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جامعه

سیزده بدر شرایط جوی کشور پایدار است
رئیس سازمان هواشناسی وضعیت جوی تعطیالت نوروزی
را تش��ریح کرد و گفت که در برخی از روزهای تعطیالت شاهد

| شنبه |  28اسفند | 1395
| شماره | 4429

روزنگار
اخبار
دفترچه بیمه تامین اجتماعی حذف شد
دفترچه بیمه تامین اجتماعی در مراکز ملکی این سازمان،
طی مراسمی در بیمارستان شهید معیری حذف شد.
به گزارش ایرنا ،بیمهش��دگان تامین اجتماعی از این
پس در تمام مراکز درمانی و بیمارس��تانی این س��ازمان
بدون در دس��ت داش��تن دفترچه درمان��ی و فقط با یک
کارت مل��ی میتوانند خدمات ،دریاف��ت کنند .همچنین
دیگر نیازی به داشتن دفترچه برای نسخهنویسی پزشکان
نیست چون این خدمات به صورت الکترونیکی به بیماران
ارائه میش��ود و پزش��کان نی��ز نس��خه الکترونیکی برای
بیماران تجویز میکنند.
برای حذف دفترچهها در مراکز ملکی سازمان تامین
اجتماعی زیرس��اختهای الزم فراهم ش��ده اس��ت و به
همین منظور تمام حدود  ٤٢میلیون بیمه ش��ده سازمان
تامین اجتماعی دارای پرونده الکترونیکی هستند.
پ��روژه ح��ذف دفترچهها در مراکز درمانی س��ازمان
تامین اجتماعی از حدود  2س��ال گذش��ته کلید خورد و
برای نخس��تینبار در اس��تان یزد و آن هم برای بیماران
خاص در آبان س��ال  ٩٤آغاز ش��د .ب��ه همین منظور در
س��ال  95نیز برنامهریزی برای ح��ذف این دفترچهها در
تم��ام مراکز درمانی س��ازمان تامین اجتماع��ی با تامین
زیرساختها انجام و جشن آن هم برگزار شد.
دستگیری  1389مرد و  48زن

در چهارشنبهسوری
رئیس پلیس پیش��گیری ناجا درباره آمار خس��ارات
جانی حوادث چهارشنبهس��وری از دستگیری  1389مرد
و  48زن در چهارشنبهس��وری امسال خبر داد و گفت :از
این تعداد  959نفر به مراجع قضایی معرفی شده و مابقی
با اخذ تعهد آزاد شدند.
به گزارش ایس��نا ،سردار محمد ش��رفی گفت :امسال
زمان استفاده از مواد محترقه کاهش یافت .وی از دستگیری
 1389مرد در چهارشنبهسوری امسال خبر داد و گفت :از
این تعداد  923نفر به مراجع قضایی معرفی ش��ده و مابقی
بااخذ تعهد آزاد شدند.
س��ردار شرفی همچنین از دستگیری  48زن در این
شب خبر داد و افزود :از این تعداد نیز  12نفر با اخذ تعهد
آزاد شده و مابقی به مراجع قضایی معرفی شدند .به گفته
وی در آمار دستگیریها نیز شاهد کاهش نسبت به مدت
مشابه در سال قبل بودهایم.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا درباره آمار خسارات جانی
حوادث چهارشنبهس��وری گفت 185 :نفر در بیمارس��تان
بستری ش��دند و  1093نفر نیز به شکل سرپایی در محل
درمان ش��دند .همچنین دو تن نیز جان خود را از دس��ت
دادن��د که یکی از آنها در تهران و دیگری در اصفهان جان
خود را از دس��ت داد .وی اضافه ک��رد :برابر آمارها در این
شب  46نفر از عوامل اورژانس ،پلیس و آتشنشانی نیز در
سراسر کشور مصدوم شدهاند.
س��ردار ش��رفی درباره عملکرد پلیس پیش��گیری در
طول  ۱۱ماه گذش��ته تصریح کرد :در این مدت دستگیری
قاچاقچیان کاال پنج درصد افزایش داشته است.

مائده شیرپور موس��م بهار از راه میرس��د و
کمک��م بای��د س��ال  95را به
درحـــاشيه
خاطرهها سپرد و چه زیباست
سنتی که ایرانیان در یاد کردن خاطرههای سالهای
قبلش��ان داشته و بر همین اساس بر سر مزار عزیزان
از دس��ت رفته خود در روزهای پایانی س��ال حاضر
میش��وند زیبایی دیدن این لحظ��ات وقتی مضاعف
میش��ود که عدهای را میبینی ک��ه لحظات پایانی
س��ال را در مزار شهدا سپری کرده به یاد آنهایی که
امروز گمنام در زی��ر خروارها خاک خوابیدهاند ،آنها
رفتن��د ت��ا امروزمان درگی��ر آرامش باش��د و امروز
عدهای برای قدردانی از آنهاییکه حتی نخواس��تند
نامش��ان به عن��وان قهرمان ملی ثبت ش��ود به صف
ش��دهاند .آمدهاند تا سالش��ان را به یاد ایثارگرانی به
پایان برس��انند که در لحظه لحظه زندگی و هش��ت
س��ال دفاع مقدس بیآنکه به گذر زمان توجه کنند
برای آبادی و آرامش این آب و خاک جنگیدهاند.
ای��ن روزها دیدن صحنه حض��ور مردم قدردان
بر س��ر م��زار ش��هدای گمن��ام ،ش��هدای انقالب و
جنگ و ش��هدای مدافع حرم دیدنی اس��ت چون به
خانوادههاییکه برای آرامش امروز مردم عزیزانشان
را ف��دا کردهان��د ی��ادآوری ش��ود که م��ردم ایران
قدرشناس��ند هر چندکه ممکن است دلخوریای از
مسئوالن و برخی دستاندرکارانی که مسبب ایجاد
امالک نجومی ،اختالف طبقاتی ،حقوقهای نجومی
و برخی رانتها و اختالسها هس��تند دلخور باشند
و به قول رهبری از این اتفاقات گله داش��ته باش��ند
اما با همه گالیههای به حق از مس��ئوالنی که امروز
قصورشان آنها را آزرده کرده است ،قدر ایثارگرانی را
که فداکارانه جانشان را پای اعتالی کشور گذاشتند
میدانند و حاضرند بهترین س��اعات عمرشان را که
ب��ه دلیل تعطی�لات کنار خانواده هس��تند همراه با
عزیزانش��ان بر س��ر مزار گمنامانی سپری کنند که

سنت پسندیده یاد اهل قبور در روزهای پایانی سال؛

سال را با یاد شهدا بدرقه کنیم

آرامش امروزشان را مدیونشان هستند.
اما به همین مناس��بت بهشت زهرای تهران هر
س��اله میزبان میلیونها زائر اهل قبور و شهدا است،
در همین زمینه مدیر عامل سازمان بهشت زهرا(س)
نی��ز از توزیع گل و گالب رایگان همزمان با روزهای
آخر سال در میان زائران اهل قبور خبر داد.
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) در اینباره
گفت :به مناس��بت روزهای آخر س��ال مراسم ویژه
در بهش��ت زهرا(س)ی تهران برگزار خواهد ش��د.بر
همین اس��اس مقرر شده  5هزار نیروی پلیس راهور
از می��دان تجریش تا بهش��ت زهرا(س) مس��ئولیت
راهنمایی زائران را بر عهده داشته باشند.
اکب��ر توکل��ی با اش��اره به نص��ب  100تابلوی
ترافیکی در س��طح بهش��ت زهرا(س) اظه��ار کرد:
هماکنون  100تابلوی ترافیکی در س��طح بهش��ت
زهرا(س) نصب شده تا ش��هروندان بتوانند راحتتر
ب��ه قطعات مورد نظر خود راه پیدا کنند .وی از رفع
برخی موانع فیزیکی در سطح بهشت زهرا(س) خبر
داد و تصریح کرد :مقرر شده موانع فیزیکی ،راهبندها
و همچنین برخی مشکالت پیشین در سطح بهشت
زهرا(س) برای تردد شهروندان برطرف شود.
وی با اش��اره به توزیع بروش��ور راهنما در میان
ش��هروندان خاطر نش��ان کرد :قرار است همزمان با
ش��ب جمعه آخر سال بروشورهای راهنما در اختیار
ش��هروندان قرار گیرد ت��ا آنها بتوانن��د راحتتر به
مسیرهای مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند.
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) درخصوص

شهردار تهران:

چرا نباید بتوانیم در سال
 ۲میلیون شغل ایجاد کنیم؟
ش��هردار تهران با ابراز گل��ه از عدمتحقق
مناس��ب ایجاد اشتغال در کشور گفت :چرا
پايتخــــت
نباید بتوانیم در سال ۲میلیون شغل ایجاد
کنیم؟ میتوانیم و این منطق علمی دارد.
محمدباق��ر قالیباف در مراس��م بهرهبرداری از  59دس��تگاه
واگن و لوکوموتیو ش��رکت متروی تهران با اشاره به وجود روحیه
جوانمردی جوانان بانش��اط شرکت واگنس��ازی تهران ،گفت :در
حالی که همهروزه در ش��رایطی هس��تیم ک��ه کارخانهها تعطیل
میش��وند و شرایط سخت شده اس��ت ،اما شما توانستهاید در هر
فصل و در  4نوبت واگنهای س��اخته شده در شرکت واگنسازی
تهران را آماده کنید و تحویل دهید.
وی اظهار امیدواری کرد که با همت انجامش��ده در ش��رکت
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ﺁﺏ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ( ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺴــﺘﺮ ﻭ ﺣﺮﻳﻢ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ.
ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -95/12/28:ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ -96/1/14:ﻡ ﺍﻟﻒ4172/
ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺏ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ – ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻰ ﺭﺳــﺎﻧﺪ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺯﻫﺮﺍ ﻧﺠﻔﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺩﻭ ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﭘﻨﺞ ﺳﻬﻢ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ
ﺍﺯ  --ﻣﺸــﺎﻉ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  165/116ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﺮﻳﻪ ﺗﺎﺳﻜﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺥ ﻧﺒﻰ ﺍﻛﺮﻡ ﺥ ﻛﻮﭼﻪ ﺳﺮﻭ
ﭘﻼﻙ  165ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳــﻨﺪ  /ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  6011ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  35/8/15ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺴــﺘﺮ ﻭ ﺣﺮﻳﻢ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ  /ﻣﺴﻴﻞ  /ﻧﻬﺮ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻢ ﻭ ﺣﺴﺐ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺟﺎﺭﻯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻭ
ﺣﺮﻳﻢ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺏ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷــﺘﻦ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﮔﻴﻼﻭﻧﺪ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺁﻳﺖ ﺍﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﻯ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ
ﺍﺳــﺘﺨﺮ ﻭﺭﺯﺷــﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ )ﻋﺞ( ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﻇﺮﻑ
ﻣﻬﻠــﺖ ﻣﻘــﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﻧﺎﻓﻰ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﺍﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ )ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺏ  (...ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺴــﺘﺮ ﻭ
ﺣﺮﻳﻢ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -95/12/28:ﻧﻮﺑﺖ
ﺩﻭﻡ -96/1/14:ﻡ ﺍﻟﻒ4171/
ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻰ ﺭﺳــﺎﻧﺪ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺒﺎﻥ ﺷﻤﻴﺴــﻪ  ،ﻧﺎﺩﺭ  ،ﻧﻮﺫﺭ  ،ﺑﻬﻤﻦ ﻫﻤﮕﻰ ﺧﻮﺭﺯﺍﺩ ﻣﺎﻟﻚ  /ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ
ﻧﻪ ﺳــﻬﻢ ﻣﺸــﺎﻉ ﺍﺯ ﺳــﻰ ﻭ ﺷــﺶ ﺳــﻬﻢ ﻣﺸــﺎﻉ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  101/12ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﺮﻳﻪ ﻛﺎﺟﺎﻥ ﺑﻪ
ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﺟﺎﻥ ﺟﻨﺐ ﺣﺴــﻴﻨﻴﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﻨﺪ  /ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  849334ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 1316/3/26ﻣﺘﻘﺎﺿــﻰ ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﺑﺴــﺘﺮ ﻭ ﺣﺮﻳﻢ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ  /ﻣﺴــﻴﻞ  /ﻧﻬﺮ ﺷــﺎﻩ ﻧﻬــﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ
ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﻢ ﻭ ﺣﺴــﺐ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺏ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺟﺎﺭﻯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺴــﺘﺮ ﻭ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺏ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺧﻮﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺏ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﮔﻴﻼﻭﻧﺪ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺁﻳﺖ
ﺍﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﻯ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻰ
ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﻧﺎﻓﻰ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ )ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺏ  (...ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺴﺘﺮ ﻭ
ﺣﺮﻳﻢ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -95/12/28:ﻧﻮﺑﺖ
ﺩﻭﻡ -96/1/14:ﻡ ﺍﻟﻒ4174/
ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺏ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ – ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣــﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ
ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139560301053005881ﻫﻴــﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ
ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﺻﺮ ﻓﺮﺟﺎﺩ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ 2207ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ  194ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  580ﺳﻬﻢ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ
ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  580ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  42ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  87ﺍﺻﻠﻰ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ
ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳــﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﺻﺮ ﻓﺮﺟﺎﺩ ﺑﺎﺳــﺘﺎﻧﻰ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ
ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ 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 ،ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ 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 -95/12/14 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ - 95/12/28 :ﻡ ﺍﻟﻒ6932/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣــﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ
ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139560301053005686ﻫﻴــﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ
ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺻﺎﺑﺮﻯ ﻭﺭﺯﻧﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ
ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1229ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻯ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ
ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  113/63ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  84ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  81ﺍﺻﻠﻰ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ
ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺻﺎﺑﺮﻯ ﻭﺭﺯﻧﻪ 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 ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ،ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ،
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟــﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺻــﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ
ﺍﻭﻝ -95/12/14 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ - 95/12/28 :ﻡ ﺍﻟﻒ6937/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ

بارش باران خواهیم بود.
ب��ه گزارش مه��ر ،داوود پرهیزگار گفت :بیش��ترین فعالیت
این س��امانه در روزهای یکشنبه و دوش��نبه بیستنهم و سیام
اسفندماه خواهد بود و بیشینه بارش را در استانهای غربی کشور

در زاگ��رس خواهیم داش��ت .وی افزود :این س��امانه تا روز دوم
فروردین در کش��ور فعال است و در این روز از شرق کشور خارج
میش��ود و از سوم فروردینماه تا روز هش��تم همان ماه ،شرایط
پایداری هوا را شاهد خواهیم بود.

پرهیزگار افزود :س��امانه دوم که روز هشتم وارد کشور خواهد
ش��د نیز رطوبت خوبی را نش��ان میدهد که بیشتر نقاط کشور را
تحت تأثیر قرار خواهد داد و تا روز یازدهم فروردینماه فعال خواهد
بود و عمده فعالیت این سامانه نهم و دهم فروردینماه است.

نصب بالن راهنما در بهشت زهرا(س) اظهار کرد :قرار
اس��ت در  15نقطه اصلی بهشت زهرا(س) بالنهای
راهنم��ا نصب ش��ود و این بالنها بیش��تر در اطراف
درهای اصلی و قطعات شهدا نصب میشوند.
توکلی اهدای گل به زائران قبور ش��هدا را یکی
دیگر از برنامههای سازمان دانست و گفت :قرار است
در میان زائران حاضر در قطعات شهدا گل ،گلدان و
گالب توزیع شود .وی از عطرافشانی و غبارروبی مزار
ش��هدا خبر داد و گفت :کار عطر افشانی و غبارروبی
مزار ش��هدا به خصوص ش��هدای گمنام در دس��تور
کار قرار گرفته اس��ت ،ضمن اینکه نس��بت به نصب
پرچمهای جدید بر سر مزار شهدا اقدام شده است.
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) با اشاره به
برپای��ی آخرین دعای کمیل و دعای ندبه س��ال در
مجموعه بهش��ت زهرا(س) بیان کرد :آخرین دعای
کمی��ل و دعای ندبه در س��الن دعای ندب��ه برگزار
میش��ود .وی برپایی ایستگاههای صلواتی را از دیگر
اقدامات سازمان بهشت زهرا(س) طی روزهای آتی
خبر داد و اظهار کرد :مقرر ش��ده  8ایستگاه صلواتی
نسبت به خدماترسانی اقدام کرده تا شهروندان در
روزهای آخر سال با مشکل مواجه نشوند.
وی ب��ا تاکید ب��ر لزوم فراهم کردن ش��رایط به
منظور تردد آس��ان زائران قبور شهدا و سایر اموات
تصریح کرد :برای تردد آسان زائران حرم مطهر امام
خمینی(ره) به س��مت قطعات ش��هدا  40دس��تگاه
خ��ودروی برق��ی جه��ت جابهجایی ش��هروندان به
صورت رایگان در نظر گرفته شده است.

واگنسازی تهران ،بقیه کارخانههای واگنسازی هم بتوانند با توجه
به رشد توسعه مترو ،در این زمینه به فعالیت جدی بپردازند.
قالیباف شهردار تهران با اشاره به اینکه خط  6متروی تهران
با طول 30کیلومتر و با پیش��رفت 85درص��دی در 18ماه به این
مرحله رس��یده اس��ت ،سرعت رشد و توس��عه مترو را قابل توجه
دانس��ت .وی با تأکید بر اینکه "کار نشد نداریم و خداوند نیرویی
به انسان داده است و با عزم و خالقیت و خردورزی و ایمان هیچ
کاری نیست که بر زمین بماند و بگوییم که ما نمیتوانیم.
ش��هردار تهران با اش��اره به انجام تس��ت گرم متروی خط 7
تهران گفت :در این مس��یر چقدر مش��کالت فنی داشتیم؛ جنس
خاک و فرس��ودگی تأسیسات و ...همه از نکاتی بود که همه قانع
ش��ده بودند که این خط را در این مسیر و منطقه نسازیم ،و یک
دلیل آن هم دلیل خدمت به مردم و با همت شما عزیزان کفایت
کرد که این کار نشدنی در کمترین زمان ممکن و کمترین هزینه
و با بهترین کیفیت انجام شود.
شهردار تهران همچنین گفت :نیاییم بگوییم در دنیا اینگونه
اس��ت که این تعداد اش��تغال ایج��اد میکنند و ما بیش��تر از آن
نمیتوانیم .ای��ن چند میلیون جوان تحصیلکرده و حتی جوانانی

ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣــﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴــﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139560301053005879ﻫﻴــﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ
ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﺑﻚ ﻣﻬﺎﺟﺮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻪ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 2832ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ  96ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  580ﺳﻬﻢ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  580ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ
 42ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  87ﺍﺻﻠﻰ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﺑﻚ ﻣﻬﺎﺟﺮﺭﻯ 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 ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ
ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ،ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ،ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﺍﻧﻘﻀــﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -95/12/14 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ - 95/12/28 :ﻡ ﺍﻟﻒ6931/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣــﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴــﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139560301053005688ﻫﻴــﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ
ﺗﺼﺮﻓــﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧــﻪ ﺑﻼﻣﻌــﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗــﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠــﻰ ﺻﺎﺑﺮﻯ ﻭﺭﺯﻧﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  26744ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸــﺎﻉ ﺍﺯ ﺷــﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ
ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  113/63ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  84ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  81ﺍﺻﻠﻰ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ
 /ﺧﺎﻧــﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺑﺮﻯ ﻭﺭﺯﻧﻪ 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 ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷــﺘﻪ 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 ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ،ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -95/12/15 :ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ - 95/12/28 :ﻡ ﺍﻟﻒ6938/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣــﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴــﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  139560301058003661ﻣﻮﺭﺥ  1395/11/5ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ
ﺛﺒــﺖ ﻣﻠﻚ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧــﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴــﺰﺍﺩﻩ ﻛﻴﺎﺑﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻯ
ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  3888ﻛﺪﻣﻠﻰ  2677935671ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳــﺮﺍ ﺩﺭ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ
ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  421/25ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  14913ﻓﺮﻋﻰ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ
 515ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  71ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺟﻴﻼﺭﺩ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺳــﻤﻰ ﻭ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ
ﺍﺷــﺨﺎﺹ 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 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 –4155/ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -95/12/28 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ96/1/14 :
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻛﻼﺳــﻪ ﺭﻫﻨــﻰ  139404017063000668/2ﻟﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻇﻢ
ﺷــﻜﻴﺒﺎ ﻓﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺷﺎﻫﺮﺥ ﻟﺮﻛﻰ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻭﻳﻼﺋﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ  1/1451ﺑﺨﺶ ﺳﻪ
ﺭﺍﻣﻬﺮﻣﺰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺷﺎﻫﺮﺥ ﻟﺮﻛﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 94/2/31-139877
ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧــﻪ  44ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻣﺒﻠــﻎ  750/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺭﻫــﻦ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻇﻢ
ﺷﻜﻴﺒﺎﻓﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  1/540/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷﺪﻩ ﻭ
ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ  200ﻣﺘﺮ ﻭ ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ ﺭﺍﻣﻬﺮﻣﺰ ﻛﻮﻯ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  12ﻣﺘﺮﻯ ﺍﻭﻝ – )ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﺎﻳﻤﺎﻧﻰ ﭘﻼﻙ  (7ﺩﺍﺭﺍﻯ  125ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﻋﻴﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺣﺪﻭﺩﺍ ً  23ﺳــﺎﻝ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻧﺸــﻌﺎﺑﺎﺕ
ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻙ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳــﻪ ﺍﺗــﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﺣﺎﻝ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳــﻰ ﺑﺎ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻯ
ﺁﺟﺮﻯ ﻭ ﺳــﻘﻒ ﻃــﺎﻕ ﺿﺮﺑﻰ ﻭ ﻛﻒ ﻣﻮﺯﺍﺋﻴﻚ ﻭ ﺩﺭﺑﻬــﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﭼﻮﺑﻰ ﻭ ﺩﺭﺑﻬﺎﻯ ﺑﻴﺮﻭﻧــﻰ ﻓﻠﺰﻯ ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ
ﺍﺭﺑﻌﻪ ﺷﻤﺎﻻ ً ﺑﻄﻮﻝ  10ﻣﺘﺮ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ  1/1439ﺑﺨﺶ ﺳﻪ ﺭﺍﻣﻬﺮﻣﺰ ﺷﺮﻗﺎ ً ﺑﻄﻮﻝ  20ﻣﺘﺮ
ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ  1/1450ﺑﺨﺶ ﺳــﻪ ﺭﺍﻣﻬﺮﻣﺰ ﺟﻨﻮﺑﺎ ً ﺑﻄﻮﻝ  10ﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ
)ﺧﻴﺎﺑــﺎﻥ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﺎﻳﻤﺎﻧﻰ( ﻏﺮﺑﺎ ً ﺑﻄﻮﻝ  20ﻣﺘــﺮ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ  1/1452ﺑﺨﺶ ﺳــﻪ ﺭﺍﻣﻬﺮﻣﺰ
ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﺍﺯ ﺳــﺎﻋﺖ  9ﺍﻟﻰ  12ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷــﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  96/1/16ﺩﺭ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺭﺍﻣﻬﺮﻣﺰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺭﺍﻣﻬﺮﻣﺰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﻏﺮﺑﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰ ﺭﺳــﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ
 1/540/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﻧﻘﺪﺍ ً ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ
ﺍﺳــﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺁﺏ  ،ﺑﺮﻕ  ،ﮔﺎﺯ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺍﻧﺸــﻌﺎﺏ ﻭ ﻳﺎ ﺣﻖ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ
ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺭﻗﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﺁﻥ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷــﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻧﻴــﺰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎﺯﺍﺩ  ،ﻭﺟﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻰ ﺑﺎﺑــﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﻓﻮﻕ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﻣﺴــﺘﺮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﻭ ﺣﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻘﺪﺍ ً ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺿﻤﻨﺎ ً ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﻌﻄﻴﻞ
ﺭﺳــﻤﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺳــﺎﻋﺖ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ  -95/12/28ﻡ ﺍﻟﻒ12/628/
ﺍﻣﺮﺍﻟﻪ ﺷﻴﺮﻯ – ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺭﺍﻣﻬﺮﻣﺰ
ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺎﺳــﻌﻠﻰ ﺷــﻌﺒﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺩﻭ ﺑﺮگ ﻓﺮﻡ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺷﺪﻩ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  4095ﻣﻮﺭﺥ
 95/12/24ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺳــﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  19ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﻣﺪﻋﻰ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ
ﭘــﻼﻙ  634ﻓﺮﻋــﻰ ﺍﺯ  3752ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒــﺖ  43726ﺩﻓﺘﺮ  175ﺻﻔﺤﻪ
 196ﺑﻨﺎﻡ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻌﻠﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺍﺳــﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﺩﻩ  120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻳﻚ
ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﺷﺨﺼﻰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﺍﺯ ﺍﻧﺤﺎء ﻣﺪﻋﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻤﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺑﻨﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺁﺩﺭﺱ
ﻣﻠﻚ :ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺁﺑﺎﺩ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  12ﻣﺘﺮﻯ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﭘﻼﻙ  -49ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ95/12/28:
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻴﺎﻩ ﻋﺰﻳــﺰﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺗﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻬــﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕــﺮﺩﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
 951225ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﺧﻼﻝ ﺩﺭ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻤﻞ ﺳﻼﺡ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺪﻧﻰ ﻋﻤﺪﻯ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ
ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/02/09ﺳــﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  106ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ ً ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺣﻜﻢ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺻﺎﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ .ﻡ ﺍﻟﻒ6163/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  106ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ  2ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

توکل��ی از راهان��دازی میدان می��وه و ترهبار در
مجموعه بهش��ت زهرا(س) خب��ر داد و عنوان کرد:
قرار ش��ده مرکزی تحت عنوان میدان میوه و ترهبار
در مجموعه بهش��ت زه��را(س) راهاندازی ش��ود تا
ش��هروندان بتوانند نسبت به خرید محصوالت مورد
نظر خود اقدام کنند .وی با اش��اره به برپایی مراسم
ویژه تحویل سال در قطعات شهدا اظهار کرد :امسال
مراسم ویژه تحویل سال را در قطعات شهدا خواهیم
داشت ضمن اینکه نمایشگاه گردشگری عطر یار که
شامل نمایش توانمندی اقوام و عشایر میشود را در
ایام نوروز خواهیم داشت.
مدیرعامل س��ازمان بهش��ت زه��را(س) با ارائه
توصیهای به ش��هروندان حاضر در بهشت زهرا(س)
در ای��ام پایانی س��ال گفت :انتظار ما این اس��ت که
شهروندان برای حضور در بهشت زهرا(س) از وسایل

که س��طوح تحصیلی باال ندارند زمینه اشتغال را دارند .چرا نباید
بتوانیم در سال 2میلیون شغل ایجاد کنیم؟ میتوانیم و این منطق
علم��ی دارد ،همین تولی��د واگنها هم نمونهاش .مگر مش��کالت
اقتصادی نیست؟ مگر شهرداری هم در این رکود اقتصادی نیست؟
چطور 30هزار نفر در این مترو مشغول به کار هستند؟
قالیباف ادامه داد :در پایان سال  95ما توانستیم  100کیلومتر
متروی��ی را ک��ه باید به نتیجه میرس��اندیم در خط��وط  7 ،6و 8
به نتیجه برس��انیم و با تس��ت گرمی که امروز (دی��روز) از خط 7
انجام شد از اواخر فروردینماه ،بهرهبرداری مسافرگیری از این خط
ش��روع خواهد شد .شهردار تهران در ادامه تاکید کرد :دیگر مردم
درخصوص فعالیتهای عمرانی و توس��عه متروی تهران به برخی
س��خنان دیگران گوش نمیدهند ،کسانی که در طول فعالیتشان
ی��ک کار جدی و اثرگذار ندارند و ب��ا این وجود اقدامات تخریبی
غیرمنصفانه انجام میدهند.
قالیب��اف همچنین درخصوص موضع اخیر مجلس درخصوص
تحقی��ق و تفحص از ش��هرداری تهران گف��ت :از نمایندگان مردم
در مجلس ش��ورای اسالمی هم تش��کر دارم که با درایت و تصمیم
درستشان نگذاشتند در روحیه کار و تالش کارکنان شهرداری تحت

حملونقل عمومی اس��تفاده کرده ضمن اینکه زمان
حضور مراقب کودکان خود باشند.
ام��ا به جز موارد یاد ش��ده امس��ال در بهش��ت
زهرا(س) به مناس��بت والدت حضرت زهرا جشنی را
تحت عنوان ماران آس��مانی برپا ک��رده و آنهایی که
مادرشان آسمانی شده است میتوانند در این مراسم
شرکت کرده و به گرامی داشت یادمادرشان در جمع
کثیری از افراد بپردازند.
در عین حال یکی از نکاتی را که قرار شد سازمان
بهشت زهرا(س) دنبال کند پیگیری مراسمی تحت
عنوان والدت ش��هدا و در عین ح��ال پذیرفتن یک
ش��هیدی که پدر و م��ادرش فوت کردهاند توس��ط
زوجه��ای جوان باش��د که البته هن��وز این موارد به
طورعملیاتی به اجرا در نیامده اما با همه این تفاسیر
عالقهمندان خودش را جذب کرده است.

تاثیر سیاست و سیاستبازی قرار گیرد .البته ما هم همواره گفتهایم
که در برابر فعالیتهای شهرداری تهران پاسخگو هستیم و شخصا
هم در جلسات کمیس��یون عمرانی مجلس حضور یافتم و به تمام
سواالت پاسخ دادیم و اسنادی را هم که الزم داشتند ارائه کردیم.
ش��هردار تهران در بخش��ی دیگر از س��خنان خود به برخی
اظهارنظرها درخصوص ش��هرداری پرداخت و گفت :متاس��فم از
کس��انی که میگویند نظارتی بر ش��هرداری نیست .مگر شورای
ش��هر کمیس��یون نظارت ندارد؟ مگر حسابرس��ی وج��ود ندارد؟
مگر شهرداری بازرس��ی ندارد؟ چطور حاضرید که پشت تریبون
مجل��س بگویید که چ��را این عمل انجام میش��ود؟ از قضا آنچه
امروزه رنجآور است تعدد نظارتهاست.
قالیب��اف خطاب به کس��انی ک��ه مدعی وج��ود تخلفات در
ش��هرداری هس��تند گفت :بفرمایید در طول 12سالی که توفیق
خدمت در ش��هرداری داش��تهام کدام پرونده فساد در شهرداری
پیدا شده و محکومیت یافته است؟ یک مورد نداریم و خوشحالیم
که پروژکتورها هم به سوی شهرداری روشن است .تخلف اداری و
تخلف شخصی هم اگر هست در همه مجموعهها هست ،اما تخلف
سازماندهی شده در شهرداری تهران وجود ندارد.

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  9509988321000378ﺷــﻌﺒﻪ  111ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
) 111ﺟﺰﺍﻳــﻰ ﺳــﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  -9509978313401723ﺷــﺎﻛﻰ -1 :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ  -2ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻴﻦ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺍﻟﻬﻴﻪ ﺍﺗﻮﺑﻮﺳﺮﺍﻧﻰ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ
ﺩﺑﺴــﺘﺎﻥ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﻙ ﺵ ﻛﺮﻣﻰ پ  -236060ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ ﺷــﻬﺎﺏ ﭼﻨﺎﻧﻰ ﺳﺮﺗﺨﺘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ  ،ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﻰ )ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ( ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﻬﻴﻦ ﺣﻴﺪﺭﻯ
ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺷــﻬﺎﺏ ﭼﻨﺎﻧﻰ ﺳــﺮﺗﺨﺘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻦ ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﺠﻬــﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺩﻋﻮﺕ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﺍﻥ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  2698ﻣﻮﺭﺧــﻪ  1395/11/11ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﻰ ﺟﻬﺖ ﺷــﺎﻛﻴﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﺴــﻞ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  09354422633ﺑﺎ
ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  ،ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻴﻪ  ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﺤﺖ ﺍﻣﺮ ﺩﺍﺩﺳــﺘﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ  ،ﺍﺳــﺘﻌﻼﻡ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﺴﻞ  ،ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ ﺑﻮﺩﻥ
ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﺎﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻮﺟﻪ ﻭ ﻣﺪﻟﻞ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺍﻳﺸــﺎﻥ
ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﻨﺘﺴــﺒﻪ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴــﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ً ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  641ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ
 1370ﻭ ﻣﻮﺍﺩ 19ﻭ 215ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ  1392ﺿﻤﻦ ﺿﺒﻂ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻯ ﺧﻂ
ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  09354426233ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷــﺶ ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ )ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ
ﺩﺭﺟﻪ ﻫﻔﺖ( ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ6086/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  111ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  9509988328501211ﺷــﻌﺒﻪ  106ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
) 106ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻜﺎﺕ -1 :ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﻓﺮﻧﺎﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﻛﺴﺮﻯ ﺥ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑﺎﻥ ﺟﻨﺐ ﭘﺎﺭﻙ  -2ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻮﺽ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﭼﺮﻣﻬﻴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﻏﺮﺏ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻯ ﭼﻮﺏ ﺩﺭﺍﺯ ﻗﻄﻌﻪ  1ﺗﻮﻧﻞ  ، 1ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ
ﻧﺎﺻﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﺮﻡ ﺭﺿﺎ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ  ،ﺍﺗﻬﺎﻡ -1 :ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻯ  -2ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺪﻧﻰ
ﻋﻤــﺪﻯ  ،ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ) .ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ( ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ
ﻧﺎﺻــﺮﻯ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺪﻧﻰ ﻋﻤﺪ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻓﺤﺎﺷــﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻮﺽ ﻋﻠﻰ
ﻳﻮﺳــﻔﻰ ﭼﺮﻣﻬﻴﻨﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷــﺎﻛﻰ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺷﻬﻮﺩ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﭘﺰﺷــﻜﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﻓﺮﺍﺭﻯ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺑﺰﻩ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺘﺴــﺎﺑﻰ ﻣﺤﺮﺯ
ﺍﺳــﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ً ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻒ ﻣﺎﺩﻩ  488ﻭ  710ﻭ  714ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ  1392ﻭ
ﻣــﺎﺩﻩ  608ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻣﺼﻮﺏ  1375ﺑــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ
ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟــﺖ ﻭ ﻧﻴﻢ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳــﻪ ﻛﺎﻣﻠﻪ ﺣﺎﺭﺻﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﻭ ﻧﺼﻒ ﻳﻚ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻫــﺰﺍﺭﻡ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺳــﺮﺧﻰ ﻗﻮﺯﻙ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺳــﺎﻕ ﭘﺎﻯ ﺭﺍﺳــﺖ ﻭ ﻧﺼﻒ ﻳﻚ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻫﺰﺍﺭﻡ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻠﻪ ﺳﺮﺧﻰ ﻗﺪﺍﻡ
ﺳــﻴﻨﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻠﻪ ﺣﺎﺭﺻﻪ ﺧﻠﻒ ﺗﻨﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﺴــﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﺑﻪ ﺷــﺎﻛﻰ
ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑــﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺷــﻌﺒﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺍﺳﺖ .ﻡ ﺍﻟﻒ6168/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  106ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  9509988323700251ﺷــﻌﺒﻪ  111ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
) 111ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳــﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  -95099978313401724ﺷﺎﻛﻰ -1 :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
ﺩﺍﺩﺳــﺘﺎﻥ  -2ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻣﺨﻠﺺ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺳــﻨﻨﺪﺝ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻛﻮﻯ ﻧﻴﻜﺎﻥ
ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻧﻴﻜﺎﻥ ﻃﺒﻖ ﺁﺧﺮ ﻭﺍﺣﺪ  -17ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺷــﺮﻑ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ  ،ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻫﺎ -1 :ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻓﺮﺵ  -2ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ
ﺍﻣﺎﻧﺖ )ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ( ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮﺵ ﻣﻬﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  54ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻠﻰ
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺩﻻﻭﺭﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻣﺨﻠﺺ ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﻭ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 9510438315112346ﻣﻮﺭﺧﻪ  1395/10/19ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻯ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﻣﺘﻬﻢ
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺷــﺮﻑ ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺭﻭﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4387ﻣﻮﺭﺧﻪ  1395/11/7ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺵ ﻭ
ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺮﺵ ﺗﺤﻮﻳﻠﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  ،ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻳﺸﺎﻥ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ 93/12/7
ﺩﺍﺩﻭﺭﺯ ﺷــﻌﺒﻪ ﭼﻬــﺎﺭﻡ ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﺍﺣــﻜﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺻﻔﺤــﺎﺕ  3ﻭ  4ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ
 93/12/7ﺻﻔﺤــﻪ  5ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﻣﻴﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺳــﭙﺮﺩﻩ ﺷــﺪﻥ ﻓﺮﺷــﻬﺎﻯ ﺗﺤﻮﻳﻠﻰ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷــﺪ  ،ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺻﻔﺤﻪ  30ﻭ  44ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﺤﺖ ﺍﻣﺮ ﺩﺍﺩﺳــﺘﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ  ،ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻭﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ
ﺟﻠﺴــﺎﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻮﺟﻪ ﻭ ﻣﺪﻟﻞ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﻨﺘﺴﺒﻪ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ
ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴــﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ً ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  674ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ  1370ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  19ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ  1392ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺳــﻪ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ )ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺩﺭﺟﻪ ﭘﻨﺞ(
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﻭ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
 .ﻡ ﺍﻟﻒ6087/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  111ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  9509988323700184ﺷــﻌﺒﻪ  106ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
) 106ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳــﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﻛﻰ :ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴــﻴﻦ ﺻﺪﻳﻘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ
ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻃﺎﻕ ﺑﺴــﺘﺎﻥ ﻛﻮﻯ  130ﻛﻮﻯ ﺍﻟﻪ ﻭﺭﺩﻯ پ  ، 13ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ
ﻓﺮﺩﻳﻦ ﻳﺎﻭﺭﻯ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ  ،ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﺳــﺮﻗﺖ ﻣﻘــﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺁﺯﺍﺭ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﺕ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﺷــﺎﻛﻰ ،
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ) .ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ( ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﺩﻳﻦ ﻳﺎﻭﺭﻯ
ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺳــﺮﻗﺖ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑــﻪ ﺁﺯﺍﺭ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻭ ﻋﺎﺑــﺮ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻛﻪ  800ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺳــﺮﻗﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴــﻴﻦ ﺻﺪﻳﻘﻰ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﺭﺕ ﺷــﺎﺭژ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺁﻥ
ﻭ ﺍﺳــﺘﻌﻼﻡ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ
ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﺍﺭﻯ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴــﺎﺑﻰ ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳــﺖ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ً ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  652ﻭ
 667ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺭﺩ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﺳــﻪ ﺳــﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻭ  10ﺿﺮﺑﻪ ﺷــﻼﻕ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻣﻴﮕــﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻭ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﺍﺳﺖ .ﻡ ﺍﻟﻒ6167/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  106ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  9509988316000493ﺷــﻌﺒﻪ  111ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
) 111ﺟﺰﺍﻳــﻰ ﺳــﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  -9509978313401721ﺷــﺎﻛﻰ -1 :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
ﺩﺍﺩﺳــﺘﺎﻥ  -2ﺁﻗــﺎﻯ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺧﺴــﺮﻭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﻔﺮ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟــﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺩﺍﺩﮔــﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ
ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺑﻨﺖ ﺍﻟﻬﺪﻯ ﺭﺑﺮﻭﺭﻯ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻛﻞ – ﻣﺘﻬﻢ:
ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻴﻼ ﺑﻬﺮﺍﻣﻰ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ،ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ )ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ( ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﻜﺎﻳﺖ
ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺧﺴﺮﻭﻯ ﻗﺸﻼﻗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﻔﺮ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺩﺍﺩﮔﺮ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺟﻠﺐ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 9509978313401104ﻣﻮﺭﺧــﻪ  1395/8/16ﻟﻴﻼ ﺑﻬﺮﺍﻣﻰ ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺩﻋﻮﺕ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3798ﻣﻮﺭﺧﻪ  1395/9/16ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  14300000ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  ،ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ
ﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻳﺸﺎﻥ  ،ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺭﺳﻴﺪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻮﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻳﻚ ﺍﻟﻰ ﭼﻬﺎﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﺤﺖ ﺍﻣﺮ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ
ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻮﺟﻪ ﻭ ﻣﺪﻟﻞ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﻨﺘﺴــﺒﻪ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ
ﻭ ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴــﺘﻪ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ً ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸــﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺧﺘﻼﺱ  ،ﺍﺭﺗﺸــﺎء ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ
ﻣﺼﻮﺏ  14300000ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ
ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻭﺟﻪ ﻣﺎﺧﻮﺫﻩ )ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺩﺭﺟﻪ ﭼﻬﺎﺭ( ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ
ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻭ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑــﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ
ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ6088/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  111ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  930328ﺍﻟﻒ  4ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺍﺧﺬ
ﻭﺟــﻪ ﺍﻟﻮﺛﺎﻗﻪ ﺑــﻪ ﻣﺒﻠﻎ  335/665/00ﺭﻳﺎﻝ )ﻭﺛﻴﻘﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﺮﺯﻭ ﺭﺯﻻﻧﺴــﺮﻯ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺩﻳﻊ
ﻭﺛﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷــﺎﻛﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻟﺬﺍ ﺷــﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺩﺭ
ﻧﻈــﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻣــﺎﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﻣﻮﺻــﻮﻑ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑــﻖ  137ﻭ  113ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣــﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ
ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻠﻚ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺑــﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  81/33ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  67ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  313ﺍﺻﻠــﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ
ﻳﻚ ﺣﻮﻣﻪ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ )ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ  ،ﻧﺮﺳــﻴﺪﻩ  5ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻯ ﻛﺎﻣﻴﺎﺭﺍﻥ  ،ﺑﻴﻠﻮﺍﺭ  ،ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ
ﺭﺯﻻﻧﺴــﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳــﻤﻰ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺟﻤﻌﺎ ً ﺑﻪ  335/665/000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﺳﻰ ﻭ ﭘﻨﺞ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺷﺸــﺼﺪ ﻭ ﺷــﺼﺖ ﭘﻨﺞ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﺯ
ﭼﻬﺎﺭﺷــﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  95/10/15ﺳــﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﻰ
ﺗﻮﺍﻧﻨــﺪ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻩ ﺑﺴــﻴﺞ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺑﻨﺖ ﺍﻟﻬﺪﻯ
ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻛﻞ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑــﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﺎﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷــﺪﻩ ﺗﻮﺳــﻂ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ
ﺭﺳــﻤﻰ ﺷــﺮﻭﻉ ﻭ ﻫﺮﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ
ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ ﺭﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻠﺠﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
) 2171293752003ﺳــﻴﺒﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ( ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﺭﺳــﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ
ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻘﻴﻪ
ﺑﻬﺎﻯ ﻣﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ  129ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﻛﺴــﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍ ﺻﺤﺖ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ6169/
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  9509988322600901ﺷــﻌﺒﻪ  106ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
) 106ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳــﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷــﺎﻛﻰ :ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺮﺍﺩ ﺑﻪ
ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ  ،ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻃﺎﻕ ﺑﺴــﺘﺎﻥ ﻛﻮﻯ  126پ  ، 82ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ ﺳﺠﺎﺩ ﺣﻴﺪﺭﻯ
ﮔﺮﻣﻴﺎﻧﻜﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﺮﻡ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ  ،ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﺗﺮﻙ ﺍﻧﻔﺎﻕ  ،ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﺻﺪﺍﺭ
ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ) .ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ( ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﺠﺎﺩ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﺮﻙ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻴﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻭ ﺍﺣﺮﺍﺯ
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳــﻨﺪ ﻧﻜﺎﺣﻴﻪ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻇﻬــﺎﺭﺍﺕ ﻣﻄﻠﻌﻴﻦ ﻭ ﻋﺪﻡ
ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴــﺎﺑﻰ ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳــﺖ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ً ﺑــﻪ ﻣﺎﺩﻩ  53ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ  6ﻣﺎﻩ ﺣﺒــﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻴﮕــﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑــﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ
 20ﺭﻭﺯ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺍﺳﺖ .ﻡ ﺍﻟﻒ6166/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  106ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  9509988316000445ﺷــﻌﺒﻪ  106ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
) 106ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳــﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷــﺎﻛﻰ :ﺁﻗﺎﻯ ﻏﻼﻡ ﺩﺍﺭﺍﺋﻰ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻣﻴﺮﺧﺎﻥ ﺑﻪ
ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ ﻛﻴﻬﺎﻧﺸﻬﺮ ﺑﻠﻮﻙ  1ﻛﻮﻯ ﻣﺤﺴــﻦ ﺭﺿﺎﻳﻰ پ  ، 18ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ ﺻﺎﺩﻕ
ﺭﺳــﺘﻤﻰ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻣﺘــﻮﺍﺭﻯ  ،ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻫﺎ -1 :ﻛﻼﻫﺒــﺮﺩﺍﺭﻯ  -2ﺟﻌﻞ  ،ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﺻﺪﺍﺭ
ﺭﺍﻯ ﻣــﻰ ﻧﻤﺎﻳــﺪ) .ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ( ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺻﺎﺩﻕ ﺭﺳــﺘﻤﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺟﻌﻞ ﻭ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺍﺯ ﺳــﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﺒﻠﻎ ﺷــﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻳﻜﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ
ﻏــﻼﻡ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺷــﺎﻛﻰ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﻭ
ﺍﺳــﺘﻌﻼﻡ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﻪ ﻣﻮﻳﺪ ﺟﻌﻠﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﭼﻚ ﻫﺎﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﻓﺮﺍﺭﻯ ﺑﻮﺩﻥ
ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺑﺰﻩ ﻫﺎﻯ ﺟﻌﻞ ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳــﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ً ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ
 536ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸــﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺑﺰﻩ ﺍﺭﺗﺸــﺎء ﻭ ﺍﺧﺘﻼﺱ
ﻭ ﻛﻼﻫﺒــﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺣﻴــﺚ ﺑﺰﻩ ﺟﻌﻞ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺳــﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  7ﺳــﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ
ﺩﻳﮕــﺮ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺑﺰﻩ ﻛﻼﻫﺒــﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺷــﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻳﻜﺼﺪ ﻫــﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ
ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺭﺩ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﺷــﺎﻛﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﺩﻩ 134
ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ  1392ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﻌﺪﺩ ﺟﺮﻡ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺷــﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ
ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺷــﺪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻋﻠﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﺑﺪ ﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺍﺟﺮﺍء ﺷــﻮﺩ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺷــﺪ ﺑﻌﺪﻯ ﺍﺟﺮﺍء ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ
ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺍﺳﺖ .ﻡ ﺍﻟﻒ6165/
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ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  9409988323200037ﺷــﻌﺒﻪ  106ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
) 106ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳــﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ -1 :ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻴﺴــﻰ ﻋﻴﺴﻰ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﺎﺷﻢ
ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ  -2ﺁﻗﺎﻯ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﻋﻴﺴﻰ ﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﻣﺴﻜﻦ ﺟﺎﺩﻩ ﻗﺪﻳﻢ
ﺥ ﺍﻃﻠﺴــﻰ ﻛﻮﻯ ﺍﻃﻠﺲ  30ﻛﺪﭘﺴــﺘﻰ  ، -6715991386ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻫﺎ -1 :ﺟﻌﻞ  -2ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ،
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ) .ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ( ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ
ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﻋﻴﺴــﻰ ﭘﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺳﻨﺪ
ﻣﻠﻜﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻣﻠﻜﻰ ﺟﻌﻠﻰ ﺟﻬﺖ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﻣﺮﺧﺼﻰ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻧﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﺰﻩ ﺟﻌﻞ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻌﻠﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺣﺴﺐ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻫﺎﻯ
ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻓﺮﺍﺭﻯ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺑﺰﻩ
ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ً ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ 533ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻭﻣﺎﺩﻩ  134ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ
ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑــﻪ ﺩﻭ ﻓﻘﺮﻩ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ  3ﺳــﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺑــﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻌﺪﺩ ﺟﺮﻡ ﻭ
ﺑﺮﺍﺑﺮﻯ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺮﺩﺩ .ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  20ﺭﻭﺯ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺍﺳﺖ .ﻡ ﺍﻟﻒ6164/
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