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برپایی غرفههای محصوالت ارگانیک

در بوستانهای پایتخت در هفته سالمت

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری
تهران از برپایی غرفههاي ارگانیک در بوس��تانهاي پایتخت در
هفته سالمت خبر داد.
سیداحمدصفویگفت:بوستانقیطریهدرمنطقه،1بوستانپرواز

روزنگار
وزیر بهداشت:
طرح تحول مسیر عدالت در سالمت را هموار کرد
وزیر بهداشت با اش��اره به برخی دستاوردهای طرح
تحول نظام سالمت با بیان اینکه با عدالت کامل در حوزه
س�لامت فاصله داریم ،بر لزوم وج��ود بیمهای قوی برای
حمایت مالی از مردم تأکید کرد.
دکتر سیدحس��ن هاشمی در حاشیه مالقات با مدیر
منطقه مدیترانه شرقی س��ازمان جهانی بهداشت با بیان
اینکه طرح تحول نظام س�لامت مسیر عدالت در سالمت
را هموار کرد ،گفت :با اجرای این طرح در س��ال گذشته
روس��تاهای زیر  20هزار نفر در کش��ور که فاقد پزش��ک
بودند در حال حاضر دارای پزش��ک هستند .همچنین در
مناط��ق محروم  400قلم دارویی وارد ش��د و واکس��ن و
مکملهای دارویی در اختیار مادران و نوزادان تازه متولد
شده قرار گرفت.
وی در ادامه تش��ریح دستاوردهای طرح تحول نظام
س�لامت اظهار کرد :ب��ا اجرای این طرح ع�لاوه بر بیمه
همه مردم ،پرداخت از جیب بویژه در مناطق روستایی به
حدود سه درصد در بیمارستانهای دولتی کاهش یافت.
وزیر بهداش��ت با بیان اینکه هنوز با عدالت کامل در
حوزه س�لامت فاصله داریم ،گف��ت :در زمینه تختهای
بیمارستانی ،پرس��تار و نیروی انسانی کمبودهای زیادی
را داری��م .در عی��ن حال بیمهای ق��وی میخواهیم که از
مردم حمایت کند ولی در مس��یری حرکت میکنیم که
به عدالت نزدیکتر اس��ت و اگ��ر ادامه یابد امیدواریم که
در همه جای ایران ،مردم به خدمات دسترس��ی داش��ته
و اگر دچار بیماری ش��دند به طور کامل توس��ط بیمهها
حمایت شوند.
وی درباره برنامههای وزارت بهداش��ت در حوزه امنیت
غذایی با توجه به ش��عار س��ازمان جهانی بهداشت در این
خصوص اظه��ار کرد :برنامههای خود را در س��الگرد طرح
تح��ول نظام س�لامت اعالم خواهیم کرد .یک��ی از کارها و
برنامههای مهم ما در زمینه امنیت غذایی است به این معنی
که مردم بدانند در مواد غذایی و مواد آشامیدنی استانداردها
رعای��ت ش��ده و نظارتها انجام میگیرد .در این مس��یر از
تجربیات س��ازمان جهانی بهداشت استفاده خواهیم کرد و
مطمئنیم این موضوع ما را به موفقیت نزدیک میکند.
رئیس ستاد محیطزیست
و توسعه پایدار شهرداری تهران خبر داد
ورود فاضالب  40درصد بیمارستانهای تهران

به شبکههای آب
رئیس س��تاد محیطزیست و توسعه پایدار شهرداری
ته��ران ب��ا بیان اینک��ه فاضالبه��ای بیمارس��تانی جزو
خطرناکتری��ن فاضالبه��ا محس��وب ميش��وند ،گفت:
هماکنون فاضالب بیش از 40درصد بیمارستانهای شهر
تهران به دلیل عدم وجود تصفیهخانه و یا عملکرد ضعیف
و ناقص بیمارس��تانها ،وارد ش��بکه جم��عآوری آبهای
سطحی و چاههای جذبی میشود.
دکت��ر علیمحم��د ش��اعری اف��زود :فاضالبه��ای
بیمارستانی جزو خطرناکترین فاضالبهاست که پس از
گذشت  50سال اثر آلودگی آنها برجای میماند ،به همین
دلیل توجه به وضعیت تصفیه خانه بیمارستانها در سطح
مناطق  22گانه ش��هر تهران بس��یار حایز اهمیت است و
میتواند از جمله ش��اخصهای مهم وضعیت محیطزیست
هر منطقه به حساب آید.
رئیس ستاد محیطزیس��ت و توسعه پایدار شهرداری
ته��ران به دالیل اجرایی نش��دن سیس��تم تصفیهخانه در
بیمارس��تانها اش��اره و بیان کرد :باال بودن هزینه اجرای
سیستم تصفیهخانه ،نظارت نامناسب دستگاههای ذیربط،
فق��دان فضای کافی جهت احداث تصفیهخانه در بعضی از
بیمارس��تانها ،تخصیص ندادن اعتبار به بیمارس��تانهای
دولتی جهت احداث تصفیهخانه و ...از جمله دالیل اجرایی
نشدن سیستم تصفیهخانه در بیمارستانهای تهران است.
جزئیات و علت حادثه مرگبار پورشه و بیامدبلیو

در پایتخت
جانش��ین رئيس پلیس راهنمای��ی و رانندگی تهران
بزرگ ضمن تش��ریح علت تصادف بامدادی دو خودروی
پورش��ه  2015و بیامدبلیو  2010هشدارهایی را در این
خصوص به رانندگان و شهروندان ارائه کرد.
سرهنگ حسن عابدی در با اشاره به وقوع دو حادثه
رانندگی برای دو خودروی لوکس در دو نقطه از پایتخت
اظهار کرد :حادثه نخس��ت در س��اعت  00:35بامداد در
مس��یر ش��رق به غرب بزرگراه همت روی پل یادگار امام
رخ داد که درپی آن یک س��واری بیامدبلیو مدل 2010
با سقف کروک دچار حادثه شده و متاسفانه دو سرنشین
در محل حادثه جان خود را از دست دادهاند.
وی در توضیح بیشتر این حادثه افزود :این خودرو که
متاسفانه سرنشینان آن کمربند ایمنی خود را نیز نبسته
بودند ،هنگام حرکت از مسیر خود منحرف شده و پس از
برخورد با گاردریل دو سرنشین آن از دهانه پل به بزرگراه
یادگار امام سقوط کردند.
جانش��ین رئيس پلیس راهنمای��ی و رانندگی تهران
بزرگ دلیل پرتاب ش��دن سرنش��ینان خودرو به بیرون را
نبستن کمربند ایمنی و نیز کروک بودن سقف وسیله نقلیه
اعالم ک��رد و افزود :پس از حضور عوامل پلیس راهنمایی
و رانندگی تهران بزرگ مش��خص شد که بیاحتیاطی به
علت عدم توجه به جلو و تخطی از س��رعت مطمئنه باعث
بروز این حادثه شده است.

ماموريت كميسيون بهداشت به وزير

معاون وزير بهداشت مسئول برگشت زدن بوفالوها!
از ای��ن نظر آلوده اس��ت ،همچنین بیم��اری انگلی
سارکوسیس��ت را یکی دیگر از مخاطرات بهداشتی
محتمل برای انسان میدانند".
اما مهدی خلج رئيس سازمان دامپزشکی کشور
برخالف این عقی��ده دامپزش��کان میگوید یکی از
نگرانیه��ای منتقدین نس��بت به واردات گوش��ت
بوفالو از هند دارند درخصوص بیماری جنون گاوی
است اما به روشنی مشخص است که هند در سایت
سازمان جهانی بهداشت دام در زمینه بیماری جنون
گاوی ج��زو کش��ورهای ممتاز مقابلهکنن��ده با این
بیماری قرار دارد ،پس نمیتوان گفت که این کشور
از نظر جنون گاوی جزو کشورهای آلوده است.
وی تاکی��د دارد که درخص��وص بیماری انگلی
"سارکوسیست" که گفته میشود در گوشت بوفالوی
هندی وج��ود دارد باید گفت که ب��ا رعایت ضوابط
بهداش��تی موجود این بیماری هی��چ مخاطرهای را
برای انس��ان به وج��ود نمیآورد و ب��ه همین دلیل
س��ازمان دامپزش��کی علیرغم ارزیاب��ی خطر برای
پایینتر بودن میزان ای��ن بیماری از حداکثر مجاز،
اجازه مصرف آن را به صورت مس��تقیم نداده اس��ت
و تنها مجوز مصرف در فرآوردههای گوشتی حرارت
دیده را دارد.
ام��ا دقیق��ا اخت�لاف دوم از همین جا ش��روع
میشود؛ چراکه س��ازمان دامپزشکی علیرغم اینکه
وج��ود بیماری انگلی "سارکوسیس��ت" در گوش��ت
بوفالوی هندی را مورد تایید قرار میدهد میخواهد
با تش��دید نظارتهایش مانع مصرف مس��تقیم این
محصول وارداتی در سفرههای مردم شود.
و جالبتر اینکه رئيس س��ازمان دامپزشکی به
تخلف برخی واردکنندگان طی سالهای گذشته در
استفاده از گوش��ت بوفالوی هندی در تولید گوشت
چرخکرده و قراردادن آنها در بلک لیس��ت اش��اره
میکن��د اما معتقد اس��ت که دس��تگاههای نظارتی
مانند وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی و

مائده شيرپور هرچند که سازمان دامپزشکی
از صدور مجوز واردات گوش��ت
گزارش چهار
بوفال��وی هندی ب��رای تولید
سوسیس و کالباس خبر داده و تاکید کرده که بر وارد
نش��دن این محصول در چرخه مصرف مستقیم مردم
نظ��ارت خواهد ک��رد مجلس اين روي��ه را غيرقانوني
دانسته و به معاون غذا و داروي وزارت بهداشت دستور
داده پايان واردات اين گوشتها را از هند پيگيري كند.
در هفته گذش��ته واردات ی��ا ممنوعیت واردات
گوش��ت بوفال��وی هندی که بیماریه��ای مختلفی
مانن��د جنون گاوی و ان��واع بیماریه��ای انگلی را
میتواند داش��ته باش��د به کشمکش��ی بین سازمان
غذا و دارو و س��ازمان دامپزشکی تبدیل شد ،چراکه
مسئوالن دولتی از تشدید نظارت بر استفاده گوشت
بوفالوی هندی تنها در فرآوردههای گوشتی حرارت
دیده (سوس��یس و کالب��اس) و ممانعت از ورود آن
به چرخه مصرف مس��تقیم مردم خب��ر میدهند و
دامپزشکان و مسئوالن وزارت بهداشت معتقدند به
دلیل تفاوت باالی قیمت گوش��ت بوفالو با گوش��ت
گاومیش یا گوشت قرمز منجمد ،سازمان دامپزشکی
نمیتوانند از ورود این محصول  -که منافع بسیاری
برای سودجویان دارد  -به سفرههای مردم جلوگیری
کند و امس��ال هم این محصول وارداتی با مخاطرات
بس��یاری که میتواند برای مردم داشته باشد مانند
سالهای گذش��ته به عنوان گوشت چرخکرده وارد
سفرههای مردم خواهد شد.
البت��ه در اینکه گوش��ت بوفال��و میتواند ناقل
بیماریهایی از جمله جنون گاوی ،سارکوسیس��ت
و ...باشد بین سازمان دامپزشکی و دامپزشکان اتفاق
نظر وجود دارد اما اختالف از اینجا ش��روع میشود
که دامپزش��کانی که خود نیز به هند س��فر کردهاند
میگویند "این کش��ور س��اختار مناسب دامپزشکی
و بهداشتی نداش��ته و به دلیل اینکه اصال برنامهای
برای مبارزه با بیماری جنون گاوی ندارد به ش��دت

ش��هردار تهران با تاکید ب��ر ضرورت ایجاد
انسجام در مدیریت شهری شامل مجموعه
در ش�ـــهر
شهرداری و شوراهای اسالمی شهر و روستا
در سراس��ر کش��ور گفت :تنها راهی که دولت ميتواند به رسالت
اصلی خودش بپردازد و کش��ور را به سمت جهش پیش ببرد ،این
اس��ت که به مدیریت شهری اعتماد کند .از این رو باید بخشی از
کارهایی که وقت دولت را گرفته اس��ت را به درس��تی به مدیریت
شهری منتقل کنیم.
محمدباقر قالیباف در نشست مشترک شهرداران کالنشهرهای
کشور ،موضوع دولتی شدن مدیریت شهری را طرح مساله ای جدی
و خطری بزرگ برای مجموعه شوراهای اسالمی شهر و شهرداریها

توصیف کرد و گفت :بیش از هر چیز برای حل این چالش نیازمند
انس��جام در مجموعه مدیریت ش��هری  -ش��امل ش��هرداریها و
ش��وراهای اسالمی شهر و روستا  -هستیم و حتی بعضا در مجلس
شورای اسالمی نیز شاهد هستیم خود دوستان نگاه مثبتی نسبت
به شوراها ندارند که این چالش بزرگی به شمار ميرود.
به گفته ش��هردار تهران برداش��تهاي صورت گرفته از قانون

قائم مقام س��ازمان بیمه سالمت ایران با بیان این که در هیچ کجای دنیا به اندازه
ایران ،دارو ،آزمایش و سیتیاس��کن برای بیماران تجویز نمیشود گفت :بسیاری
درمانـــگاه
از مراجع��ات بیماران به آزمایش��گاهها ،مراکز رادیولوژی ،سیتیاس��کن و امآرآی
غیرضروری بوده و به دلیل عدم معاینه دقیق و کامل بیمار توسط پزشک و تشخیصهاي اشتباه صورت
ميگیرد.
به گزارش ايس��نا؛ دکتر رحمتاهلل توکل با انتقاد از معاینه ش��تابزده و فلهای برخی پزش��کان گفت:
معاینه یک بیمار باید حداقل  20دقیقه تا نیم ساعت طول بکشد.
وی افزود 70 :تا  80درصد تش��خیص بیماری بر مبنای گرفتن ش��رح حال کامل از بیمار و معاینه
دقیق اوست و گرفتن شرح حال زمان ميبرد ،اما متاسفانه اکنون اینگونه نیست.
قائ��م مقام س��ازمان بیمه س�لامت ایران تاکید کرد :پزش��ک باید از معاینه فیزیک��ی دقیق بیمار و
حرفهای او به تشخیص برسد و برای قطعیت تشخیص از روشهای پاراکلینیکی استفاده کند.
این متخصص مغز و اعصاب گفت :اما در حال حاضر بس��یاری از مراجعات بیماران به آزمایش��گاهها،
مراکز رادیولوژی و سیتیاس��کن و ا مآآی غیرضروری اس��ت و فقط به دلیل وقت نگذاشتن پزشک برای
معاینه بیمار صورت ميگیرد و این پروس��ه ،هزینههاي زیادی ،هم به بیماران و هم سازمانهاي بیمهگر
تحمیل ميکند.
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دالیل استفاده از گوشت بوفالو
در تولید سوسیس و کالباس
خلج با اشاره به اینکه در سالجاری نیز واردات
گوشت بوفالو از هندوستان را داريم! در برنامه پايش
گفته گوش��تهای گاومیش وارد شده از هندوستان
برای مصرف در صنعت فرآوردههاي گوشتی است.
رئيس س��ازمان دامپزشکی کش��ورمعتقد است
كه یکی از دالیلی که باعث میش��ود تولیدکنندگان
فرآوردههاي گوش��تی از گوشت بوفالو استفاده کنند
این است که ماندگاری آب در گوشت گاومیش بیشتر
از گوش��ت گاو اس��ت و این یک فاکتور مثبت برای
تولید فرآوردههای گوشتی است که حرارت میبینند.
همچنین چربی گوش��ت گاومیش به مراتب کمتر از
چربی گوش��ت گاو است و اسیدهای چرب غیراشباع
در گوشت گاومیش بیش��تر است و اسیدهای چرب
اش��باع کمتری دارد .در واقع ریزمغذیها در گوشت
گاومیش بیشتر است.
در مورد انگل و براس��اس معیارهای مورد نظر
که در بازرس��ی گوشت مورد مالحظه قرار میگیرد،
اس��اس این انگل مشکلی برای مصرفکننده انسانی
ندارد .اگر میبینید این مباحث مطرح میشود صرفا
از جنبه زیباشناختی یک تکه گوشت و الشه است.
خلج در پاسخ به گفتههای رئيس سازمان غذا و
دارو گفت :دوستان در سازمان غذا و دارو اگر نقدی

كميسيون بهداشت مجلس
با واردات گوشت بوفالو مخالف است
يك��ي از معضالت قطع كردن واردات اينچنيني
داش��تن چند متولي واردات است كه كار را پيچيده

خطر بزرگ دولتی شدن مدیریت شهری

ایران رکورددار تجویز دارو ،آزمایش و سیتیاسکن

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻗﺒﺾ

این سازمان همواره بر روند مصرف این محصول در
چرخه مورد نظر نظارت شدید دارند؛ به گونهای که
حتی در سالهای گذشته برخی از واردکنندگان که
گوشت بوفالو را به چرخه مستقیم مصرف مردم وارد
کردند علیرغم جریمه از س��وی دستگاه قضایی در
لیست سیاه سازمان دامپزشکی قرار گرفتند و دیگر
اجازه واردات گوش��ت به آنها داده نمیشود اما اصال
چرا در توليد سوسيس و كالباس از اين نوع گوشت
استفاده ميشود؟.

دارند ،مبنای نقدشان باید براساس مستندات علمی
باشد و علمی حرف بزنند .خوب است در یک کمیته
علمی ،نظراتش��ان را بگویند تا براس��اس مستندات
علمی نشان دهیم که اشتباه میکنند.
وی در پایان اظهار کرد :هر کسی میتواند گوشت
بوفالو وارد کند! کسانی که عالقهمند به واردات گوشت
گاومیش هستند پیشنهادات خود را به ستاد تنظیم
بازار بدهند و س��تاد تنظیم بازار میزان گوشت مورد
نیاز را به سازمان دامپزشکی اعالم میکند!
این در حالی اس��ت که دامپزش��کان میگویند
گوش��ت بوفالوی هندی ک��ه دارای ای��ن مخاطرات
بهداشتی فراوان است ،قیمت بسیار پایینتری نسبت
به گوش��ت گاومیش وارداتی یا حتی گوشت منجمد
قرم��ز در کش��ور دارد و به همین دلیل س��ودجویان
انگیزه بسیار بیش��تری برای تولید گوشت چرخکرده
و اس��تفاده از گوشت بوفالوی هندی در سبد مصرف
مستقیم مردم پیدا میکنند و دستگاههای نظارتی نیز
هر قدر نظارت خود را تشدید کنند باز هم نمیتوانند
جلوی سودجویان و متخلفان را بگیرند.
البت��ه یکی دیگ��ر از انتقاداتی که دامپزش��کان
وکارشناسان بازار به آن اشاره میکنند این است که
گوشت بوفالوی هندی با توجه به اینکه قیمتی بسیار
پایینتری نسبت به دیگر انواع گوشت وارداتی مانند
گاومی��ش و ...دارد و از کیفیت کمتری نیز برخوردار
اس��ت ،در صورت ورود به سفرههای مردم به عنوان
گوش��ت چرخکرده به راحتی قابل تشخیص نیست
وس��ودجویان میتوانند آن را با قیمتهای گوش��ت
قرمز با کیفیت چرخکرده به مردم بفروش��ند و این
رانت و فساد برای عدهای سودجو ایجاد ميکند.

شهردار تهران مطرح كرد:

ﻫﺌﻴﺖ ﻣﻮﺳﺲ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻰ ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ
ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺸﺘﺮﻭﺩ

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﻴﺰ ﺟﻨﻮﺏ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻛﺎﺭﻭﻥ
)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ(

در منطقه  ،2بوستان الغدیر در منطقه  ،4بوستان الله در منطقه ،6
بوستان المهدی در منطقه  ،9بوستان پیروزی در منطقه  ،13بوستان
پامچال در منطقه  ،15بوستان شهید رجایی در منطقه  ،16بوستان
بهاران در منطقه  ،17بوستان  22بهمن در منطقه  19و فرهنگسرای

والء در منطقه  20آماده خدماترسانی به شهروندان هستند.
وی خاطرنشان کرد :آموزش الگوی صحیح خرید ،نگهداری و
مصرف مواد غذایی به ویژه فرآوردههاي پروتئینی خام دامی برای
شهروندان نیز در نظر گرفته شده است.

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺠﻮﺯ1394/380 :

ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻛﺎﺭﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ »ﺗﻌﺪﺍﺩ  7ﻗﻠﻢ ﺷﺎﻣﻞ  950ﻋﺪﺩ ﺑﺎﺗﺮﻯ ﻧﻴﻜﻞ ﻛﺎﺩﻣﻴﻮﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
)ﺷﺮﺡ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺯﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﺳﺖ(.
ﺍﺯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻛﻪ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﻮﺩﻩ ،ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻳﺎ
ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻘﺪﻯ( ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ) 712/000/000/-ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻭ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ( ﺭﻳﺎﻝ ،ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  14ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺘﻬﺎﻯ ﺯﻳﺮ ،ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ
ﻛﺘﺒﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺪﺭﻙ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ /ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻯ ﺗﻘﺎﺿﺎ14/235/000/000/- :ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻬﻠﺖ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ 7 :ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  94/03/16ﺩﺭ ﺁﺩﺭﺱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ،ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﺎﻛﺎﺕ ﺣﺎﻭﻯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻓﻨﻰ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1394/04/22ﺳﺎﻋﺖ  14:30ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺁﺩﺭﺱ :ﺍﻫﻮﺍﺯ -ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﺎﺭﻭﻥ -ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻛﺎﺭﻭﻥ -ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﺎﻻ -ﻭﺍﺣﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺎﻻ
ﻓﺎﻛﺲ 061-32249806 :ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻓﻜﺲ 061-341-67610 :ﺗﻠﻔﻦ 061-32263353 :ﻭ 061-34177663
http://kogpc.nisoc.ir
www.shana.ir
http://iets.mporg.ir

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻛﺎﺭﻭﻥ

اساسی مبنی بر قائل بودن به شوراها به عنوان یک مجموعه صرفا
نظارتی ،نمیتواند مدیریت شهر منسجمی را پیش ببرد.
قالیباف خاطرنش��ان کرد :ما در حوزه مدیریت ش��هری باید
خودمان منس��جم باش��یم که بتوانیم این را به سیاستگذاران نیز
منتقل کنی��م و بگوییم تنها راهی که دولت ميتواند به رس��الت
اصلی خودش بپردازد و کش��ور را به سمت جهش پیش ببرد ،این

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺩﺍﻭﺭ :
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 54/9300141ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ  1394/02/31ﺳــﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﺻﻔﺪﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻮﺭﺍﷲ -ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺣﺎﺟﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ  :ﻃﻼﻕ
ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺯﻭﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ 38
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﺘﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﺪﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ
ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻤﺮﺳــﺎﻧﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺑﻌﺪﺍ ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺑﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻻﺯﻡ ﺷــﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﻳﻜﻨﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺁﻥ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.ﻡ ﺍﻟﻒ0141:ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ94/2/1:
ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  54ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺍﺩﻩ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﻑ ﺻﻔﺮ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ
ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺫﻥ ﭘﺪﺭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺣﻜﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ 94/12/26- 9309977580400463ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 54/930280ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ 1044
ﺭﺍﻯ ﺑﻪ ﺍﺫﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ  /ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮﻯ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﻳﻪ  114ﻋﺪﺩ ﺳﻜﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺷﺪﻩ
ﺍﻳﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﺝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ  .ﻡ ﺍﻟﻒ 0280 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ94/2/1 :
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  54ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺸﻬﺪ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻣﺮ ﺩﺍﻭﺭﻯ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﻃﻼﻕ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺴﺎﻋﻰ ﺧﻮﺩ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺷﻘﺎﻕ
ﺑﻴﻦ ﺯﻭﺟﻴﻦ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻜﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻟﻜﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ
ﺧﻮﻑ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺷﻘﺎﻕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ  32ﺳﻮﺭﻩ ﻧﺴﺎء ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  28ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﻣﺼﻮﺏ ﺳــﺎﻝ  1391ﻭ ﺍﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻣﺮ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ
ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻇﺮﻑ  10ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺩﺍﻭﺭ ﻭﺍﺟﺪ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ)ﻣﺴــﻠﻤﺎﻥ  ،ﺍﺷﻨﺎﻳﻰ ﻧﺴﺒﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺷﺮﻋﻰ ﻭ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ.ﻣﺘﺎﻫﻞ ،ﻣﻌﺘﻤﺪ.ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺷــﺘﻬﺎﺭ ﺑﻪ ﻓﺴﺦ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ (ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﺴــﺘﮕﺎﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺭﺟﺢ ﺍﺳﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﻓﺘﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺍﺑﻼﻍ ﺗﺎ
ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳــﺖ ﺩﺍﺷــﺘﻦ ﻣﺪﺭﻙ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺩﺍﻭﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ  10ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﻭﻯ ﺍﺯ ﺩﻋﻮﻯ ﻃﻼﻕ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻭﺭﺍﻥ
ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎ ﺭ ﻣﺘﻬﻢ
)ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻓﺮﺽ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ( ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪ 9109982925301143ﺍﻳﻦ
ﺷﻌﺒﻪ ﺭﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ  115ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ
ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  30ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ .
ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ  ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ .
ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎ/ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﺮﻡ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 14154ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  53/2/94ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺭﺿﺎ ﻛﺮﻡ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  3373ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  93/10/19ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻣﻨﺤﺼــﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1ﺧﺎﺗﻮﻥ ﻗﻨﺎﻋﺘــﻰ ﺵ ﺵ  129ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﻴﮕﻮﺩﺭﺯ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ
ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎ/ﺧﺎﻧﻢ ﻭﺣﻴﺪ ﻧﻘﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  661ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  90/2/94ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﺳﺪ ﺍﻟﻪ ﻧﻘﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  343ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  93/6/15ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘــﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻘﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺵ ﺵ  1258ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻫﺸﺘﺮﻭﺩ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -2ﺍﺳﻼﻡ ﻧﻘﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺵ ﺵ
 2222ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻫﺸﺘﺮﻭﺩ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -3ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻧﻘﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺵ ﺵ 552ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻫﺸﺘﺮﻭﺩ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -4ﻭﺣﻴﺪ
ﻧﻘﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺵ ﺵ  661ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻫﺸﺘﺮﻭﺩ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -5ﻧﺠﻴﺒﻪ ﻧﻘﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺵ ﺵ  1351ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻫﺸﺘﺮﻭﺩ ﺩﺧﺘﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ -6ﺻﻐﺮﻯ ﻧﻘﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺵ ﺵ 2221ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻫﺸــﺘﺮﻭﺩ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -7ﺁﻏﭽﻪ ﻓﺘﺤﻰ ﺵ ﺵ  239ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﻫﺸﺘﺮﻭﺩ ﺯﻭﺟﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ
ﻛﺴــﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺁﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻫﻴﺎﺕ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﺸــﺮﺡ
ﺫﻳﻞ :
-1ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  1962ﻭ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1019756ﻣﻮﺭﺧﻪ  93/11/12ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻮﺭﻯ ﻃﻼ ﺭﺿﺎﺋﻰ
ﻣﻔﺮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﻋﻤﺎﺭﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  174/07ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺠﺰﻯ ﺷﺪﻩ
ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  2209ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﺧﺮﻭﺟﻰ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻭﻟﻴﻪ )ﺭﺳــﻤﻰ (ﺁﻗﺎﻯ ﻳﺪﺍﻟﻪ
ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻯ .
 -2ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  2395ﻭ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1018087ﻣﻮﺭﺧﻪ  93/10/14ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻮﺭﻯ ﻃﻼ ﺭﺿﺎﺋﻰ
ﻣﻔﺮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﺳــﻢ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﻋﻤﺎﺭﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  117/20ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺠﺰﻯ
ﺷــﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  2209ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﺧﺮﻭﺟﻰ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻭﻟﻴﻪ )ﺭﺳــﻤﻰ (ﺁﻗﺎﻯ
ﻳﺪﺍﻟﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻯ .
 -3ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  2396ﻭ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1018094ﻣﻮﺭﺧﻪ  93/10/15ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻮﺭﻯ ﻃﻼ ﺭﺿﺎﺋﻰ
ﻣﻔﺮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﺳــﻢ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﻋﻤﺎﺭﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  64/81ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺠﺰﻯ ﺷﺪﻩ
ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  2209ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﺧﺮﻭﺟﻰ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻭﻟﻴﻪ )ﺭﺳــﻤﻰ (ﺁﻗﺎﻯ ﻳﺪﺍﻟﻪ
ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻯ .
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺸﺎء ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ
ﺳــﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ
ﻣﺤﻠﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺳــﺘﺎ ﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺳــﺘﺎ ﻫﺎﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ
ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺛﺒﺖ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺛﺒﺘﻰ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ 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 ﺍﻟﻒ1320
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -94/02/01 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ94/02/16 :
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ -ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ

و ش��ايد تا ح��دودي غيرممكن كن��د .در حالي كه
بس��ياري از مشكالت گوش��تهاي وارداتي بوفالو از
هند براي افكار عمومي آش��كار ش��ده و از نوع ذبح
ت��ا وجود انگلهاي بيماري زا براي مردم ابهاماتي به
وجود آمده اما معلوم نيس��ت كه چند نفر در رابطه
با وارد نش��دن يك محصول آل��وده بايد نظر بدهند.
از طرفي س��ازمان غذا و دارو در وزارت بهداش��ت با
ممانع��ت از واردات مواف��ق اس��ت و از طرفي ديگر
سازمان دامپزشكي و جهاد كشاورزي با اين موضوع
مخالف هس��تند و توجيهات خودش��ان را دارند .اما
مجلس تكليف را تا حدودي روشن كرده است.
الهه بيات عضو كميس��يون بهداش��ت و درمان
مجلس شوراي اس�لامي در اينباره معتقد است بايد
واردات گوشت بوفالو به كشور پايان يابد .وي با اشاره
به اين نكته كه اعضاي كميسيون بهداشت هم همين
نظر را داشته و در جلسه اي به معاون وزير بهداشت
موضوع را اعالم و از وي خواستند تا در قطع واردات
اين گوش��تها مسئول باش��د ،ادامه ميدهد :نظارت
مجلس بر اين امر از طريق نظارت بر وزارت بهداشت
ص��ورت ميپذيرد وب��ا تاكيد نماين��دگان بر خاتمه
واردات گوشت بوفالو بايد اين اتفاق رقم خورد.
بي��ات ب��ه سياس��ت روز گفت :نميش��ود با اين
فرضيهاي كه گوشتها به دست مصرفكننده نميرسد
ب��ه واردات آن ادامه داد :اگر اين اتفاق با مجوز وزارت
جه��اد رخ دهد مثل آن برنج آلوده و محصوالت آلوده
پيش آمده و براي مردم مش��كل زياد وارد ش��د .اين
نماينده مجلس با اشاره به اينكه واردات گوشت بوفالو
به زودي متوقف خواهد شد ،خاطرنشان كرد :با توجه
به مشكالت و بيماريهايي كه ممكن است براي مردم
اتفاق افتد و در طوالنيمدت به بيماريهاي خطرناك
ديگري مانند سرطان تبديل شود بايد هر چه سريعتر
ورود گوشتها به كشور متوقف شود.
حال بايد ديد ضرباالجلي كه مجلس در اينباره
تعيين كرده است چقدر جدي گرفته ميشود!

اس��ت که به مدیریت ش��هری اعتماد کند .از اینرو باید بخشی از
کارهایی که وقت دولت را گرفته اس��ت را به درس��تی به مدیریت
شهری منتقل کنیم.
وی افزود :اگر این کار انجام نش��ود ،ش��یب حرکت به منظور
دولتی کردن ش��هرداریها بیشتر خواهد ش��د و این به مصلحت
مدیریت شهری و پیشرفت کشور نیست.
ش��هردار تهران ادامه داد :مدیریت ش��هری باید به طور جدی
بخشی از بار اقتصاد مقاومتی ،اقتصاد درون زا و پیشرفت متکی به
داخل را به دوش بکشد ،به طور روشن وقتی از اشتغالزایی و مشاغل
کوچک سخن ميگوییم ،محور مشاغل کوچک شهرداریها هستند
و دولت باید به بحثهاي ملی و کالن این موضوع بپردازد.

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺁﺭﺍﻯ ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﻫﻴــﺎﺕ ﺣﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ
ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ :
-1ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  1731ﻭ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1021321ﻣﻮﺭﺧﻪ  93/12/4ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻩ ﺳﭙﻬﻮﻧﺪ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳــﻰ ﺑﻴﻚ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  154ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺠﺰﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ 13
ﻓﺮﻋﻰ  3ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﺧﺮﻭﺟﻰ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻭﻟﻴﻪ )ﺭﺳــﻤﻰ (ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴــﻴﻦ
ﺳــﻴﺎﻫﭙﻮﺵ .ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺸــﺎء ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻣﺮﺍﺗــﺐ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣــﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴــﺖ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ
ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺟﻬــﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺭ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻭ ﻣﺤﻠﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺳــﺘﺎ ﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺳــﺘﺎ ﻫﺎﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ 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 ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺛﺒﺘﻰ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ
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 22
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -94/02/01 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ94/02/16 :
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ  -ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺁﺭﺍﻯ ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﻫﻴــﺎﺕ ﺣﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ
ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ :
-1ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  0452ﻭ ﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  20831ﻣﻮﺭﺧــﻪ  93/11/27ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺁﻗــﺎﻯ ﻭﻟﻰ ﺣﻖ ﭘﻨﺎﻩ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  115/98ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺠﺰﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ
ﭘﻼﻙ  24ﻓﺮﻋﻰ  2091ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﺧﺮﻭﺟﻰ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻭﻟﻴﻪ )ﺭﺳــﻤﻰ (
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴــﻴﻦ ﻭﺍﻟﻴﺰﺍﺩﻩ .ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺸﺎء ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻭ ﻣﺤﻠﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺳــﺘﺎ ﻫﺎﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ 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 ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺛﺒﺘﻰ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ
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 24
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -94/02/01 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ94/02/16 :
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ  -ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺁﺭﺍﻯ ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﻫﻴــﺎﺕ ﺣﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ
ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ :
-1ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  3939ﻭ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  21443ﻣﻮﺭﺧﻪ  93/12/6ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﮓ ﺗﻘﻰ ﭘﻮﺭ
ﺑﺴــﻄﺎﻣﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺭﻭﻳﺶ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  197/61ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺠﺰﻯ ﺷﺪﻩ
ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  13ﻓﺮﻋﻰ  3-1ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ 4ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﺧﺮﻭﺟﻰ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻭﻟﻴﻪ )ﺭﺳــﻤﻰ (
ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴــﻴﻦ ﺩﻟﻔﺎﻥ .ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺸﺎء ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺭﺍﺿﻰ
ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺭ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﻣﺤﻠﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺭﺩ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻫﺎﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ
ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺛﺒﺘﻰ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺩﺭ
ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ 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 75
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -94/02/01 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ94/02/16 :
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ  -ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  933933ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷــﻌﺒﻪ  5ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﻟﻬﺎ :ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺤﻘﻘﻰ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻗﺎﻯ
ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺑﺨﻮﺍﺳــﺘﻪ  268/483/648ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ 12/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ
ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻃﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺭﺳــﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻣﻠﻚ
ﺗﻮﻗﻴﻔــﻰ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘــﻰ  100/278ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  500/000/000ﺭﻳــﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻛﻪ ﺳــﭙﺲ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸــﻨﺒﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1394/02/20ﺍﺯ ﺳــﺎﻋﺖ  11ﺍﻟﻰ  12ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺷــﻬﺮﻳﺎﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺪ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ،
ﺟﺎﺩﻩ ﺭﺑﺎﻁ ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺷــﻬﺮﻳﺎﺭ ﺍﺻﻴﻞ ﺁﺑﺎﺩ ،ﻛﻮﭼﻪ ﺗﺎﺟﻴﻚ ﻏﺮﺑﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  73ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬﺍ ،ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ
ﺟﻠﻮﺗــﺮ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺯ ﺍﻣــﻮﺍﻝ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﺎﺩ
ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳــﻢ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺷــﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ
ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ 10ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﺧﺬ
ﻭ ﺑﺎﻗﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷــﺖ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﺧﺬ ﻭ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﻭﻯ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷــﺪ .ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻣﻠﻚ ﺗﻮﻗﻴﻔﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺧﺮﻧﻴﻚ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ
) 100/278ﻗﻄﻌﻪ  79ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  930ﺗﺎﺭﻳﺦ  1383/01/26ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ 91
ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﺎ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺁﺟﺮﻯ ﻭ ﭘﻮﺷــﺶ ﺳــﻘﻒ ﻃﺎﻕ ﺿﺮﺑﻰ ﻧﻤﺎﻯ ﺳﻴﻤﺎﻧﻰ
ﺷــﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺑﺎﻛﻒ ﺳــﻴﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  50/00ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﺳــﺮﻭﻳﺲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 4/00
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﺭ  20/00ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻨﺎﻯ ﻣﺨﺮﻭﺑﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻧﺸــﻌﺎﺏ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﻮﺩﻩ
ﻭ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺎﺯ ﺷــﻬﺮﻯ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺴــﺘﺎﺟﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺒﻠﻎ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  500/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﺭﻭﺯ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺩﺭ ﻓﺮﺩﺍﻯ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ7413/
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9209988322301465ﺷﻌﺒﻪ  108ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  -9309978313101128ﺷﺎﻛﻰ :ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ -ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ ﺷﺮﻳﻒ
ﻣــﺮﺍﺩﻯ ﺑــﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺑﺮﻳﻤﻮﻧﺪ -ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ﺍﺭﺍﺿــﻰ ﺯﺭﺍﻋﻰ ﻭ ﺑﺎﻏﻬــﺎ )ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ( ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺷــﺮﻳﻒ ﻣــﺮﺍﺩﻯ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﻛﺎﺭﺑــﺮﻯ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺯﺭﺍﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺩﻭﻳﺴــﺖ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ ﺑﺮﻳﻤﻮﻧﺪ ،ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺟﺎﺩﻩ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ -9310438315107081
 93/9/29ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ
ﻣﺤﻤﺪﻯ ،ﺗﺮﺳــﻴﻢ ﻛﺮﻭﻛﻰ ،ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎ
ﻭﺻﻒ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸــﺪﻩ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴــﺎﺑﻰ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻔﻆ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺯﺭﺍﻋﻰ ﻭ ﺑﺎﻏﻬﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﻯ ﺭﺍ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻗﻠﻊ ﻭ ﻗﻤﻊ ﺑﻨﺎ
ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﻫﺸــﺘﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺃﻯ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ161/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  108ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺟﺰﺍﻳﻰ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

