س��اخته و درگیر جنگ
داخلی روانی کرده است فردی که این کار را کرده
مرجان ش��یخ االسالم آل آقا است .در سال 1378
کاندی��د مجل��س از س��وی جبهه مش��ارکت بوده
اس��ت و بعد به دبیر پارلمانی روزنامه اصالح طلب
همبستگی منصوب شده اس��ت و بعد مدیر عامل
خبرگزاری اصالح طلب میراث فرهنگی شده است
در آنجا شبکهای از خبرنگاران اصالح طلب را پیدا
ک��رده و زیر بال و پر خود گرفت��ه که بعدها افراد
مهمی در جریان اپوزیس��یون ش��دند .بعد خود را
یکی از سرداران اقتصادی برای دور زدن تحریمها
معرفی کرده در سال  90و 91از کشور خارج شده
و در ترکی��ه با پولهایی ک��ه از ایران برده و باالی
 100میلی��ون دالر که قرار بوده به ایران باز گردد
در آنجا س��رمایهگذاری کرده و استدیوهای گران
قیمتی س��اخته که برخی از آنها از س��وی سعید
کریمیان مدیر متوفی جم اجاره شده است  .شیخ
االس�لامی سپس به کانادا آمده و با مهدی خلجی
البی سرشناس اس��رائیل در واش��نگتن ازدواجی
احتماال درون س��ازمانی داش��ته اس��ت که به وی
شرایط انتقال اموالش از ترکیه به آمریکای شمالی
و پول ش��ویی را داده اس��ت اینجاست که مرجان
ش��یخ االس�لام ال آقا به اسپانس��ر و حامی مالی
شبکهای وسیع و منسجم از شبکههای اپوزیسیون
و خبرنگاران رس��انههای فارسی زبان غربی مبدل
میشود».
نکته مهم اینکه چرا باید در طول این س��الها
رفتارهای مش��کوک او رصد نش��ده و با واکنش��ی
در خ��ورد مواجه نش��ود! خوب اس��ت که فقط 6
سال گذش��ته و پرونده باز ش��ده ،خوب است که
ب��ا م��ردم صادقیم اما بهتر میش��ود ک��ه بتوانیم
س��ریعتر با قاص��ران و افرادی ک��ه احیانا قصوری
س��هوی کردهاند و تایید صالحیت دوران سالمت
شیخاالس�لامی را مالک ادامه هم��کاری خواندند
برخوردی قاطع شود.

فرمانده نیروی زمینی ارتش به مقایسه دستاوردهای قبل
و بعد انقالب شکوهمند اسالمی پرداخت و تاکید کرد :افتخار
ما این اس��ت که در نیروی زمینی از صفر تا  ۱۰۰تس��لیحات
و تجهیزات مورد اس��تفاده فناوری بوم��ی بوده و محتاج هیچ
بیگانهای نیستیم.
فرمانده نیروی زمینی ارتش درباره حضور موفق جمهوری
اس�لامی ایران در منطقه خاطر نشان کرد :حضور با صالبت و
پیروزمندانه جمهوری اسالمی ایران در منطقه غرب آسیا اراده
الهی و خواست خداست که با درایت ،بصیرت و هوشمندی مقام
معظم رهبری تجلی پیدا کرده است .باشگاه خبرنگاران

مخاطب شمایید
ایجاد فساد ،نتیجه عمل نکردن
به معارف اسالم

مع��ارف ما ،درس ما ،قرآن ما ،س��نت ما ،احادیث
ائمهی اطهار (علیهمالسّ �لام) ،اینها همه ،سرمایههای
ماس��ت .اگر چنانچه به این س��رمایهها توجه کنیم ،از
آنها اس��تفاده کنیم ،خودمان را از آنها محروم نکنیم،
پیش میرویم؛ «ان احس��نتم احسنتم ألنفسکم»؛ اگر
به دس��ت خودم��ان خ��ود را محروم کردی��م« ،و ان
اسأتم فلها»« )۱(.و من اوفی بما عاهد علیه اهلل»؛ اگر
چنانچه به آنچ��ه با خدا معاهده کردیم ،عمل کردیم،
«فس��یؤتیه اجرا عظیما»؛ اگ��ر چنانچه نه ،آنچه را که
با خ��دای متعال معاهده کردیم و قرارداد گذاش��تیم،
شکس��تیم« ،فمن نکث فان ّما ینکث علی نفس��ه»)۲(،
علیه خودمان کار کردهایم.
چند س��ال قبل از این من توصیههای مؤکدی را
راجع به مقابلهی با فساد اقتصادی به مسئولین کشور
کردم؛ استقبال هم کردند؛ اما خب ،اگر عمل میکردند،
دیگر این فساد بانکی اخیر  -که حاال همهی روزنامهها
و همهی دستگاهها و همهی ذهنها را پر کرده  -پیش
نمیآم��د .وقت��ی عم��ل نمیکنیم ،دچار ای��ن حوادث
میشویم .اگر با فساد مبارزه بشود ،دیگر این چند هزار
میلیارد  -یا هرچه  -سوءاستفادهای که افرادی بیایند
بکنند ،پیش نمیآید .وقتی عمل نمیکنیم ،خب ،پیش
میآی��د؛ ذهن مردم را مش��غول میکن��د ،دل مردم را
مشغول میکند ،دل آدمها را میشکند.
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سیاست مجازی
استقبال از نقد!

اس��حاق جهانگی��ری ،مع��اون اول رئی��س
جمه��ور ،نوش��ت«:دولت ازنق��د منتقدان و
مخالفان خوداستقبال میکند و انتقاد را برای اصالح
امور و رفع مش��کالت کش��ور ه��م الزم و هم مغتنم
میشمارد اماتخریب دولتی که در خط مقدمجنگ
اقتصادی است ،نادرست میداند».
اما ای کاش این مرد نقد پذیر درباره شکایت
از اغلب رس��انهةا ،نداشتن س��خنگو ،گزینشی دعوت
کردن خبرنگاران به اندک نشستهای خبری و کلمات
ارزندهای چون«بروید به جهنم» و امثالهم که از زبان
رئیس جمهور در پاسخ به منتقدان خارج میشود هم
توضی��ح دهند که این رفت��ار و این حرفهای امروز او
چه ارتباطی با هم میتواند داشته باشد.

ﺖﺍ
ﻧﻮﺑ
ﻭﻝ

ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﻣﺸﺎﻭﺭﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2097005547000025

ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺳﻨﻨﺪﺝ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻜﺎﻥ ﻳﺎﺑﻰ ﻣﺤﻞ ﺩﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻯ ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪﺝ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﺟﺪ
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺎ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻯ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺸــﺠﺮ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺩﺭ ﺍﻥ ﺑﻤﺴــﺎﺣﺖ 1018/5
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑــﻊ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ  606ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  64ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺩﺷــﺘﻤﺰﺍﺭ ﻛﻪ ﺫﻳﻞ ﺛﺒــﺖ ﻭ ﺻﻔﺤﻪ  486ﺩﻓﺘﺮ
ﺟﻠﺪ  395ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭼﺎﭘﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  482288ﺑﻨﺎﻡ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺠﻴﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ
ﻭ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺳــﭙﺲ ﺟﻮﺍﺩ ﮔﻴﺎﻩ ﻛﺎﺭ ﻃﺒﻖ ﻧﺎﻣﻪ /6/07/48/3546ﻡ1397/11/29 -
ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﻜﺒﺮگ ﺍﺳﺘﺸــﻬﺎﺩ ﻣﺤﻠﻰ ﻛﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﺷﻬﻮﺩ ﺩﺭ
ﺫﻳﻞ ﺁﻥ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ  11361ﻭ  1397/11/29-11360ﺑﮕﻮﺍﻫﻰ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  1022ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ ﺭﺳﻴﺪﻩ
ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻥ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻣﻠﻚ ﻓﻮﻕ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﺫﻳﻞ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸــﻮﺩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴــﻰ 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 ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺑﻨﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5895/
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﻤﺴــﺎﺣﺖ  64/2ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  4676ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  2ﺍﺻﻠﻰ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻛﻪ ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺻﻔﺤﻪ  398ﺩﻓﺘﺮ ﺟﻠﺪ  64ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭼﺎﭘﻰ ﺑﺸﺎﺭﻩ 839555
ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻳﺰﺩﻳﺎﻧﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﻜﺒﺮگ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ
ﻣﺤﻠﻰ ﻛﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﺷــﻬﻮﺩ ﺩﺭ ﺫﻳــﻞ ﺁﻥ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ  1397/12/11-9094ﺑﮕﻮﺍﻫﻰ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  4ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻥ ﺑﻌﻠﺖ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻛﺸﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ
ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻣﻠﻚ ﻓﻮﻕ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﺫﻳﻞ ﻣﺎﺩﻩ
 120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸــﻮﺩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴــﻰ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻠﻚ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﺧﺬ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﺷــﻮﺩ
ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺑﻨﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5894/
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  6932ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  4239ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ
ﺍﻣﻼﻙ ﺟﻠﺪ  289ﺻﺤﻔﻪ  73ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  39553ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻴﺐ ﻛﻴﺎﻧﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺍﺳــﺖ ﻭﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳــﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  75870ﻣﻮﺭﺥ  1393/10/17ﺩﻓﺘﺮ  9ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻣﻤﺒﻠﻎ
 665748191ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻤﺪﺕ  180ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺳﭙﺲ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﺎﺩﺭ ﺧﻄﻴﺐ
ﻛﻴﺎﻧﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ  1397/12/13-20576ﺩﻓﺘﺮ  1100ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﭘﻼﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺩﻭ ﺑﺮگ ﺍﺳﺘﺸــﻬﺎﺩﻳﻪ ﻣﺤﻠﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻟﺬﺍ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻭﻯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﻭ ﻳﺎ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  10ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ .ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻰ ﺳﻨﺪ  491328ﻯ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ 97/12/20
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ

ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗــﺎﻯ  /ﺳــﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳــﻮﻯ ﺑﻪ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺛﺒﺘــﻰ ﺭﺿﺎ ﻧﺎﺻﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳــﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  4417ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﻛﻼﺳــﻪ  1028/2/97ﺡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2844ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  1358ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ )ﺩﺍﺋﻤﻰ( ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﺳﻴﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳــﻮﻯ ﺵ ﺵ  4417ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﻮﺳــﻮﻯ ﺵ ﺵ  1898958831ﭘﺴﺮ
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
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺑﺎﻧﻜﻰ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ -9701079ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺛﺒﺖ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺑــﻪ ﺍﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴــﻴﻦ ﻧﺎﻣﻨﻰ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﺣﺴــﻴﻦ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ 2186ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻰ 0793553938ﻣﺘﻮﻟﺪ 58/1/24ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺳــﺒﺰﻭﺍﺭ ﺥ ﭼﻤﺮﺍﻥ،ﭼﻤﺮﺍﻥ  28ﻭ ﺍﻣﻴﺮﺧﺴﺮﻭﺟﺮﺩﻯ
ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ0780247078ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 0780247078ﻣﺘﻮﻟﺪ69/11/11
ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺳــﺒﺰﻭﺍﺭ ﺥ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﺍﺑﻦ ﻳﻤﻴﻦ 28ﻭﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﺨﺘﺎﺭﺷﺎﻫﻰ ﺛﺎﻧﻰ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ 0780124448ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 0780124448ﻣﺘﻮﻟﺪ 68/6/25ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺳــﺒﺰﻭﺍﺭ ﺥ
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﻧﺒﺶ ﺍﺑﻦ ﻳﻤﻴﻦ ﺷــﺮﻗﻰ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﺭﻓﺎﻩ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻓﺮﻭﺷــﮕﺎﻩ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﻭﺳﻴﺪﻣﺼﻄﻔﻰ
ﻣﺨﺘﺎﺭﺷﺎﻫﻰ ﻭ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ 0780410300ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ07800410300
ﻣﺘﻮﻟﺪ 71/9/18ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺳــﺒﺰﻭﺍﺭ ﺥ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﻧﺒﺶ ﺍﺑﻦ ﻳﻤﻴﻦ ﺷــﺮﻗﻰ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺑﺎﻧــﻚ ﺭﻓﺎﻩ ﻣﺮﻛﺰﻯ
ﻓﺮﻭﺷــﮕﺎﻩ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﺸــﻮﺩﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﺑﺎﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 795979373ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺸﺘﺼﺪﻭﺑﻴﺴــﺖ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭﺷﺸــﺼﺪﻭﻫﻔﺪﻩ ﻫﺰﺍﺭﺭﻳﺎﻝ ﺗﺎ
ﺗﺎﺭﻳــﺦ 97/11/27ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻭ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺬﻛﻮﺭﺗﺎﺭﻭﺯ ﺗﺴــﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪﻫﻰ ﻃﺒﻖ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺷــﻤﺎ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ9701079ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺥ  97/12/9ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻨﻰ ﻭ ﺍﻣﻴﺮ ﺧﺴﺮﻭﺟﺮﺩﻯ ﺑﺸﺮﺡ ﻣﺘﻦ
ﺳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﻟﺬﺍ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻔﺎﺩﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻜﻤﺮﺗﺒﻪ
ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ10ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺤﺴــﻮﺏ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ،ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺟﺮﻳﺎﻥ
ﺧﻮﺍﻫﺪﻳﺎﻓﺖ).ﻡ ﺍﻟﻒ(97/100/1932
ﺗﺎﺭﻳﺦﺍﻧﺘﺸﺎﺭ:ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ97/12/20
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻴﻤﺎﻛﺸﻰ
ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 3/927/97 :ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 98/2/3:ﺳﺎﻋﺖ  12ﻇﻬﺮ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺭﻗﻴﻪ ﺍﺣﻤﺪﻳﺎﻥ
ﻑ ﺣﺴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻴﻤﺎﻛﺸــﻰ ﻑ ﺟﻌﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ:ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻮﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ
ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ
ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ
ﻫﻢ ﺭﺳــﺎﻧﺪ.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪﺍ ً ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺑﻪ ﻭﺳــﻴﻠﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻻﺯﻡ ﺷﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺁﻥ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻮﻡ ﺷﻮﺭ ﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺭﺍﻣﺴﺮ-ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺷﺘﻴﺎﻗﻰ

ﺗﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳﺘﺎﺩ( ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  www.setadiran.irﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻗﺒﻠﻰ  ،ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺯﻧﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/12/21ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ2097005547000025 :
ﻣﺸﺎﻭﺭﻳﻦ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ :ﻣﺸﺎﻭﺭﻳﻦ ﺑﺎ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻯ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ
ﻣﻬﻠﺖ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺖ :ﺳﺎﻋﺖ  17ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ 97/12/28
ﻣﻬﻠﺖ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ :ﺳﺎﻋﺖ  13ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ 98/1/20
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ :ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺁﺩﺭﺱ :ﺳﻨﻨﺪﺝ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ  ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮔﻤﺮﻙ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ 087-33158700 :ﻭ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺁﺩﺭﺱ :ﺳﻨﻨﺪﺝ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﺍﺣﺪ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ :ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎﺱ021-41934:
ﺩﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ 88969737 :ﻭ 85193768
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺁﮔﻬﻰ 409762
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