مشکالت اقتصادی نتیجه سوء مدیریت است

دیدگاه

عض��و مجلس خبرگان رهبری گفت :وقتی ما با مش��کالت اقتصادی مواجه
میشویم متوجه خواهیم شد که عمده این مشکالت نتیجه سوء مدیریت است
و ارتباطی به تحریمها ندارد.
آیت اهلل محس��ن مجتهد شبس��تری با بیان اینکه رفع مشکالت معیشتی و
اقتصادی جدی ترین مطالبه اعضای خبرگان رهبری از مس��ئوالن دولتی اس��ت،
گفت :وضعیت کنونی اقتصاد کش��ور شایس��ته نظام اس�لامی و در شأن ملت ایران
نیست.
وی ب��ا بیان اینکه نمیتوان منکر تأثیر تحریمها ش��د اف��زود :امروز آنچه برای همه
روشن است این است که میتوان با تدابیر صحیح ،مشکالت اقتصادی و معیشتی را رفع
کرد .آیت اهلل شبس��تری گفت :خبرگان در اجالسیه اخیر ،خواستار اقدام فوری دولت و
مهر
دیگر دستگاهها برای رفع مشکالت معیشتی از جمله گرانیها شدند.
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نظرگاه

اینستکس ابزاری برای کنترل درآمدهای نفتی ایران

عضو هیئت رئیس��ه مجلس گفت« :اینستکس» ابزاری در اختیار اروپاییها
برای کنترل و مدیریت درآمدهای نفتی ایران است.
اسداهلل عباسی با اشاره به ایجاد سازوکار ویژه مالی بین ایران و اروپا موسوم
به "اینس��تکس" گفت :اروپاییها قابل اعتماد نیستند و تاکنون به هیچ کدام از
تعهدات خود بهدرستی عمل نکردند که حاال بخواهند این سازوکار مالی را ایجاد
کنند .عضو هیئت رئیس��ه مجلس تصریح کرد :اعتماد به اروپاییها و دل بس��تن به
وعدههای آنها باعث شده که ما شرکایی همچون چین و روسیه را از دست بدهیم.
وی ب��ا بیان اینکه درآمدهای ناش��ی از فروش نفت ایران ب��ه اروپاییها از طریق این
سازوکار باید در حساب اینستکس واریز شود تا از این طریق کنترل و نظارت این درآمدها
را در اختیار داشته باشند ،اظهار داشت :این سیستمی که پول ایران به بانکهای اروپایی
فرستاده شود و از اروپاییها غذا و دارو وارد کنیم ،چندان پسندیده نیست .تسنیم

میزان

بخشنامه رئیسی در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان

از سوی رئیس قوه قضاییه بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت
فرارس��یدن عید نوروز س��ال  ۱۳۹۸به واحدهای قضایی و دادس��راهای سراسر
کشور ابالغ شد.
در این بخشنامه آمده است؛به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی
و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل
به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخالقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی
بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی اس��ت به زندانیان محکوم با رعایت ش��رایط
ذیل و اخذ تامین مناس��ب  ۱۵روز مرخصی داده ش��ود  .این مرخصی به مدت  ۱۵روز
دیگ��ر نیز قابل تمدید خواهد بود .الف -زندانیان محکوم به حبس :ب -زندانیان محکوم
به جزای نقدی :ج -محکومین به پرداخت دیه و محکومین مالی :د -مفاد این بخشنامه
شامل مرتکبین جرائم خاص نخواهد بود.

رویـداد
سرمقاله
تنها گزینه منطقه
ادامه از صفحه اول

بر این اساس ایجاد هماهنگی نظامی و اطالعاتی
ب��رای مقابله با تحرکات بحرانس��از آمریکا و اروپا در
منطقه امری ضروری اس��ت که همگرایی س��ه کشور
ای��ران ،س��وریه و ع��راق را طلب میکن��د .نکته مهم
آنک��ه هماهنگی نظامی اصلی مهم برای تحقق اهداف
اقتصادی است .اکنون میان این کشورها برای توسعه
مناسبات اقتصادی از جمله در عرصه بازسازی سوریه
و عراق و فعالتر ش��دن بخش خصوصی این کشورها
توافق��ات خوبی میان طرفین صورت گرفته که س��فر
بشار اس��د رئیسجمهور س��وریه به تهران و نیز سفر
حس��ن روحانی رئیسجمهوری اسالمی ایران به عراق
نشست مهم در تحقق این مهم داشته است.
با توجه به شرایط منطقه اصل مهم برای به نتیجه
رس��یدن توافقات اقتصادی ،برق��راری ثبات و امنیت
پایدار اس��ت لذا برگزاری نشستهای مشترک نظامی
و امنیی امری ضروری مینماید که برگزاری نشس��ت
سهجانبه دمشق در این چارچوب قابل ارزیابی است.
در جمعبن��دی نهای��ی از آنچه ذکر ش��د میتوان
گفت که سفر س��ردار باقری به سوریه در کنار تقویت
مناسبات امنیتی دو کشور با برگزاری نشست سهجانبه
ایران ،سوریه و عراق این پیام مهم را به جهانیان مخابره
میکند که اراده سه کشور برای برقراری امنیت پایدار
ناگسستنی بوده و طرفین برای تحقق این مهم از هیچ
اقدام��ی فروگ��ذار نخواهند بود .دس��تاوردهای ایران،
س��وریه و عراق در مبارزه با تروریس��م این اصل مهم
را دارد که هر کش��وری که به دنب��ال مبارزه واقعی با
تروریسم اس��ت باید در کنار این سه کشور قرار گیرد
چنانکه روسیه و در مقاطعی ترکیه این مهم را صورت
داده و نتایج مثبت آن را نیز مشاهده کرده اند.
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رئیسجمه��ور گف��ت :تورم
پايش و پويش
امسالمان بیش از  ۲۰درصد
ب��وده اما توان ما برای افزایش حقوق و دس��تمزد
بیش از این نبوده و امیدواریم برای س��ال آینده با
کمک همدیگر بتوانیم شرایط مطمئنتری را برای
مردم به وجود آوریم.
حجتاالسالم حسن روحانی رئیس جمهور در
جمع مردم اس��تان بوش��هر و در ورزشگاه کنگان،
گفت :بس��یار خوش��حالم که برای هفتمین بار به
استان دالور بوشهر سفر میکنم و در هر سفری به
این استان شاهد یک حرکت بسیار مهم در زمینه
اقتصادی بودیم.
وی با اش��اره ب��ه حضور م��ردم در اجتماعات
دینی و ملی گفت :مردم با حضورشان اعالم کردند
که ممکن است شما سختیها و مشکالتی را برای
ما به وجود آورید اما نخواهید توانست ملت بزرگ
ایران را در برابر خودتان تس��لیم کنید .این ملت،
ملتی شجاع و مقاوم در برابر انواع توطئههای شما
بوده و خواهد بود.
روحانی خاطرنش��ان کرد :همه م��ا میدانیم
که دش��منانمان در یک سال گذش��ته تمام توان
خودشان را برای فشار بر زندگی مردم وارد آوردند
و امی��د آنه��ا این بود ک��ه مردم را از مسیرش��ان،
دینش��ان ،انقالبشان ،نظامش��ان و اعتقاداتشان
ج��دا کنند اما ای��ن مردم س��ختیهای زندگی را
پذیرفتند و به دشمنان این سرزمین با صدای بلند
پاسخ منفی دادند.
رئی��س قوه مجریه تأکید ک��رد :دولت در این
ش��رایط س��خت با همه توان در کنار ملت خواهد
ب��ود .ما به ح��ول و قوه الهی و با هم��ه امکانات و
توانی که از آنِ ملت ایران اس��ت به کمک مردمی
که سختیهای بیش��تری را امروز تحمل میکنند
و مردم��ی ک��ه دارای درآمد ثابت هس��تند امروز
سختترین مشکالت را خواهند داشت .آنهایی که
درآمدشان متغیر اس��ت به طور طبیعی خودشان
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ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳــﻴﺪ ،ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ –5901/ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ:
 97/12/27ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ98/1/17 :
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣــﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  139760301058003268ﻣﻮﺭﺥ  1397/12/14ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ
ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻴﻦ ﺍﷲ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﺑﻠﻖ ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ
ﺑﺎﻍ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  1174/18ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  1469ﻓﺮﻋﻰ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  576ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  106ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ ﺣﺼﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺳــﻤﻰ ﻭﻣﺸــﺎﻋﻰ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ،ﻇﺮﻑ
ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ 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 –5902/ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 97/12/27 :ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ98/1/17 :
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  97/839ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﻼﻟﻪ  ،ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻴﺦ ﻭﻳﺴﻰ
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ .ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺟﻮﺍﺩ ﻧﺎﺻﺮﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺷﻴﺦ ﻭﻳﺴﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻡ ﻋﻠﻰ
ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﻼﻟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ً ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ 73
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭﺩﻓﺘﺮ
ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﻼﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺩﺭﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷــﻨﺒﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1398/02/16ﺳﺎﻋﺖ
 09:00ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺧﺪﺍﻭﺭﺩﻯ ﺻﻔﺮﻯ -ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻬﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﻼﻟﻪ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻮﺳــﻔﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  11ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  279/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺳﻴﺪﻋﻠﻰ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  18ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 97/12/21ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1 :ﺳــﻴﺪ
ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺵ ﺵ  11ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ
ﺑﻪ ﺵ ﺵ  25ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -3ﺳــﻴﺪ ﻃﺎﻫﺮ ﻳﻮﺳــﻔﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳــﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  1393ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﺳﻴﺪ ﺗﻘﻰ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  8ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﺳﻴﺪ ﺻﺎﺑﺮ
ﻳﻮﺳــﻔﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳــﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  1401ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -6ﺁﺳﻴﻪ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ
ﺵ  1433ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -7ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮﻳﻔﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  1298ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
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 ﺍﻟﻒ5917/
ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﺯﻩ  10ﺁﺑﺴﺮﺩ

روحانی در جمع مردم استان بوشهر:

دولت در این شرایط سخت در کنار ملت است
را ب��ا ش��رایط تطبی��ق میدهند ب��ه همین دلیل
در بودجه س��ال آینده که تقدیم مجلس ش��ورای
اس�لامی کردیم برای آنهایی که درآمد ثابت دارند
و هم��ه کارمندان چه آنهایی که مش��غول کارند و
بازنشستگان که مجموعه کارمندان و بازنشستگان
حدود  5میلیون و  500هزار نفر است و برای همه
کارگران که شامل جمعیتی حدود  14میلیون نفر
هس��تند تالش کردیم بتوانیم حقوق و مس��تمری
آنه��ا را در کارمن��دان ح��دود  20درص��د و برای
کارگران بیش از  20درصد افزایش دهیم.
روحان��ی با تأکی��د بر اینکه امس��ال مردم در
مقاطع��ی مش��کالت داش��تند و هنوز ه��م دارند،
گف��ت :همانطور ک��ه در دولت به اعض��ای هیأت
دولت مؤک��دا ً توصیه کردم باید همه توان دولت و
مسئولین ،مدیران و کارمندان در سراسر کشور به
گونهای باشد که انش��اءاهلل شب عید مردم بتوانند
تا حدی احس��اس راحتی کنند و از خدا بخواهیم
که برای سال آینده شرایط بهتری را داشته باشیم.
اولین حمایت ما از آنهایی اس��ت که دارای حقوق
ثابت هس��تند ،دومین حمایت ما از اقشاری است
که در فش��ار هستند و اقش��اری هستند که دارای
نیازمندی بیشتری هستند.
وی در م��ورد اش��تغال جوانان بیان داش��ت:
هم��ه تالشمان را درباره اش��تغال جوانان باید به
کار گیریم ،وضع اش��تغال ما در س��ال  97مناسب
بوده اما نس��بت به اف��رادی که در طول س��الیان
گذش��ته در جمع بیکاران قرار داش��تند متأسفانه
باز ه��م بیش از  3میلیون نفر بی��کار داریم و این
تالش��مان را باید ادامه دهیم .م��ن به ملت بزرگ

ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣــﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  139760301053005461ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ
ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻰ ﺑﻰ ﺯﻫﺮﺍ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻓﻴﺮﻭﺯ ﺍﺑﺎﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳــﻴﺪ ﺍﺳــﺪﺍﷲ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  35ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﺒﺪ ﺩﺭ 5000
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  55000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  55ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  175ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺎ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻗﻰ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺩ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ
ﺩﺭ ﺍﺟــﺎﺭﻩ ﺁﻧﻬــﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺠﻴﺪ ﺁﺑﺎﺩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳــﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧــﻢ ﺑﻰ ﺑﻰ ﺯﻫﺮﺍ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻓﻴﺮﻭﺯ ﺁﺑﺎﺩﻯ
ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ
ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ
ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ،ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ،
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣــﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -97/12/27 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ
ﺩﻭﻡ - 98/1/17 :ﻡ ﺍﻟﻒ6330/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣــﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  139760301053005467ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ
 /ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﭘﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  6640194414ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻯ ﺩﺭ  2000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻉ
ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  55000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  55ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  175ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻗﻰ
ﺩﺭ ﺣﺪ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺩﻛﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺠﻴﺪ ﺁﺑﺎﺩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳــﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﭘﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ
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 ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -97/12/27 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ - 98/1/17 :ﻡ ﺍﻟﻒ6331/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣــﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139760301053005450ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ /ﺩﻭﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ
ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻫﮋﺑﺮﻯ ﻓﻴﺮﻭﺯ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  3ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻯ ﺩﺭ 2273
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  55000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  55ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  175ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺎ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻗﻰ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺩﻛﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻰ ﻣﺸــﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ
ﺩﺭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺠﻴﺪ ﺁﺑﺎﺩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳــﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﺳــﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻫﮋﺑﺮﻯ ﻓﻴﺮﻭﺯ ﺁﺑﺎﺩﻯ
ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ
ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ
ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ،ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ،
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣــﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -97/12/27 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ
ﺩﻭﻡ - 98/1/17 :ﻡ ﺍﻟﻒ6332/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣــﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  139760301053005453ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ
 /ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  6640088231ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻯ ﺩﺭ  2000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻉ
ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  55000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  55ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  175ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻗﻰ
ﺩﺭ ﺣﺪ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺩﻛﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺠﻴﺪ ﺁﺑﺎﺩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ
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 ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -97/12/27 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ - 98/1/17 :ﻡ ﺍﻟﻒ6333/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣــﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139760301053005444ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ /ﺩﻭﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ
ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻣﻴﺮ ﻋﺒﺎﺱ ﭘﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  572ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻯ ﺩﺭ  9800ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺸــﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  55000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  55ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  175ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻗﻰ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺩﻛﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺟﺎﺭﻩ
ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺠﻴﺪ ﺁﺑﺎﺩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻣﻴﺮﻋﺒﺎﺱ ﭘﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ 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 ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -97/12/27 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ - 98/1/17 :ﻡ ﺍﻟﻒ6334/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣــﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  139760301053005441ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ
ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﻃﺎﻫﺮﻩ ﭘﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  704ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻯ ﺩﺭ ﺩﺭ  4900ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  55000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  55ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  175ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻗﻰ ﺩﺭ
ﺣﺪ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺩﻛﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻰ ﻣﺸــﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺠﻴﺪ ﺁﺑﺎﺩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﻃﺎﻫﺮﻩ ﭘﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ
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 ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -97/12/27 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ - 98/1/17 :ﻡ ﺍﻟﻒ6335/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ

ایران و مردم عزیز استان بوشهر و مردم شهرستان
کنگان اع�لام میکنم علیرغم اینکه تمام تالشها
بر این بود که در سال  97توسعهای نداشته باشیم
و میخواستند کاری کنند که دولت تمام پروژهها
را به زمین گذارد و حداکثر بتوانیم مواد و کاالهای
مورد نیاز مردم را در اختیارش��ان بگذاریم به حول
و قوه الهی تاکنون بیش از  34هزار میلیارد تومان
در س��ال  97برای پروژههای عمرانی را پرداخت
کردهای��م و امیدواریم در این چند روز هم در حد
امکان این رقم را افزایش دهیم.
وی بی��ان داش��ت :برغ��م اینک��ه آمری��کا،
صهیونیستها و برخی کشورهای مرتجع منطقه با
همه توان به مردم ایران فشار وارد میکند ،اما ما راه
خود را ادامه خواهیم داد و رابطه خود با همسایگان
عزیزمان را روز به روز توسعه خواهیم داد.
روحانی با اشاره به س��فر خود به کشور عراق
گفت :رابطه ایران و عراق ،الگویی نمونه در منطقه
اس��ت .آماده ایم ب��ا همه همس��ایگان مثل عراق،
بهترین روابط را داشته باشیم.آیت اهلل سیستانی از
افتخارات ش��یعه در جهان است.اراده تمام مراجع
عظام و نخبگان دو کش��ور ،تعمیق روابط صمیمی
ایران و عراق اس��ت .رابطه با همس��ایگان را روز به
روز توسعه خواهیم داد.
رئیس جمهور با اش��اره ب��ه مالقاتهای خود
ب��ا مراجع بزرگ کش��ور ع��راق از جمل��ه آیتاهلل
سیس��تانی که وی را افتخار شیعیان جهان معرفی
کرد ،گفت :س��فر  3روزه به عراق و توافقهایی که
با این کشور انجام ش��د به این معناست که رابطه
م��ا تنها رابطه دو دولت نیس��ت بلک��ه رابطه تمام

اقشار و گروهها و شخصیتهای سیاسی ،اجتماعی
و مذهبی است.
افتتاح رسمی فازهای  ۲۳ ،۲۲ ،۱۳و ۲۴
س جمهور
پارس جنوبی با حضور رئی 
حجتاالسالم حسن روحانی رئیس جمهور روز
یکش��نبه در ادامه برنامههای سفر به استان بوشهر
ضمن افتتاح و بازدید از فازهای ۱۳و ۲۴، ۲۳ ،۲۲
پارس جنوبی در شهرس��تان کنگان ،با توضیحات
وزیر نف��ت و مدیران و متخصصان ای��ن فازها ،در
جریان روند احداث این مجموعه عظیم پاالیش گاز
و تولید محصوالت گوناگون در آن و نیز طرحهای
توسعهای فازهای پارس جنوبی قرار گرفت.
رئیس جمه��ور با حضور در یادمان ش��هدای
صنعت نفت و گاز کشور یاد و خاطره مجاهدتهای
آنان را گرامی داشت و هنگام پردهبرداری از یادمان
بهرهبرداری از فازهای  ۲۳ ،۲۲و  ۲۴پارس جنوبی،
اظهار داشت :با افتخار به همه مهندسان ،کارکنان
و زحمتکش��ان و با تبریک به ملت بزرگ ایران ،در
روز میالد امام نهم ،حضرت جواد(ع) با نام خداوند
و توسل به ارواح طیبه معصومین (ع) فاز ۲۳ ،۲۲و
 ۲۴پارس جنوبی را افتتاح میکنیم.
فاز  ۱۳پارس جنوبی با چهار س��کوی دریایی،
 ۳۸حلق��ه چاه و چهار خط لوله به طول هر کدام
 ۹۰کیلومت��ر ،ف��ازی صد در ص��د ایرانی در همه
مراحل طراحی ،ساخت و راه اندازی است.
فاز  ۱۳با ه��دف تولید روزانه  ۵۶میلیون متر
مکعب گاز ۷۵ ،هزار بش��که میعانات گازی۴۰۰ ،
تن گوگرد و تولید ساالنه یک و نیم میلیون تن ال

ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣــﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139760301053005435ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ /ﺩﻭﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ
ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻴﻼ ﭘﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  588ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻯ ﺩﺭ  4900ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  55000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  55ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  175ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻗﻰ ﺩﺭ
ﺣﺪ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺩﻛﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻰ ﻣﺸــﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺠﻴﺪ ﺁﺑﺎﺩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻴﻼ ﭘﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ
ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ
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 ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -97/12/27 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ - 98/1/17 :ﻡ ﺍﻟﻒ6336/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣــﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  139760301053005464ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ
ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻴﺪﻩ ﺳﻜﻴﻨﻪ ﻫﮋﺑﺮﻯ ﻓﻴﺮﻭﺯ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  818ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻯ ﺩﺭ 2527
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  55000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  55ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  175ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺎ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻗﻰ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺩﻛﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻰ ﻣﺸــﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ
ﺩﺭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺠﻴﺪﺁﺑﺎﺩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻴﺪﻩ ﺳﻜﻴﻨﻪ ﻫﮋﺑﺮﻯ ﻓﻴﺮﻭﺯ ﺁﺑﺎﺩﻯ
ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ
ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ
ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ،ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ،
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣــﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -97/12/27 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ
ﺩﻭﻡ - 98/1/17 :ﻡ ﺍﻟﻒ6337/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣــﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  139760301053005438ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ
 /ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭘﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  35ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻯ ﺩﺭ  4900ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ
ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  55000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  55ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  175ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻗﻰ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺟﻨﻮﺏ
ﻏﺮﺏ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺩﻛﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ ﻣﺠﻴﺪ ﺁﺑﺎﺩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭘﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ،ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ،ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -97/12/27 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ - 98/1/17 :ﻡ ﺍﻟﻒ6338/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣــﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  139760301053005432ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ
ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﭘﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  17275ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻯ ﺩﺭ  4900ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  55000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  55ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  175ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻗﻰ ﺩﺭ
ﺣﺪ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺩﻛﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻰ ﻣﺸــﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺠﻴﺪ ﺁﺑﺎﺩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﭘﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ
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 ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -97/12/27 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ - 98/1/17 :ﻡ ﺍﻟﻒ6339/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣــﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  139760301053005447ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ
 /ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  589ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻯ ﺩﺭ  9800ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ
ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  55000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  55ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  175ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻗﻰ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺟﻨﻮﺏ
ﻏﺮﺏ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺩﻛﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍ ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ ﻣﺠﻴﺪ ﺁﺑﺎﺩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ،ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ،ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -97/12/27 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ - 98/1/17 :ﻡ ﺍﻟﻒ6470/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣــﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  139760301053005428ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ
 /ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻳﻨﺐ ﭘﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  6640126532ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺩﺭ  2000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺸــﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  55000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  55ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  175ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻗﻰ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺩﻛﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺟﺎﺭﻩ
ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺠﻴﺪ ﺁﺑﺎﺩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻳﻨﺐ ﭘﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺍﺩﺍﺭﻩ 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 ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -97/12/27 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ - 98/1/17 :ﻡ ﺍﻟﻒ6471/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ

پی جی ،و یک میلیون تن اتان در س��احل کنگان
اجرا ش��ده که ارزش محص��والت تولیدی این فاز
پنج میلیون دالر در روز است.
همچنین فاز  ۲۳ ،۲۲و  ۲۴میدان گازی پارس
جنوبی با چهار سکوی دریایی ۳۸ ،حلقه چاه و سه
خط لوله در فاصله  ۱۰۵کیلومتری ساحل کنگان
واقع شده است.
این فازه��ا که همه مراحل طراحی ،س��اخت
و راه ان��دازی تجهیزاتش صد در صد ایرانی اس��ت
 ۲میلی��ارد فوت مکعب گاز را از دریا به خش��کی
منتقل میکند.
فازه��ای  ۲۲تا  ۲۴پ��ارس جنوبی برای تولید
روزانه  ۵۶میلیون متر مکعب گاز ۷۷ ،هزار بش��که
میعان��ات گازی ۴۰۰ ،تن گوگرد و تولید س��االنه
ی��ک و نیم میلیون تن گاز مایع و یک میلیون تن
اتان طراحی و س��اخته شده که ارزش محصوالت
تولیدی این فازها روزان��ه  ۳۰میلیون دالر برآورد
شده است.
با بهرهبرداری از این فازها روزانه  ۱۱۳میلیون
متر مکعب گاز غنی ۱۰۰ ،میلیون متر مکعب گاز
متان ۱۵۰ ،هزار بش��که میعانات گازی و  ۸۰۰تن
گوگرد گرانول به ظرفیت تولید اضافه و همچنین
س��الیانه  ۲میلیون و  ۱۰۰ه��زار تن گاز مایع و ۲
میلیون ت��ن اتان به عنوان خ��وراک اصلی صنایع
پتروشیمی تولید میشود.
تمام��ی این مراح��ل با اعتب��اری بیش از ۱۱
میلیارد دالر س��اخته ش��دهو ایران برای نخستین
بار در برداش��ت گاز از این میدان مشترک از قطر
پیشی میگیرد.
اج��رای ای��ن طرحها که با مش��ارکت قرارگاه
س��ازندگی خاتم االنبیاء(ص) به کنسرسیومهایی
متش��کل از پیمان��کاران ،مش��اوران و س��ازندگان
ایرانی واگذار شده ،با بهرهگیری از حداکثر توان و
تخصص شرکتهای داخلی به مرحله بهرهبرداری
فارس
رسیده است.

ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣــﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  139760301053005316ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ
ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﺷــﻴﺮﺍﺯﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  2846ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻯ ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ
ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  8555ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  153ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  84ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﻴﺼﺮ ﺁﺑﺎﺩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺷﻴﺮﺍﺯﻯ 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 ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳــﻴﺪ ،ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺗﺴــﻠﻴﻢ 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 ﺍﻭﻝ -97/12/27 :ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ - 98/1/17 :ﻡ ﺍﻟﻒ6281/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ
ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺭﻭﺯ ﻣﻮﺭﺥ  97/12/26ﺑﻨﺎﻡ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﭘﺮﻭﺍﺯﻯ ﻛﻪ ﻣﺎﻩ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺮﻭﺍﺯﻯ ﺻﺤﻴﺢ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺁﺑﺴﺮﺩ
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ  105ﺍﺻﻼﺣﻰ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﺍﻣﻼﻙ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻮﺳﻰ ﺣﺎﺟﻴﺎﻥ ﻃﺒﻖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1397/12/20-011482ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
1397/12/16 -26644ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﺬﻑ ﺑﻬﺎﻯ ﺛﻤﻦ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  106/446ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻋﺒﺎﺳــﻰ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﻭ ﺑﻬــﺎﻯ ﻋﺎﺩﻻﻧــﻪ ﭘﻼﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ  105ﺍﺻﻼﺣﻰ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﺍﻣﻼﻙ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺎﺩﻩ  947ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ
ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻃﻰ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1397/12/26-011905ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻬﺎﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎ ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﻣﺪﻋﻰ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ
ﻇــﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﮔﻮﺍﻫــﻰ ﻃﺮﺡ ﺩﻋﻮﻯ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻡ
ﺍﻟﻒ5915/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺑﺎﺑﻪ ﻗﺪﻭﻣﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0439254841ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺷﻬﺎﺩﺗﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻓﻮﺕ ﻭ ﻓﺘﻮﻛﭙﻰ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  97/4/758ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻫﺎﺟﺮ
ﻛﻮﭼﻜﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0439248299ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1381/09/29ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ
ﮔﻔﺘــﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﻭﻯ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨــﺪ ﺍﺯ -1 :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻗﺪﻭﻣﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ  0439253713ﻣﺘﻮﻟﺪ
 1343/3/10ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓــﻰ  -2ﺭﺑﺎﺑﻪ ﻗﺪﻭﻣﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ  0439254841ﻣﺘﻮﻟﺪ
 1349/1/1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻗﺪﻭﻣﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ  0439254183ﻣﺘﻮﻟﺪ
 1345/12/11ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ 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 ﺍﻟﻒ5916/
ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺪﻧﻰ ﺭﻭﺩﺍﺑﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2801610828ﺑﺸــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 3/972496ﺵ
ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫــﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺧﺎﻟﺪﻯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2801601853ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1390/1/30ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺁﻧﻤﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1ﻳﻮﺳﻒ ﺭﻭﺩﺍﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  2801609439ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻣﺪﻧﻰ ﺭﻭﺩﺍﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺵ
ﺵ  2801610828ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﺧﺴﺮﻭ ﺭﻭﺩﺍﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  2803227691ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﮔﻠﻌﺬﺍﺭ
ﺭﻭﺩﺍﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  2801609390ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﺍﺑﺎﺑﻜﺮ ﻫﺎﺩﻯ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  103ﻫﻤﺴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻫﻰ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ
ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ4499.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺧﻮﻯ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ﺻﻠﻮﺍﺗﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  27004ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  97/584ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺻﻠﻮﺍﺗﻰ ﺑﺸﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  39ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 1374/2/5ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ -1
ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺮﺩﺍﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺎﺑﺎ ﺵ ﻣﻠﻰ  5299791437ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺑﻬﺒﻬﺎﻥ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1324ﻫﻤﺴﺮ ﺩﺍﺋﻤﻰ  -2ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺩﺭﻭﻳﺸﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﺵ ﺵ  273ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎﻥ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1308ﻫﻤﺴﺮ ﺩﺍﺋﻤﻰ  -3ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺻﻠﻮﺍﺗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺵ ﻣﻠﻰ
 3530016500ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻳﻠﻢ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1368ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺻﻠﻮﺍﺗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺵ ﻣﻠﻰ 5299953534
ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻳﻠﻢ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1364ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﻋﺰﺕ ﺍﻟﻪ ﺻﻠﻮﺍﺗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺵ ﻣﻠــﻰ  5299866781ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺩﻳﻠﻢ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1361ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -6ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ﺻﻠﻮﺍﺗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺵ ﻣﻠﻰ  52998505570ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻳﻠﻢ ﻣﺘﻮﻟﺪ
 1357ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -7ﻋﺰﻳﺰ ﺍﻟﻪ ﺻﻠﻮﺍﺗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺵ ﻣﻠﻰ  6619567071ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎﻥ ﻣﺘﻮﻟﺪ 1339
ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -8ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺻﻠﻮﺍﺗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺵ ﺵ  139ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎﻥ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1334ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -9ﻣﺮﺿﻴﻪ
ﺻﻠﻮﺍﺗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺵ ﻣﻠﻰ  5299839987ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻳﻠﻢ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1354ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -10ﻓﺮﺷــﺘﻪ ﺩﺭﻭﻳﺸــﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺵ ﻣﻠﻰ  5299631979ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻳﻠﻢ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1352ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺬﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ258/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻳﻠﻢ
ﻣﺘﻦ ﺍﮔﻬﻰ
ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  97468ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺧﻮﺭﻣﻮﺝ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻭﺭﺳﺘﮓ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺩﺷﺘﻰ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ ﺑﺮﺍﻯ
ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  73ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  98/9/2ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ
ﺳﺎﻋﺖ  9/30ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻗﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺷﺘﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  3373/15ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ  2ﺧﻮﻯ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻼﻙ ﺟﻠﺪ  51ﺻﻔﺤﻪ  355ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ
 7931ﺑﻨﺎﻡ ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺧﺸﻨﺪﻩ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﻗﺪﻳﻢ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻳﻚ ﺟﻠﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ
ﺑﺎ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺑﺮگ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﻪ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻌﻠﺖ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻛﺸﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ  -120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ
ﻓﻮﻕ ﺫﻛﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﺪﻋﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳــﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﺸﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ
ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﮔﻬﻰ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﻨﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ4500.
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺧﻮﻯ – ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﭘﻮﺭ

