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مقاله

چرا نباید سیاستهای اقتصادی کشور را براساس تحوالت سیاست خارجی نوشت؟

ای��ن روزه��ا کرارا ً مش��اهده ک��ردهام که در
فضای رس��انهای کش��ور این س��ؤال مطرح
ديدگـــ�اه
میش��ود که آیا با فرض ت��داوم تحریمهای
خارجی میتوان اقتصاد ایران را اداره کرد؟ این س��ؤال مدتی است
که ذهن عدهای از دانش��جویان و همکاران من را به خود مش��غول
کرده اس��ت .اما واقعیت چیست؟ به نظرم باید ابتدا توجه کنیم که
ال در ابتدا چه عواملی باعث ش��د تحریمها ش��کل بگیرد .س��هم
اص ً
تحریمها به نظر من بس��یار نازل است و عمدهترین دلیل مشکالت
اقتصادی ما ناش��ی از شیوهی نادرس��ت مدیریت منابع نفتی است.
بس��یاری از منابع درآمدی کش��ور بد تخصیص داده شد و واردات
گس��ترده در سالهایی که کش��ور با درآمدهای شگفتانگیز نفتی
مواجه بود ،باعث ش��د سیاستهای غلط پایههای تولید را در داخل
هدف ق��رار دهند .بخ��ش خصوصی و صنعت و خدم��ات تولیدی
تعطیل ش��د و صدها هزار نفر نانآور بیکار شدند و فساد اجتماعی
بسیار گستردهای را بهجا گذاشت.
نتیجهی آن رشد منفی بیسابقه در تاریخ معاصر اقتصاد ایران
است ،درحالیکه بیشتر درآمدهای نفتی کشور هم در همین دوره
کسب شده است.
بنابرای��ن به نظر من ،ما باید اصلیترین مس��ئله را در مدیریت
اقتصادی کش��ور جس��توجو کنیم .متهم اصلی مدیریت اقتصادی
کشور است .متأسفانه بعد از تغییرات دورهی گذشته هم سیاستها
تغییر چندانی نکرد .ما انتظار داش��تیم که دولت با توجه به میراث
کجی که به ارث برده اس��ت و مشکالت بسیار زیادی که دارد ،یک
سیاست تهاجمی خیلی جدی و فعالی را در پیش بگیرد.
اصلیترین مس��ئله ،بیتوجهی به ذخایر تولید در داخل اس��ت
ک��ه نیازمند حضور بخش خصوصی اس��ت ،اما جاذبهی کافی برای
حضورش وجود ندارد ،چه رسد به گسترش و رشد آن .علت اصلی
آن هم وجود نهادهای قدرت در اقتصاد کش��ور است که تسهیالت
و اعتب��ارات و ارز و امکان��ات را بهصورت بس��یار تبعیضآمیز علیه
بخش خصوصی شکل داده است و بخش خصوصی انگیزهای ندارد.
در نتیجه ،امکان رش��د اقتصادی بهویژه در ش��رایط کنونی ،تقریباً
منتفی است.
عوامل متعدد دیگری ه��م از جمله کجکاریهای نظام بانکی
وجود دارد .نظام بانکی در همهجای دنیا در خدمت توس��عه است؛
ولی در کش��ور ما متأس��فانه خودش یکی از موانع توس��عه بهشمار
م��یرود .هزینهی دسترس��ی به اعتب��ارات بانکی در ایران بس��یار
باالس��ت و علتش وجود تع��داد زیادی بانک و مؤسس��هی مالی و
اعتباری اس��ت که ارقامش سرس��امآور است .همین تعداد بانک در
چین وج��ود دارد؛ با این تفاوت که تولی��د ناخالص داخلی اقتصاد
چین کجا و ایران کجا؟!
بهع�لاوه ،در ایران  900مؤسس��هی مال��ی و اعتباری دیگر در
فعالیته��ای گردش پول حضور دارند که اغلب آنها زیر نظر بانک
مرکزی نیس��تند .این مؤسس��هها هزینههای دسترسی به اعتبارات
بانکی را برای فعاالن اقتصادی غیرممکن کردهاند؛ چون س��ودهایی
ک��ه دریاف��ت میکنند ح��دود  34درصد اس��ت و پرداخت چنین
مبالغی برای بخش خصوصی بهویژه مؤسسات و بنگاههای متوسط
ال امکانپذیر نیس��ت .حال آنک��ه این رقم در ترکیه چهار درصد
اص ً
اس��ت .در ترکیه فعاالن اقتصادی با به��رهی چهار درصد اعتبارات
بانک��ی میدهند .ای��ن رقیب فعال اقتصادی ماس��ت و بهس��رعت
میتواند ما را ورشکس��ت کند .به همین دلیل اس��ت که وقتی 14
هزار واحد تولیدی داریم ،همگی ورشکست شدند.
چرا غرب خواهان مذاکره با ایران است؟
تصورم این اس��ت ک��ه رقابت درونی بهش��دت در خود غرب
وجود دارد .در واقع ،دولت آمریکا بهش��دت خواهان ایجاد رابطه با

ایران اس��ت و اصوالً یک ایران مقتدر را در کنار خودش میخواهد.
ایران تنها کش��وری اس��ت که اقتدار نظامی در منطقه دارد و قابل
مقایس��ه با هیچکدام از کشورهای مجاور حتی ترکیه نیست .شاهد
این سخن ،جنگ  33روزهی لبنان و حمله به غزه ،مسئلهی سوریه
و عراق و حتی یمن و نگرانیهای بعضی از کش��ورهای وابس��ته در
خلیجفارس اس��ت که چرا غرب نمیتواند شریک راهبردی دیگری
بهجز ای��ران را در بلندمدت در کنار خود داش��ته باش��د .ازاینرو،
بخش��ی از جنجالی که امروز برای مذاکرات هس��تهای وجود دارد،
برای امتیازگیری آتی در مذاکرات است.
نکت��هی دیگر این اس��ت که اصوالً غرب برای اس��تثمار منابع
تالش میکند و بنابراین ایران را در کنار خودش متحد میخواهد.
البته این امر قطعاً با سیاست خارجی ما در تعارض است.
ال قاب��ل اتکا نیس��ت و حتی قواعد
ضم��ن اینکه آمری��کا اص ً
 WTOرا باره��ا نقض کرده اس��ت و مورد اعتراض ش��رکای غربی
خ��ود قرار گرفته اس��ت .در واقع ،آمریکا کااله��ای غربی را تحریم
کرده است و به همین دلیل ،حتی متحدین غربی خودش در قالب
قدرت اقتصادی کشور سکوت کردند تا امتیازات اقتصادی بیشتری
را از دس��ت ندهند .پس روشن اس��ت که حتی اگر امروز تفاهم ما
با آمریکا به نتیجهی نهایی هم برس��د و قراردادهایی تنظیم ش��ود
ال منطبق با نیازهای ما باش��د ،ب��از هم هیچ تضمینی برای
که کام ً
پایبندی آمریکا به آن وجود ندارد.
ب��ه همین دلیل ،عرض کردم که نباید سیاس��تهای اقتصادی
ال مس��تقل از
م��ا متکی به تفاهم  5+1ش��کل بگیرد؛ بلکه باید کام ً
تحوالت سیاست خارجی ایران رقم بخورد .آنگاه اگر تحوالت به نفع
ما بود ،کش��ور قطعاً به آنها عم��ل خواهد کرد .اگر تحریمها ادامه
پیدا کرد و حتی تش��دید ش��د ،آنگاه میتوانیم ب��رای جلوگیری از
آس��یبپذیری دست به عمل بزنیم .بهعالوه ،ما در داخل کشور هم
نیازمند سیاست فعال دولت هس��تیم .متأسفانه سیاست اقتصادی
ال متکی بر بازار آزاد اس��ت و ب��ه همین دلیل ،دولت تا
کنونی کام ً
جای��ی که میتواند در آن مداخله نمیکند؛ اما با توجه به س��اخت

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ

اقتصاد سیاسی ایران ،متأسفانه شاهد حضور پررنگ فساد اقتصادی
در عرصه دستگاههای اقتصادی هستیم.
بای��د بدانیم که در این ش��رایط ،فرصتهای بخش خصوصی
بس��یار بسیار محدود میش��ود .از اینرو ،برای مقابله با تحریمهای
کنون��ی دش��من نیازمند سیاس��تهای اقتصادی بس��یار فعالتر و
تهاجمیتر از س��وی دولت هستیم .منظور از تهاجمی این است که
سیاس��تهای دولت باید ایجابی باش��د .ما بخش خصوصی نداریم؛
ولی بخش اختصاصی داریم .یعنی متأس��فانه گروهی در حاکمیت
مانند تعدادی از نمایندگان مجلس ،بس��یاری از وزرا و مش��اوران و
معاونان دس��تگاههای دولتی در عرصهی خصوصی منابعی دارند و
بن��گاهداری میکنند .این یک تعارض جدی و آش��کار اس��ت و در
همین دنیای متمدن نش��انهای از فساد محس��وب میشود .به این
ال اختصاصی کردن
ترتی��ب ،آنچه در ایران اتفاق افتاده اس��ت ،عم ً
فض��ای بخش خصوصی ب��رای اصحاب قدرت اس��ت و این یکی از
دالیل ناکارآمدی اقتصاد ایران به شمار میرود.
بنابراین به نظر من ،اصل مس��ئله به سیاس��تهای داخلی ما
برمیگردد .در شرایط کنونی سهم سوءمدیریت اقتصادی در کشور
 90درصد اس��ت که البته همهی این ظرفیته��ا در اختیار دولت
نیست و نهادها و قوای مختلف همگی سهم دارند و نیازمند فعالیت
بسیار جدیتر در داخل است.
چگونه تحریمهای خارجی را خنثی کنیم؟
اگر ما سیاس��تهای قدرتمندی در داخل داشته باشیم ،قطعاً
اث��ر تحریمها را کاهش و قدرت چانهزنی ما را در مذاکرات افزایش
میده��د .اگ��ر تحریمها اثربخش نباش��د ،خود غرب قطعاً بیش��تر
متضرر خواهد ش��د .من تصور میکنم کس��انی که زمینهها را برای
تحری��م اقتصادی کش��ور فراهم کردند ،آگاهان��ه و عامدانه این کار
را کردن��د .بای��د توجه کنیم که نگاه ما بی��ش از خارج ،معطوف به
داخل باشد.
ال استثنایی است .ما ظرفیتهای اقتصادی،
ایران یک کشور کام ً
انس��انی و منابع طبیعی منحصر به فردی داریم .به عالوه ،موقعیت

جغرافیایی و سوقالجیش��ی ایران ،ترانزیتهای ش��مال و جنوب و
شرق و غرب هرکدام بهتنهایی میتواند منابع بزرگی را برای کشور
رقم بزند .امید غرب برای اصالح رابطه با ایران به هدف فعالسازی
این ظرفیتهای اقتصادی اس��ت که فرصتهای بسیار بزرگی برای
اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران محسوب میشود.
ما در  36س��ال گذشته که از سوی آمریکا و کشورهای غربی
تحری��م بودیم ،فقط در دورهی کوتاه��ی در دولتهای نهم و دهم
هس��ت فرصتی برای ایجاد ائتالف جهانی علیه اقتصاد ایران فراهم
آم��د .دلیل آن هم سیاس��تهای غلط در داخل ب��ود .در آن برهه،
پایان��هی تولید در داخل بهش��دت آس��یب خورد و می��زان واردات
ال
افزایش چشمگیری پیدا کرد .بنابراین ما تبدیل به یک کشور کام ً
وابسته شدیم.
اتفاقاتی که بیشتر از تحریمها به اقتصاد ملی ضربه زد؟
به نظرمی رسد سه عامل بسیار مهم را باید در اینجا شناسایی
کنیم .یکی فضای کس��بوکار کش��ور است .در این فضا ثروتمندان
هم حضور دارند؛ درحالیکه یک تعارض آشکار حقوقی است و همه
جای دنیا نام آن را فس��اد میگذارند .در کش��ور ما قوهی مقننه و
حتی قوهی قضائیه در فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی حضور
فعال دارن��د و بنابراین هیچکس از این تعارض منافع اظهار نگرانی
نمیکند .این یک نکتهی جدی است.
عام��ل دیگر حضور پررنگ نهادهای دولتی در اقتصاد کش��ور
است .نهادهای دولتی به دلیل نفوذ در سیاستها ،تصمیمگیریها
و س��اختار اقتصادی دسترس��ی بیش��تری به منابع بانک��ی و ارز و
تس��هیالت و معافیتهای مالیاتی دارند .ای��ن روال تبعیضآمیز به
زیان بخش خصوصی است.
سومین عامل هم نظام مالیاتی است که متأسفانه کارایی الزم
را ن��دارد .منابع بزرگی بهصورت فرار مالیاتی در کش��ور وجود دارد
ک��ه دولت میتوان��د کل بودجهی جاری خ��ودش را فقط از منابع
مالیاتی تأمین کند ،بهشرط اینکه نظام مالیاتی کارآمد باشد .شاید
از همهی اینها مهمتر نقش نظام بانکی اس��ت .نظام بانکی در همه
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–  1391/3/4ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻗﻢ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻗﻢ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﻢ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳــﺎﺣﻠﻰ،
ﺟﻨﺐ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺳــﺎﺣﻠﻰ ،ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻗﻢ ،ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ،ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﺣﻘﻮﻗﻰ(
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  9409982513200032ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  1394/4/31ﻭ ﺳﺎﻋﺖ
 10ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﻭﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰﻣﺎﺩﻩ 73
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭﺍﻣﻮﺭﻣﺪﻧﻰ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭﻳﻜﻰ ﺍﺯﺟﺮﺍﻳﺪ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸــﺮﺁﮔﻬﻰ ﻭﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮﮔﺮﺩﻧﺪ.
ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ – ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﭘﺎﻳﻨﺪﻩ

ﺳــﻨﺪ ﻭ ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﻫﺎچ ﺑﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺭﻧﮓ ﻣﺪﻝ  2014ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ 833ﻡ-85
ﺍﻳــﺮﺍﻥ  88ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗــﻮﺭ  G4FADW628840ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ  MALBC51C7EM587932ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
ﺳﭙﻴﺪﻩ ﻋﺰﻳﺰﺧﺎﻧﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﺻﻞ ﻛﺎﺭﺕ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﭘﮋﻭ ﭘﺎﺭﺱ ﻣﺪﻝ  1393ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻰ 179ﻥ -58ﺍﻳﺮﺍﻥ  63ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻮﺗﻮﺭ  124K0384298ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  112463ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺳــﻴﻒ ﺍﻟﻪ ﻓﺮﻳﺪﻭﻧﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻴﺮﺍﺯ

ﺍﺻﻞ ﺳــﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﻭ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﻣﺪﻝ  1381ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻰ 173ﻝ -53ﺍﻳﺮﺍﻥ  73ﺑﻪ ﺭﻧﮓ
ﺳــﻔﻴﺪ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  00403258ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  S1412281867406ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺯﺍﻫﺪﻯ ﻓﺮﺩ ﻣﻔﻘﻮﺩ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﺍﺳﺖ .ﺷﻴﺮﺍﺯ

ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺳــﻤﻌﻴﻞ ﺯﺍﺩﻩ ﭘﻴﺮﻩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻳﺤﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  4889275495ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ
ﺳــﻮﺍﺭﻯ-ﻫﺎچ ﺑــﻚ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﭘﮋﻭ ﺗﻴــﭗ  206 TU3ﻣــﺪﻝ  1383ﺑﺮﻧــﮓ ﻧﻘــﺮﻩ ﺍﻯ-ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 FSS14796293ﻭﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ  83641901ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ  662-88ﻕ  85ﺑﻌﻠﺖ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻓﺮﻭﺵ
) ﺳــﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ( ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺭﻭﻧﻮﺷــﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺳــﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻟﺬﺍ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﺩﺭ
ﺧﺼﻮﺹ ﺧﻮﺩ ﺭﻭﻯ ﻓﻮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻳﻰ ﺳــﺎﺭﻯ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 6ﺟﺎﺩﻩ ﺳــﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻧﻜﺎ
ﺟﻨﺐ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻤﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺍﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺩﺍﻭﺩ ﺑﺎﺑﺎﺧﺎﻧﻠﻮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ -1 :ﺣﺴــﻦ ﺁﻗﺎﺧﺎﻧﻰ  -2ﺣﺴــﻴﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻴﻊ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﺛﺒﺎﺕ
ﻣﺎﻟﻜﻴــﺖ ﻳﻚ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﻣــﺪﻝ  74ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1394/3/24ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﻮﻕ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ  3ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 36/3/94
ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﺯ  1394/4/29ﺳﺎﻋﺖ  16/30ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﺴــﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ
ﻣﺮﺍﺗــﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ
ﺟﻬﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴــﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳــﺎﻧﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  3ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ

ﺳــﻨﺪ ﻭ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ )ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ( ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﮋﻭ  405ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻯ ﺭﻧﮓ ﻣﺪﻝ  1388ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ 84595ﻕ 18ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  12488084448ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ NAAM01CA0GR293546
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﺎﻻچ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳــﺎﻗﻂ ﺍﺳــﺖ .ﺷــﻤﺎﺭﻩ 94/56
– ﺳﺮﺍﻭﺍﻥ
ﻛﺎﺭﺕ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻰ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﻫﻨﻮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻰ  9140823ﺭﺷﺘﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ
ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻰ ﺳﺮﺍﻭﺍﻥ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎﺭﻩ 94/54
– ﺳﺮﺍﻭﺍﻥ

ﺍﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﭘﮋﻭ  405ﻣﺪﻝ  1390ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ 698ﻥ -82ﺍﻳﺮﺍﻥ  63ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 12489330898ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ  219597ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﻠﻮﻯ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻴﺮﺍﺯ
ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﻭ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ )ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ( ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﭘﮋﻭ  405ﺟﻰ ﺍﻝ ﺍﻳﻜﺲ ﺁﻯ ﻣﺪﻝ  1390ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ 474ﺏ -93ﺍﻳﺮﺍﻥ  49ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  12490220707ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ NAAM11CA7CR471182
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﻔﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻳﺎﺳﻮﺝ
ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﻭ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ )ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ( ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﻴﻜﻠﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﺪﻝ  86ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ 563-85449
ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  XC030376ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻨﻪ NDS***125A8620506ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺭﻭﻳﺸﻌﻠﻰ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1911ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻳﺎﺳﻮﺝ
ﺁﻗﺎﻯ ﺩﻛﺘﺮ ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺷــﻬﺮﺁﺋﻴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺻﻐﺮ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  894ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﻣﺘﻮﻟﺪ 1349
ﺍﻇﻬــﺎﺭ ﻣﻴﺪﺍﺭﺩﻛﻪ ﻣﺪﺭﺍﻙ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﻓﻨﻰ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﻟﻮژﻯ ،ﺳــﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﻰ ،ﺍﻡ ﺁﺭ ﺁﻯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ ﻭﺍﺳــﻌﻰ
ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ).ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮﻡ(

ﺍﺻﻞ ﻛﺎﺭﺕ ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﺳــﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺑﺮﻣﻮﺩﺍ  90ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷــﻬﺮﺑﺎﻧﻰ  -25255ﺍﻳﺮﺍﻥ
 691ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  1051575ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  9001579ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺠﺎﻋﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻴﺮﺍﺯ
ﺍﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﻣﺪﻝ  1379ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷــﻬﺮﺑﺎﻧﻰ 344ﺝ -63ﺍﻳﺮﺍﻥ  63ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻮﺗﻮﺭ  208991ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  1412279681417ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺯﺍﺭﻉ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻴﺮﺍﺯ

ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﻴﻼﺩ ﺩﻭﺟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  2020833964ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﭘﮋﻭ ﺗﻴﭗ  405ﺟﻰ ﺍﻝ ﺍﻳﻜﺲ ﺁﻯ  8/1ﺑﺮﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻯ-ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﻣﺪﻝ  1389ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ12489133362
ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  NAAM01CA2AR531062ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ  957-69ﻭ 26ﺑﻌﻠﺖ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻓﺮﻭﺵ
) ﺳــﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﺳــﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ( ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺣﺪﻯ
ﺍﺩﻋﺎﻳــﻰ ﺩﺭ ﺧﺼــﻮﺹ ﺧﻮﺩ ﺭﻭﻯ ﻓﻮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻳﻰ ﺳــﺎﺭﻯ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 6ﺟﺎﺩﻩ
ﺳــﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻧﻜﺎ ﺟﻨﺐ ﺷﺮﻛﺖ ﺷــﻤﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﮋﻭ  GLX 405ﺭﻧﮓ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻯ ﻣﺪﻝ  1387ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ :ﺍﻳﺮﺍﻥ  717 – 16ﺩ  45ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ 1247006960 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ 350071:ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻢ
ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﻭ ﺳــﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﻴﻜﺎﻥ ﻣﺪﻝ  1381ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ :ﺍﻳﺮﺍﻥ 924 – 16ﻥ  38ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻮﺗﻮﺭ 11158126415 :ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ 81527838 :ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺗﺘﺎﺭ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻢ

ﺁﻗﺎﻯ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻗﻨﺎﺗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  32690ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﻣﺘﻮﻟﺪ 1343
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻣﻴﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﺪﺭﺍﻙ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﻓﻨﻰ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﺳﻌﻰ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭﺍﺯ
ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ).ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮﻡ(

ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﻭ ﺳــﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﮋﻭ  206ﻣﺪﻝ  1390ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ :ﺍﻳﺮﺍﻥ  413 – 16ﺹ  35ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻮﺗﻮﺭ 14190064912 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ CG203268 :ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻢ

ﺑــﺮگ ﺳــﺒﺰ ﻭ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﻫﻴﺮﻣﻦ  CDIﻣﺪﻝ 1388ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗــﻮﺭ  22554320ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺗﻨﻪ
 125C8847949ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ  37781-761ﺑﻨﺎﻡ ﻣﺤﺴــﻦ ﻛﺮﻭژﺩﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ

ﺑــﺮگ ﺳــﺒﺰ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴــﻞ ﻭﺍﻧﺖ ﭘﻴﻜﺎﻥ ﻣــﺪﻝ  1380ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘــﻼﻙ 685ﺩ -88ﺍﻳﺮﺍﻥ  54ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 11518015345ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ  80916669ﺑﻨــﺎﻡ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺼﻼﻳﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳــﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻳﺰﺩ

ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﻣﺪﻝ  88ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ  556ﺝ  63ﺍﻳﺮﺍﻥ 32ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ 3094566
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ  S1482288302397ﺑﻨﺎﻡ ﻳﻮﺳﻔﻌﻠﻰ ﻓﺴﻨﻘﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻦ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﺑــﺮگ ﺳــﺒﺰ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﺳــﻤﻨﺪ ﻣــﺪﻝ  1393ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘــﻼﻙ  281ﻝ  42ﺍﻳــﺮﺍﻥ  88ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 147H0081600ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  NAACJ1JC0EF169184ﺑﻨﺎﻡ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻳﺰﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﺘﺎﺭ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻭﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﺑــﺮگ ﺳــﺒﺰ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﻧﻴﺴــﺎﻥ ﻛﺎﻣﻴﻮﻧــﺖ ﻭﻥ ﻣﺪﻝ74ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷــﻬﺮﺑﺎﻧﻰ48ﺽ 475ﺍﻳﺮﺍﻥ63ﻭﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻮﺗﻮﺭ00028698ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  c0386800ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﮔﻞ ﭘﺮﻯ ﺷﻤﺲ ﻃﺴﻮﺟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﺎﻧﻰ ﺁﻗﺎ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﺍﺳﺖ .ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﭘﮋﻭ ﺗﻴﭗ  1600ﺁﺭﺩﻯ ﻣﺪﻝ  1383ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻳﺸﻤﻰ ﺭﻭﻏﻨﻰ ﺵ ﻣﻮﺗﻮﺭ11783021740
ﺷﺎﺳﻰ  83122252ﭘﻼﻙ192-82ﺱ 15ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﺟﺮ ﻛﻮﭘﺎﻳﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺭﻯ
ﺳــﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﻭﺍﻧﺖ ﻧﻴﺴــﺎﻥ ﻣﺪﻝ 1380ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺁﺑﻰ ﭘﻼﻙ 875-56ﻭ 12ﺵ ﻣﻮﺗﻮﺭ 00159378ﺷﺎﺳــﻰ
 00359172ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺭﻯ
ﺳــﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧــﻰ ﭘﺎﺗــﺮﻭﻝ 2ﺩﺭﺏ ﻣﺪﻝ 1376ﺑــﻪ ﺭﻧﮓ ﺳــﺮﻣﻪ ﺍﻯ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﭘــﻼﻙ 878-68ﺱ 56ﺵ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 Z24046358Zﺷﺎﺳــﻰ  PNK15Z619656ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺳﻴﺪﺣﺴــﻴﻦ ﻣﻔﻘــﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺭﻯ
ﺳــﻨﺪ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﺭﻧﻮ ﻟﻮﮔﺎﻥ  L90ﻣﺪﻝ  1389ﺷﺎﺳﻰ  91084963ﺵ ﻣﻮﺗﻮﺭ 044256ﭘﻼﻙ
315-21ﻁ 18ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺭﻯ
ﺳﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﮋﻭ 206ﺁﺭﻳﺎﻥ ﻣﺪﻝ 1388ﺵ ﻣﻮﺗﻮﺭ 13588001326ﭘﻼﻙ 717-55ﻁ 57ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺎﺭﻯ
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ  25CDIﭘﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ 19667-558ﺵ ﻣﻮﺗﻮﺭ  22100922ﺷﺎﺳﻰ)ﺗﻨﻪ(
 NFZ***125H8566302ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺭﻯ
ﺑــﺮگ ﺳــﺒﺰ ﻭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴــﺖ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﭘﺮﺍﻳــﺪ ﺩﻯ ﺍﻡ ﻣــﺪﻝ 1381ﺵ ﻣﻮﺗــﻮﺭ 00288895ﺷﺎﺳــﻰ
S 1442280163938ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻰ 517-72ﻝ 78ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺭﻯ
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ )ﺑﺮگ ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺿﻌﻴﺖ( ﻭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭﺍﻧﺖ ﻓﻮﻟﻜﺲ ﻣﺪﻝ  1981ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  096240ﻭ ﺑﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  0029636ﻭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ  15ﺍﻳﺮﺍﻥ394-ﺝ 18ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺍﺣﺪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺑﺎﻑ ﻧﻘﺶ
ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﺍﺳﺖ .ﺗﺒﺮﻳﺰ
ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮﺍﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﭘﮋﻭ  405ﺟﻰ ﺍﻝ ﺍﻳﻜﺲ ﻣﺪﻝ  1380ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ
742-41ﺏ 96ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  79313463ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  22527911772ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻓﺮﻭﺵ
ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ )ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ( ﺳــﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻇﺮﻑ  10ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﻭﺵ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﭘﻴﻜﺎﻧﺸــﻬﺮ
ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳــﻤﻨﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻘــﺮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ .ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ

ﺍﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺍﻋﻈﻢ ﻣﻬﺮ ﺟﻮﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴــﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ -1 :ﻋﻴﺴــﻰ ﺷﻬﺴــﻮﺍﺭﻯ  -2ﺣﺴﻦ ﺍﻣﺮﺍﻟﻬﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ:
ﺍﺛﺒــﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﻴــﺖ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣــﻪ ،ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳــﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  1394/3/21ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻋﻈــﻢ ﻣﻬﺮﺟﻮﻳﺎﻥ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ،ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ  29ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  272/29/94ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ  1394/5/31ﺳﺎﻋﺖ 10
ﺻﺒﺢ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﺴﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ
ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ
ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  29ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ
ﺍﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ :ﺭﺳــﻮﻝ ﺁﻗﺎﺯﻳﺎﺭﺗــﻰ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻣﺤﻤــﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﻣﺤﺴــﻦ ﺍﺑﻬﺮﭼﺎﻳــﻰ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟــﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 2/050/000ﻫــﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  1394/3/20ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺭﺳــﻮﻝ ﺁﻗﺎﺯﻳﺎﺭﺗﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﺴــﻦ ﺍﺑﻬﺮﭼﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ 9
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  243ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﺯ  94/6/2ﺳــﺎﻋﺖ  17/30ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﺴــﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴــﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ
ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  9ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ
ﺁﻗــﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴــﻦ ﭘﺮﻳﺰﺍﺩ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ  940050ﺷــﻌﺒﻪ  27ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻗﻢ ﺗﺎﺭﻳــﺦ 94/3/19
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺮﮔﺲ ﺳــﻴﻔﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻦ ﺳــﺎﻛﻦ ﻗﻤﻒ ﺑﻨﻴﺎﺩ ،ﺷــﻬﺮﻙ ﺍﻳﺜﺎﺭ ،ﺍﻳﺜﺎﺭ  ،5ﭘﻼﻙ  61ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻧﻔﻘــﻪ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻔﻘﻪ ﺟﺎﺭﻳــﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1394/3/19ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺍﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴــﻦ ﭘﺮﻳﺰﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺸﺮﺡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9400500ﺛﺒﺖ
ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﺯ  94/5/5ﺳــﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺣﺴــﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻕ.ﺁ.ﺩ.ﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﺩﺭﺱ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ
ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮﺷﻮﺭﺍ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ
ﺭﺳﺎﻧﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  27ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻗﻢ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ﺷﻌﺒﻪ -930867 :ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﻌﻤﺖ ﻓﻜﻮﺭﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺑﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ
ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺪﻧﻰ ﻏﻴﺮﻋﻤﺪﻯ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺣﻀﺎﺭﻳﻪ ﺑﻪ
ﻭﺍﺳــﻄﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺍﻭ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳــﻴﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  115ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ
ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺷــﻌﺒﻪ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳــﻰ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻫﺮﺳﻴﻦ

ﺍﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺳﺪﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻳﻚ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﻯ 1386
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1394/3/17ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺳﺪﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻳﻚ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﻯ  1386ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻳﻚ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﻯ  1386ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ 32
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  227ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﺯ  1394/4/29ﺳﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﺴــﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴــﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ
ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  32ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴــﻴﻦ ﻋﺴــﮕﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2785ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 940728ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ
ﺁﻣﻨﻪ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﻛﺎﺷﻰ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  238ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1393/2/5ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﻓﻮﺕ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻭﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1:ﺣﺴــﻴﻦ ﻋﺴﮕﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺒﻴﺐ ﺵ ﺵ  2785ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ  -2ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺴﮕﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺒﻴﺐ ﺵ ﺵ  335ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -3ﻧﻔﻴﺴﻪ ﻋﺴﮕﺮﻯ ﻧﻴﺴﺘﺎﻧﻚ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺣﺒﻴﺐ ﺵ ﺵ  6097ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭﺩﺭﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴــﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ 40ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ9410102513301623 :
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺗﻴﺎﻥ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺍﺳﺘﻈﻬﺎﺭﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺮﺯﻛﺎﺭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍﺑﻌﻪ ﺑﺮﺯﻛﺎﺭ ﻭ ﺣﺴــﻴﻦ ﺑﺮﺯﻛﺎﺭ ﻭ ﺯﻫﺮﺍ ﺑﺮﺯﻛﺎﺭ
ﻭ ﺍﺣﻤــﺪ ﺑــﺮﺯﻛﺎﺭ ﻭ ﺳــﻌﺎﺩ ﺑﺮﺯﻛﺎﺭ ﻭ ﻣﺮﻳﻢ ﺑــﺮﺯﻛﺎﺭ ﻭ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺑﺮﺯﻛﺎﺭ ﻭ ﺣﺴــﻦ ﺑﺮﺯﻛﺎﺭ ﻭ ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺑﺮﺯﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴــﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ )ﻣﺎﻟــﻰ( ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣــﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﺣﻘﻮﻗﻰ( ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﻢ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﺎﺣﻠﻰ ،ﺟﻨﺐ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺳﺎﺣﻠﻰ ،ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ ،ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ،
ﺷــﻌﺒﻪ ﺳــﻴﺰﺩﻫﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﺣﻘﻮﻗﻰ( ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  9209982513300703ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  1394/5/5ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ  12ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ
ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ
ﻣﻘﺮﺭﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﺗﻴﺎﻥ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﻧﺪ )ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﺳﺖ(
ﻗﻢ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳــﺎﺣﻠﻰ ،ﺟﻨﺐ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺳﺎﺣﻠﻰ ،ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ ،ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ،ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﺣﻘﻮﻗﻰ(
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﺣﻘﻮﻗﻰ( ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ – ﺷﻮﻧﺪﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺎﺿﻞ ﻣﻮﻣﻨﻰ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  222/94ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ
ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﺳــﺪﺍﻟﻪ ﻣﻮﻣﻨﻰ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1383/06/03ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ
ﺩﺍﺋﻤــﻰ ﺧــﻮﺩ ﻓﻮﺕ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭﻭﺭﺍﺙ ﺣﻴــﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1 :ﻓﺎﺿــﻞ  -2ﻣﺮﺍﺩ  -3ﻛﻤﺮ
 -4ﻣﺤﻤﺪ  -5ﻧﻮﺭﺍﻟﺪﻳﻦ  -6ﻋﺰﺍﻟﺪﻳﻦ  -7ﺣﻤﻴﺪ  -8ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ -9ﺯﻳﺒﺮ  -10ﮔﻮﻫﺮ  -11ﻓﺮﺣﻨﺎﺯ  -12ﺍﻋﻈﻢ ﻫﻤﮕﻰ
ﻣﻮﻣﻨﻰ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -13ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺎﺿﻠﻰ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭼﺮﺩﺍﻭﻝ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ، 228/93:ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ، 170:ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ :ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺁﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﻴــﺪﮔﻞ  ،ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ :ﺁﻗــﺎﻯ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻟﻄﻴﻔﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳــﻴﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻦ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﻨﻴﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺸﻮﺭﺗﻰ ﺍﻋﻀﺎ ﺷﻮﺭﺍ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ
ﺑــﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣــﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺩﻋﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻟﻄﻴﻔﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴــﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﻮﺭﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻣﺒﻠــﻎ ﭘﻨﺠــﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﺩﻭ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻫــﺎﻯ  279336ﻣــﻮﺭﺥ  92/12/10ﻭ  279337ﻣﻮﺭﺥ
 92/11/10ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴــﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻘﺎﻯ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ ﺩﺭ ﻳﺪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻨﻚ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﻯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ
ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ 310ﻭ 313ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ 198ﻭ519ﻭ 522ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ
ﺑــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠــﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺑﺎ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺎﺱ ﺩﺍﻧﻴﺎﻟﻰ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻭ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳــﻴﺪ ﭼﻚ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺷــﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ
ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﺻــﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﺑــﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ395/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺁﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﻴﺪﮔﻞ
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ج��ای دنیا تجهیزکنندهی منابع خرد مردم و تس��هیل فعالیتهای
اقتص��ادی از طریق انتقال این منابع و س��پردههای مردم به فعاالن
اقتصادی اس��ت .متأس��فانه در ایران بنگاهها و بانکها و مؤسسات
مال��ی و اعتباری خودش��ان ش��روع ب��ه فعالیتهای بن��گاهداری،
خریدوفروش کاال ،س��فتهبازی ،خرید ارز و س��که و ایجاد امکانات
تجاری کردند .همهی این اقدامات تورمزاست و نقش بسیار مخربی
در اقتصاد کشور ایفا کردند.
در واقع ،عدهای منابع بسیار بزرگی را به دوستان و آشنایان و
رفق��ا پرداخت کردند که بهصورت مالیات بالغ بر  100هزار میلیارد
تومان دیون معوقه اس��ت .این مبالغ میتوانست در خدمت اقتصاد
کش��ور قرار بگیرد و تس��هیلکنندهی فعالیتهای بنگاهها ،بهویژه
بنگاههای متوس��ط در کشور باشد .به نظر من اینها نقش اصلی را
در تخریب اقتصاد ایران ایفا کردند و امکان اثربخش بودن تحریمها
را ب��ه آمری��کا و غرب هدیه کردند؛ درحالیکه م��ا پیش از این هم
تحریم بودیم .در دورهی جنگ در سال  1365کل درآمدهای ارزی
کش��ور  6میلیارد دالر و  3میلیارد مصروف تضمین دسترسی مردم
به کاالهای اساس��ی بود 3 .میلیارد باقیمانده هم جنگ و مس��ائل
دیگر مملکت را مدیریت میکرد.
اکنون باید پرسید چه اتفاقی افتاده است که این تحول عظیم
در بودجهی جاری کش��ور صورت گرفته اس��ت و ما هنوز با کسری
بودجه مواجه هس��تیم و دولت در تأمی��ن منابع جاری خود ناتوان
است .امروز با کمال تأسف شاهد هستیم که دولت از افزایش سهم
بخش خصوص��ی در آموزشوپرورش س��خن میگوید؛ درحالیکه
طبق قانون اساس��ی ،این کار وظیفهی دولت است .دولتها عادت
کردند که مس��ئولیتهای خودش��ان را به صنوف واگذار کنند و در
قبال آن از مردم طلب مش��ارکت میکنند .البته در هیچ کش��وری
آموزشوپ��رورش بخش خصوصی منجر ب��ه ایجاد توازن و تعادل و
عدالت اجتماعی نشده است.
دولته��ا مکلف هس��تند براس��اس تعهدات قانون اساس��ی،
آموزشوپرورش رایگان ارائه کنند .متأس��فانه آمار رس��می نش��ان
میدهد که فقط در سیس��تان و بلوچس��تان  100هزار دانشآموز
واجد ش��رایط مدرس��ه داریم و اینها به مدرس��ه نمیروند .معنای
دیگرش این اس��ت که بس��یاری از آنها قاچاقچیه��ا و ریگیها و
داعشیهای آینده خواهند بود .این کار نتیجهی سیاستهای غلطی
اس��ت که در بیستوچند سال گذش��ته در آموزشوپرورش کشور
اتخاذ ش��ده است .اگر دولت مس��ئولیت اجتماعی خودش را زمین
بگذارد و س��خن از گس��ترش بخش خصوصی در آموزشوپرورش
بزند ،نقض آش��کار تعهدات دولت نس��بت به مردم و نقض آش��کار
قانون اساسی است.
به تعبیر رئیس محترم سازمان مالیاتی کشور ،حدود  20تا 25
درصد تولید ناخالص داخلی کش��ور فقط ف��رار مالیاتی داریم .ما در
سال  934 ،1392هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی داشتیم
که  20درصد آن مساوی با  185هزار میلیارد تومان است .این رقم
بس��یار بزرگی اس��ت؛ چون کل بودجهی جاری کشور در سال ،93
 193ه��زار میلی��ارد تومان بود .واقعیت این اس��ت که ما در همین
س��ال  70هزار میلیارد مالیات جمعآوری کردیم .یعنی در ش��رایط
کنونی ،ظرفیت  25هزار میلیارد تومان جمعآوری مالیات در کشور
وج��ود دارد؛ اما  70هزار میلیارد تومان آن جمعآوری میش��ود .در
نتیجه ،چون دولت در انجام وظایف خود ناتوان است ،مسئولیتهای
قانون اساسی خودش را مثل آموزشوپرورش رایگان ،تعهد به ایجاد
اشتغال برای جوانان ،کمک به مسکن ارزانقیمت به همهی جامعه
به بخش خصوصی واگذار میکند .همهی این عوامل دستبهدس��ت
هم میدهند و یک اقتصاد ناکارآمد و ضعیف را ش��کل میدهند که
در مقابل فشارهای خارجی بسیار آسیبپذیر است( .برهان)

ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﻧﻈــﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  249/94ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺣــﻜﺎﻡ ﻣﻮﺭﺧﻪ  94/02/27ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ
ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺎﺷــﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺳﻴﺪ ﺑﺎﻗﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ
ﭘــﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  401/3462ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  45ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﻛﺎﺷــﺎﻥ ﺑــﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﭼﻠﻪ ﺩﻭﺍﻥ
ﻫﺴــﺘﻴﺪ ﻟــﺬﺍ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﻭﺋﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ ﻇــﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  16ﻛﺎﺷــﺎﻥ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺫﻳﻞ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺑﻼﻍ
ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻛﻔﻴﻞ ﺳﺮﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  16ﻛﺎﺷﺎﻥ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﻣﻬﻴﻦ ﭼﻬﺎﺭﺑﺎﻏﻰ ﻛﺎﺷــﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  257/94ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ
ﺣﺼــﺮ ﻭﺭﺍﺛــﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﭼﻬﺎﺭﺑﺎﻏﻰ ﻛﺎﺷــﺎﻧﻰ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ
 36409ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  94/2/26ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑــﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1 :ﺍﻧﺴــﻴﻪ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﭘﺮﺳــﺘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  36643ﻫﻤﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺍﻛﺮﻡ
ﭼﻬﺎﺭﺑﺎﻏﻰ ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  -3- 1484ﻣﻬﻴﻦ ﭼﻬﺎﺭﺑﺎﻏﻰ ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻪ ﺵ ﺵ
 -4-4252ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﺑﺎﻏﻰ ﻛﺎﺷــﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  -5-42080ﺣﺴﻴﻦ ﭼﻬﺎﺭﺑﺎﻏﻰ ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  -6- 381ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﭼﻬﺎﺭﺑﺎﻏﻰ ﻛﺎﺷــﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻪ ﺵ ﺵ -7 -1084
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭼﻬﺎﺭﺑﺎﻏﻰ ﻛﺎﺷــﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ) 434ﻫﻤﮕﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﻻﻏﻴﺮ(  .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗــﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬــﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴــﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ
ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻴﻪ  /ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷــﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ
ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ394/
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻛﺎﺷﺎﻥ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﻓﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  6331ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ
 274/94ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﺴﻴﻦ
ﺁﻗﺎ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﻓﻴﻨﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1454ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  93/12/28ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1 :ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻓﻮﺍﺋﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ
 258ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﻓﻴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺁﻗﺎ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  -3- 6331ﺣﺴﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺁﻗﺎ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  -4-694ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﻓﻴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
ﺁﻗﺎ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  -5- 39473ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﻓﻴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺁﻗﺎ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ) 776ﻫﻤﮕﻰ
ﻓﺮﺯﻧــﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﻻﻏﻴﺮ(  .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑــﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ
ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴــﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻴﻪ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ
ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ418/
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻛﺎﺷﺎﻥ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ -2086/93 :ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ -65/94 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ -94/1/17 :ﻣﺮﺟﻊ
ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ :ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﺯﻩ  1ﻳﺰﺩ -ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺷــﻌﻠﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺑﻨﺸــﺎﻧﻰ ﻳﺰﺩ
 20ﻣﺘﺮﻯ ﻣﺴــﺠﺪ ﺑﺘﻮﻝ ﻙ  20ﺩﺭﺏ ﺳــﻮﻡ ﻣﻨﺰﻝ ﺳــﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴــﻴﻨﻰ ﺧﻀﺮﺁﺑﺎﺩﻯ -ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ-1 :
ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺍﻣﻴﺪ ﺯﺍﺭﻉ ﭘﻴﺸﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺴﺮﻭ  -2ﺣﻤﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  -ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ:
ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳــﻨﺪ ﻳﻚ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘــﻼﻙ 829ﺏ-51ﺍﻳﺮﺍﻥ
 -63ﮔﺮﺩﺷــﻜﺎﺭ :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ
ﺍﻣﻀﺎﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺫﻳﻞ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ
ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻯ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ) .ﺭﺃﻯ ﺷــﻮﺭﺍ( ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳــﻨﺪ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ 829ﺏ-51
ﺍﻳــﺮﺍﻥ 63ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  3913/2/1206/1/4584ﺭﺋﻴــﺲ ﺭﺍﻫﻮﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ 2
ﺣﻤﻴﺪ ﺳــﻠﻄﺎﻧﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ  1ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺪ ﺯﺍﺭﻉ ﭘﻴﺸﻪ ﻃﺒﻖ
ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺭﺥ  92/5/2ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳــﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ
ﻣﺒﻴــﻊ ﻭ ﺣﻖ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧــﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ  6ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳــﺎﻟﺖ ﻣﻮﺭﺥ
 93/12/2ﺷــﻤﺎﺭﻩ  8324ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻟﺬﺍ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  356ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ 2
ﺣﻤﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﻮﺍﺭﻯ
ﭘﺮﺍﻳﺪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ 829ﺏ -51ﺍﻳﺮﺍﻥ 63ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺒﻠــﻎ  170/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺒــﺮ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ
 1ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺪ ﺯﺍﺭﻉ ﭘﻴﺸــﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻭﻯ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ
ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ  84ﻭ 89ﻕ ﺁ ﺩ ﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﺃﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ
ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ 20
ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻳﺰﺩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ1137/
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﺯﻩ ﻳﻚ ﻳﺰﺩ
ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ/ﺷﺎﻛﻰ ﺻﻐﺮﻯ ﻓﺮﺍﺗﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ /ﻣﺘﻬﻢ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺧﻼﻗﻰ ﻭ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻦ
ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳــﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻗﺪﺱ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﺪﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ – ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ –3514689155
ﺗﻠﻔﻦ ) 33351025-30ﻛﺪ  (023ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9409982310200049ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  1394/04/30ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  09:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ/
ﻣﺘﻬــﻢ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ /ﺷــﺎﻛﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ /ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ
ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﺣﻘﻮﻗﻰ( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ
ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ /ﺷــﺎﻛﻰ ﺷــﺮﻛﺖ ﺳــﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎﻡ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺳــﺎﺭﮔﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺁﺫﺭﻯ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺛﺒﺖ  254300ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ/ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﺮﺏ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬــﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺳــﻤﻨﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑــﻪ ﺷــﻌﺒﻪ  1ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺳﻤﻨﺎﻥ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻗﺪﺱ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﺪﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ،ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ 3514689155
ﺗﻠﻔﻦ ) 33351025-30ﻛﺪ (023ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9309982310100606ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  1394/04/31ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  10:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ/
ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ/ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ/
ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﺣﻘﻮﻗﻰ( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ

