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تجلیل از بانک انصار در بیستمین
جشنواره خیرین مدرسهساز لرستان

بیس��تمین جش��نواره خیرین مدرسهساز استان
لرستان امسال نیز همچون سالهای گذشته با حضور
پررن��گ بانک انصار ب��ه عنوان تنها حام��ی این طرح
خداپسندانه در سالن اجتماعات پردیس عالمهطبابایی
شهرستان خرمآباد برگزار شد
در ای��ن جش��نواره ک��ه اس��تاندار و معاونین وی،
نمایندگان اس��تان در مجلس شورایاسالمی ،نماینده
ولیفقیه ،رئیس س��ازمان خیرین کل کش��ور ،روسای
ادارات کل آموزش و پرورش ،نوس��ازی مدارس و ادار ه
کل زندانه��ای اس��تان حضور داش��تند ،بان��ک انصار
بهعن��وان تنها حام��ی خیرین مدرسهس��از معرفی و
یوس��فوند بهعنوان نماینده و مدیر شعب بانک انصار
استان لرستان مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفت.

تقدیر وزیر صنعت ،معدن و تجارت از
بانک صنعت و معدن

وزیر صنعت ،معدن و تجارت از بانك صنعت و معدن
به خاطر حمايت از صنایع استان خراسان رضوی و کمک
به توسعه و رونق صنعت و تولید کشور قدرداني کرد.
محم��د ش��ریعتمداری اقدام��ات اي��ن بان��ك را
درخص��وص تامين مال��ي طرحهای صنعتي اس��تان
رضوي ،كه نقش بسزايي در توسعه صنعتي اين استان
و ايجاد اش��تغال داش��ته اس��ت مهم و كارآمد خواند
و اب��راز اميدواري ك��رد كه بانك صنع��ت و معدن به
عنوان يك بانك توسعهاي  -تخصصي در تامين مالي
طرحهای زيرس��اختي صنعتي كشور ،همانند گذشته
نقش محوري خود را ايفا نمايد.
بنابر اين گ��زارش ،طرحهای ارزندهاي در اس��تان
خراسان رضوی با عاملیت و یا از منابع این بانک تامین
مالی شده که از جمله ميتوان به پروژههای فوالد سبزوار
با  226میلیون یورو ،سیمان غرب آسیا تربتجام با 44
میلیون یورو و  99میلیارد تومان تس��هيالت اشاره كرد
كه هر دو طرح به بهرهبرداري رسيدهاند.

توقف صدور و توزیع چکهای غیرصیادی
در بانک ملی ایران

بان��ک ملی ای��ران در عم��ل به دس��تورات بانک
مرکزی برای پیاده سازی کامل سامانه صدور یکپارچه
الکترونیک��ی چک (صیاد) ،ص��دور و توزیع چک های
غیرصیادی را متوقف کرده است.
چک های صیاد از مشخصات ویژه ای برخوردارند که
از جمله آنها می توان به استفاده از تصویر سه بعدی نشان و
عبارت چاپخانه دولتی ایران در خمیر کاغذ اشاره کرد .این
سامانه همچنین با اختصاص یک شناسه منحصر به فرد به
هر برگ چک امکان اس��تعالم و پیگیری وضعیت چک از
طریق پیامک برای گیرنده چک را تس��هیل کرده و باعث
افزایش اعتبار دسته چک در تبادالت مالی کشور میشود.
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این چندمین باری اس��ت که
ا تـــــ�و ل
قیمت خودروه��ای داخلی و
خارجی ب��دون ضابطه باال رفته و حاش��یه قیمت
قاب��ل توجه��ی را در بازار رقم زده اس��ت اما هیچ
عکسالعمل ،جلس��ه یا دس��توری از س��وی وزیر
صنعت دیده نمیشود.
ب��ازار خودرو ماههاس��ت که آش��فته اس��ت.
درس��ت از بع��د تصمیم غیرمنطقی و حاش��یهدار
وزارت صنع��ت ،مع��دن و تجارت مبن��ی بر توقف
ثبت س��فارش واردات خودرو به دالیلی واهی بود
ک��ه افزایش نامعق��ول قیمت در ب��ازار رقم خورد.
تمام اینها البته در ش��رایطی اس��ت که تحقیق و
تفحصه��ای مجل��س و دس��تگاههای نظارتی ،به
صراحت تخل��ف وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
دسترس��ی برخی واردکنندگان خاص به سیستم
ثبت س��فارش را درست در مقطعی که ممنوعیت
اعالم شده بود ،تائید کرده است.
همان روزه��ای ابتدایی توقف ثبتس��فارش،
بس��یاری از کارشناس��ان و صاحبنظ��ران حوزه
خودرو با این تصمیم به شدت مخالفت کردند ،اما
وزارت صنعت ،با اصرار این تصمیم را عملیاتی کرد
و در مقاب��ل ،این مردم و خری��داران خودرو بودند
که ض��رر و زیانهای ناش��ی از تصمیمگیریهای
بیتدبی��ر وزارت صنع��ت ،معدن و تج��ارت را در
حوزه صنعت خودرو متحمل شدند.
آشفته بازار خودرو
بدون حضور دستگاههای نظارتی
حال حتی کمتر خبری از برگزاری جلس��ات
ش��ورای سیاس��تگذاری خ��ودرو از س��وی وزارت
صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت به گوش میرس��د و
مشخص نیست که چرا محمد شریعتمداری ،وزیر
کهن��هکار صنعت ،مع��دن و تجارت ت��ا این اندازه
ب��ه صنعت خودرو و به خص��وص مصرفکنندگان

آشفته بازار خودرو بدون نظارت دولت

سکوت عجیب وزیر در مقابل گرانی

و ب��ازارش بیتفاوت اس��ت .واقعیت آن اس��ت که
مدتهاست بازار خودرو شرایط آشفتهای را سپری
میکند .قیمتها با افزایش شدیدی مواجه شدهاند
و چ��ه در حوزه بازار خودروه��ای داخلی و چه در
ح��وزه بازار خودروهای خارجی ،آش��فتگی و عدم
نظارت کامال مشهود است.
اکنون عم�لا هیچ نهاد ناظری ب��رای نظارت
بر قیمتهای خ��ودرو در بازار وجود ندارد و حتی
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
و سازمان تعزیرات حکومتی هم دست روی دست
گذاش��ته و کاری به آش��فته بازار خ��ودرو ندارند.
بررس��یهای میدانی از بازار خودرو ،از قیمتهای
عجیب و غریبی برای خودروهای داخلی و خارجی
در کف بازار حکایت دارد که از هیچ عقل و منطق
اقتص��ادی تبعیت نمیکنند .گرانیهای بیس��ابقه
در بازار خودرو ،ش��کلگیری بازار س��یاه و حاشیه
قیمت عجی��ب در مورد برخ��ی خودروها ،قدرت
خرید مردم را به ش��دت کاهش داده است و تنها،
سود برخی واردکنندگان ،تولیدکنندگان و دالالن
قیمت نمایندگی و قیمت کف بازار -خودروهای وارداتی
خودرو
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ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ
ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺿﺎ ﻛﻮﭼﻜﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1345ﻛﺪﻣﻠﻰ  0439253632ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎﻍ ﻣﺸﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  25008/61ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  2001ﻓﺮﻋﻰ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻯ
ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  703ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  92ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﺮﻳﻪ ﺟﺎﺑﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺳﻤﻰ
ﺁﻗــﺎﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻘﺼﻮﺩﻯ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗــﺐ 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
ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳــﻴﺪ ،ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ –5220/ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ:
 97/3/23ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ97/4/7 :
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣــﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139760301058000442ﻣﻮﺭﺥ  1397/3/1ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ
ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﺎﺻﺮ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  5ﻛﺪﻣﻠﻰ  3934224172ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﻼﻳﺮ
ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  354/25ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺁﺏ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ
ﻧﺤﻮﻩ ﻣﻠﻰ ﺷﺪﻥ ﺁﺑﻬﺎﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﭘﻼﻙ  16497ﻓﺮﻋﻰ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  640ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  71ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﺮﻳﻪ
ﺟﻴﻼﺭﺩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳــﻄﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺳــﻤﻰ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻮﻛﺖ ﺑﺎﺑﺎﺑﻴﻚ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ،ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ –5219/ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 97/3/23 :ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ97/4/7 :
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﻗﻬﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  80ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  166/2/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﺣﻤﺪ ﻗﻬﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  804ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/3/8ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﻭﻯ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ -1 :ﻧﺼﺮﺍﻟﻪ ﻗﻬﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ
ﺑــﻪ ﺵ ﺵ  2644ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﻗﻬﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑــﻪ ﺵ ﺵ  80ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻣﺴــﻠﻢ ﻗﻬﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  48ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻗﻬﺎﺭﻯ
ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﺍﺣﻤــﺪ ﺑــﻪ ﺵ ﺵ  38ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﺍﻣﻪ ﻟﻴﻼ ﻗﻬﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  12ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧــﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -6ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﻬﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑــﻪ ﺵ ﺵ  3194ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺬﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ
ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷــﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5223/
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﺯﻩ  2ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ

قیمت بازار

حاشیه قیمتی

خودرو

قیمت کارخانه

قیمت بازار

حاشیه قیمتی

هایما

۹۸۶۴۲۰۰۰

۱۰۹۰۰۰۰۰۰

۱۱میلیون تومان

پژو  ۲۰۶تیپ۵

۳۹۰۶۹۰۰۰

۴۱۰۰۰۰۰۰

 ۲میلیون تومان

خودرو

تندرپالس اتومات

۵۳۹۲۵۰۰۰

۶۶۸۰۰۰۰۰

 ۱۳میلیون تومان

پژو  ۴۰۵دوگانه سوز

۳۲۳۲۷۰۰۰

۳۴۵۰۰۰۰۰۰

 ۲میلیون تومان

قیمت کارخانه

وانت پیکاب بنزینی دوکابین

۹۶۵۸۷۰۰۰

۱۲۵۰۰۰۰۰۰

 ۲۹میلیون تومان

پژو  ۴۰۵جی ال ایکس

۳۰۶۴۳۰۰۰

۳۲۴۰۰۰۰۰

 ۲میلیون تومان

دانگ فنگ H۳۰

۵۰۰۰۰۰۰۰

۵۴۵۰۰۰۰۰

 ۴.۵میلیون تومان

پژو ۵۰۸

۲۱۴۰۰۰۰۰۰

۲۱۹۰۰۰۰۰۰

 ۵میلیون تومان

تندرپالس دندهای

۴۲۰۳۶۰۰۰

۵۵۰۰۰۰۰۰

 ۱۳میلیون تومان

پژو ۲۰۰۸

۱۰۳۰۰۰۰۰۰

۱۲۹۸۰۰۰۰۰

 ۲۶میلیون تومان

رنو تندر E۲

۴۰۰۷۰۰۰۰

۴۸۸۰۰۰۰۰

 ۸میلیون تومان

سایپا ۱۱۱

۲۱۳۲۴۰۰۰

۲۴۰۰۰۰۰۰

 ۳میلیون تومان

رانا

۳۶۷۷۵۰۰۰

۳۷۰۰۰۰۰۰

کمتر از یک میلیون

سایپا ۱۳۱

۲۲۳۰۰۰۰۰

۲۱۳۶۱۰۰۰

 ۱میلیون تومان

قیمت بازار

۲۵۰۴۱۶۰۰۰

۳۵۴۰۰۰۰۰۰

سانتافه

۲۸۷۲۹۲۰۰۰

۴۳۸۰۰۰۰۰۰

 ۱۵۱میلیون تومان

پژو ۳۰۱

سراتو وارداتی

۲۱۴۷۱۲۰۰۰

۲۳۸۰۰۰۰۰۰

 ۲۴میلیون تومان

پارس اتوماتیک

سورنتو فول

سوزوکی گراند اتومات

۱۶۱۳۰۵۰۰۰

۱۹۴۰۰۰۰۰۰

 ۳۳میلیون تومان

سایپا ۱۳۲

۲۲۵۰۰۰۰۰

۲۰۹۲۶۰۰۰

 ۲میلیون تومان

هایما اس۷

۱۰۴۳۱۳۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰۰۰

 ۱۶میلیون تومان

سراتو اتومات

۱۰۴۳۶۲۰۰۰

۱۲۵۰۰۰۰۰۰

 ۲۱میلیون تومان

۹۴۹۲۶۰۰۰

۹۷۶۰۰۰۰۰

 ۳میلیون تومان

سراتو  ۲۰۰۰اتومات

۱۱۳۰۰۰۰۰۰

۱۴۵۰۰۰۰۰۰

 ۳۲میلیون تومان

۴۹۸۳۴۰۰۰

۵۳۰۰۰۰۰۰

 ۴میلیون تومان

چانگان

۷۴۹۵۲۰۰۰

۷۶۰۰۰۰۰۰

 ۲میلیون تومان

۳۰۳۰۰۰۰۰۰

۴۷۵۰۰۰۰۰۰

 ۱۶۲میلیون تومان

پژو  ۲۰۷اتوماتیک

۴۹۴۳۴۰۰۰

۵۵۶۰۰۰۰۰

 ۶میلیون تومان

کوییک

۴۲۰۸۹۰۰۰

۴۳۰۰۰۰۰۰

 ۱میلیون تومان

اسپورتیج

۳۱۹۰۰۰۰۰۰

۳۷۵۰۰۰۰۰۰

 ۵۶میلیون تومان

پژو  ۲۰۷دندهای

۴۲۸۳۴۰۰۰

۴۷۴۰۰۰۰۰

 ۵میلیون تومان

ساندرو اتومات

۵۴۶۴۴۰۰۰

۷۴۰۰۰۰۰۰

 ۲۰میلیون تومان

کیا پیکانتو

۹۹۱۰۵۰۰۰

۱۱۵۰۰۰۰۰۰

 ۱۶میلیون تومان

پارس سال دوگانهسوز

۳۹۴۵۲۰۰۰

۴۲۱۰۰۰۰۰

 ۳میلیون تومان

ساندرو استپ وی

۶۱۰۰۰۰۰۰

۸۳۰۰۰۰۰۰

 ۲۲میلیون تومان

گروه اقتصاد در نمایشگاه بینالمللی
گزارش رسانه
ماشین ابزار و تجهیزات فلزکاری AMB
 2018 Iranماش��ینآالت و دستگاههای بسیار مدرن صنعت
ماش��ین ابزار که تاکنون در ایران معرفی نشدهاند ،در معرض
نمایش قرار خواهند گرفت.
نشست خبری سومین نمایشگاه بینالمللی صنعت ماشین
اب��زار  2018 AMB Iranدر هت��ل پارس��یان آزادی برگزار
ش��د .در این نشس��ت نجفی معاون وزیر صنعت و مدیرعامل
سازمان صنایع کوچک و ش��هرکهای صنعتی ایران ،شیروی
مدیرکل دفتر صنایع ،ماشینسازی و تجهیزات وزارت صنعت،
ش��یفر رئیس اتحادیه ماش��ین ابزار آلمان و مولر نایب رئیس

ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﭼﻮﻥ ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺥ ﺷــﺎﻫﺮﻭﺩﻯ )ﻭﻛﺎﻟﺘﺎ /ﺍﺻﺎﻟﺘﺎ( – ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﭘﻼﻙ -1/991
ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺳﻴﺴــﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺯﺍﺑﻞ ﻃﺒﻖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4012ﺯ ﻣﻮﺭﺥ  97/3/6ﻃﺒﻘﻪ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ  ....ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ...ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺳﻬﻤﻰ ﺧﻮﺩ /ﻣﻮﻛﻞ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺸﺎﻉ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ  1357ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺫﻳﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻣﻔﺎﺩ
ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺳــﻤﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻉ ﻭ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺣﻖ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻠﻚ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻰ ﺍﻳﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ  97/4/6ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭ
ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺁﻧﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻋﻤﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ -1397/3/23 :ﻡ ﺍﻟﻒ519/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺯﺍﺑﻞ

همچنی��ن بع��د از تصمی��م وزارت صنع��ت
ب��رای توقف ثبت س��فارش واردات خودرو ،قیمت
خودروه��ای وارداتی به طرز عجیبی افزایش یافت
که البته فاکتور تعیینکننده دیگر در تغییر قیمت
آن ،تغییرات نرخ ارز هم هست.
ام��ا دولت اعالم ک��رده که ب��ه واردکنندگان
خودرو ه��م دالر  ۴۲۰۰تومانی تخصیص میدهد
که در این صورت ،نوس��انات ن��رخ ارز نباید خیلی
بر روی قیمت تاثیرگذار باش��د .اما اکنون حاشیه
قیمت خودروه��ای وارداتی که در حقیقت تفاوت
قیمت خودرو در نمایندگیه��ا با قیمت کف بازار
اس��ت ،در برخی از انواع خودرو ب��ه  ۱۶۲میلیون
مهر
تومان هم رسیده است.

قیمت کارخانه و قیمت کف بازار -خودروهای داخلی

حاشیه بازار

هیوندایی توسان

قیمت نمایندگی

را تامین میکند.
در این میان ،کمترین عکسالعملی از س��وی
وزارتخانه متولی صنعت خودرو به چشم نمیخورد
و از زم��ان آغاز ب��ه کار دولت دوازدهم ،س��کوت
خبری عجیبی این وزارتخانه را در برگرفته اس��ت.
خودروسازان کار خود را میکنند و واردکنندگانی
که به رانتهای دولتی دسترسی دارند ،راه خود را
میروند .همه چیز هم در چنین ش��رایطی ،راه را
برای قیمتهای بیحساب و کتاب در بازار خودرو
باز کرده است.
بررس��یهای میدانی از حاشیه بازار از افزایش
ی��ک تا  ۳۳میلیون تومانی برخی انواع خودروهای
داخلی در بازار حکایت دارد.

 ۱۰۴میلیون تومان

رونمایی از ماشینآالت  High-Techصنعت
ماشین ابزار در 2018 AMB Iran

ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﭼﻮﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺣﻴﺪﺭﻯ )ﻭﻛﺎﻟﺘﺎ /ﺍﺻﺎﻟﺘﺎ( – ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﭘﻼﻙ  18ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺍﺻﻠﻰ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺯﺍﺑﻞ ﻃﺒﻖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4008ﺯ ﻣﻮﺭﺥ  97/3/6ﻃﺒﻖ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ....
ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  ...ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺳــﻬﻤﻰ ﺧﻮﺩ /ﻣﻮﻛﻞ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ
ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺸــﺎﻉ ﻣﺼﻮﺏ ﺳــﺎﻝ  1357ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺫﻳﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ
ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺭﺳــﻤﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳــﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻉ ﻭ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺣﻖ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻠﻚ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ
ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻰ ﺍﻳﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ  -ﻣﻮﺭﺧﻪ  97/4/6ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑــﺎ ﺣﻀــﻮﺭ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺁﻧﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ -1397/3/23 :ﻡ ﺍﻟﻒ518/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺯﺍﺑﻞ

نمای نزدیک

هیات مدیره ش��رکت مسه اش��توتگارت آلمان و رئوف قادری
مدیرعامل مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب به تشریح اهداف،
دیدگاهها و برنامههای این نمایشگاه پرداختند.
نجفی در این نشست با بیان اینکه موانع و مشکالت صنعت
و تجارت کش��ور در مب��ادالت و تعامالتی که در نمایش��گاهها
اتف��اق میافتد قابل حل اس��ت ،گفت :این نمایش��گاه فرصت
مناس��بی است که روابط اقتصادی خود را با کشورهای اروپایی
تقوی��ت کنیم چراکه بعد از خروج آمری��کا از برجام ،اروپاییها
عالقهمن��دی خود را به حفظ این توافق نش��ان دادهاند .نجفی
افزود :بیش از  350خوشه صنعتی در صنایع کوچک و متوسط
ایران شناسایی شدهاند که برای ارتقای تکنولوژی تولید آنها ،از
برگزاری چنین نمایشگاههایی حمایت میکنیم.
شیفر رئیس اتحادیه ماشین ابزار آلمان نیز در این نشست
عنوان کرد :بعد از برجام برای احیای روابط خود با صنعتگران
ایران��ی گامهای مثبتی برداش��تیم و تجربه موفقیتآمیزی در

ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻴﺮﻧﺴــﺎء ﺯﺍﺩﻩ ﺷــﻬﺮﻛﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  15ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  970252ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺁﺭﺍﺳﺘﻪ ﻓﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 2021692221ﺩﺭﺗﺎﺭﻳــﺦ  1397/2/4ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻣﻨﺤﺼﺮﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻪ ﺁﺭﺍﺳﺘﻪ ﻓﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺵ-ﺵ  6ﻣﺘﻮﻟﺪ  1350ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺪﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺧﻴﺮﻧﺴﺎء ﺯﺍﺩﻩ
ﺷــﻬﺮﻛﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺵ-ﺵ  15ﻣﺘﻮﻟﺪ  1355ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﺩﺭﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻛﺎﻇﻤﻰ -ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ
ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻏﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺣﺴﻦ ﻏﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ  ،ﻣﻴﺪﺍﻥ  17ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  825/2/96ﺛﺒﺖ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/5/6ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  16/00ﻋﺼﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ
ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ
ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ .ﻡ ﺍﻟﻒ5221/
ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﺯﻩ  2ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺍﺭﺳﻼﻥ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺠﺎﺩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺩﺭﮔﻴﺮﻯ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺮﺡ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609988322800624ﺷﻌﺒﻪ  104ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ) 104ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(
ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/5/21ﺳــﺎﻋﺖ  08/00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴــﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 73
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ
ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ .ﻡ ﺍﻟﻒ442/
)ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  104ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ) 104ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺪﻯ ﻋﺰﻳﺰﻯ ﺟﻌﻔﺮﺁﺑﺎﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﺮﺏ ﺯﻳﻨﻌﻠﻰ  ،ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺮﺏ ﺯﻳﻨﻌﻠﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﻋﺰﻳﺰﻯ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ  -1ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﻨﻤﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﭘﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻴﺮﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺣﻤﻞ ﭘﺮﺍﻥ  -2ﺗﺨﺮﻳﺐ
 -3ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺟﺮﺡ ﺑﺎ ﺍﺳــﻠﺤﻪ ﭘﺮﺍﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9609982738400313
ﺷﻌﺒﻪ  107ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ) 107ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/4/28ﺳﺎﻋﺖ
 10/00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴــﺐ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ
ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ
ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ .ﻡ ﺍﻟﻒ443/
)ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺷﻌﺒﻪ  107ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ) 107ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺑﻴﮕﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺑﻴﮕﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ
ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509988322401589ﺷﻌﺒﻪ  107ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷــﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ ) 107ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/4/30ﺳﺎﻋﺖ  10/00ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻛﻪ ﺣﺴــﺐ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ .ﻡ ﺍﻟﻒ450/
)ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺷﻌﺒﻪ  107ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ) 107ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ
ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﺷﺎﻛﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺮﻯ ﺷﻜﺎﻳﺘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺷﺎﻫﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609988328600460ﺷﻌﺒﻪ  111ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ) 111ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(
ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/4/30ﺳﺎﻋﺖ  09/00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 174
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ
ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ .ﻡ ﺍﻟﻒ436/
)ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  111ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ) 111ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  9409988322800887ﺷﻌﺒﻪ  110ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ) 110ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ،ﺷﻜﺎﺕ -1 :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻳﺜﺎﺭ 2
ﻣﺠﺘﻤﻊ  34ﺍﻝ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﻭﺍﺣﺪ  -2 -5ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻣﺎﻟﻤﻴﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻴﺪﺭ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺟﺎﺩﻩ ﻗﺪﻳﻢ ﻻﻟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻰ
ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﻻﻟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻦ  ،ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﺷﺎﻳﮕﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﻨﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ  ،ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺗﻌﺰﻳﺮ )ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ( ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ  95-8013ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﺷﺎﻳﮕﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﻨﺒﺮ ﻋﻠﻰ )ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ( ﺩﺍﺋﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮﻗﺖ
ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻭﺳــﺎﻳﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﻭ ﻳﻜﺪﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﻴﻜﻠﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ 69196-499
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻣﺎﻟﻤﻴﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﺮﺟﻊ
ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﺴﺮﻭﻗﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  846ﻕ  -36ﺍﻳﺮﺍﻥ  28ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺍﻫﻮﺭ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺸﻒ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺳﺮﻗﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺴﺮﻭﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻛﻰ
ﻭ ﻋــﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑــﻪ ﻣﺎﺩﻩ  661ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ
ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﻭ ﺷﺼﺖ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺭﺩ ﻣﺎﻝ ﻣﻨﺘﻔﻰ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻣﺎﻟﻤﻴﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺳﺮﻗﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻬﻢ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺩﺭء ﺭﺍ ﺣﺎﻛﻢ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ
ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ
ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ455/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  110ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  9609988315200420ﺷﻌﺒﻪ  110ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ) 110ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  ،ﺷﺎﻛﻰ :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺳﺪﻯ ﮔﺎﻛﻴﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭼﻮﺑﻔﺮﻭﺷﻬﺎ
ﺟﻨﺐ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻﻯ ﮔﺎﺭﺍژ  ،ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺳﺎﻻﺭﻯ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺁﺩﺭﺱ ﻧﺪﺍﺭﺩ  ،ﺍﺗﻬﺎﻡ« ﺣﻤﻞ
ﺍﺳــﻠﺤﻪ ﻏﻴﺮﻣﺠــﺎﺯ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﭘﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﻠﺖ ﻛﻤﺮﻯ  ،ﻗﺪﺭﺗﻨﻤﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺳــﻼﺡ ﮔﺮﻡ  ،ﺍﺧﻼﻝ ﺩﺭ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻴﺮﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻭ
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻋﻤﺪﻯ )ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ( ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ  96-1824ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ
ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺳﺎﻻﺭﻯ )ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ( ﺩﺍﺋﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﻤﻞ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﭘﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﻠﺖ ﻛﻤﺮﻯ ﻗﺪﺭﺗﻨﻤﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺳﻼﺡ ﮔﺮﻡ
ﺍﺧﻼﻝ ﺩﺭ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻴﺮﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻋﻤﺪﻯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺳــﺪﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻋﺪﻡ ﻛﺸــﻒ ﺍﺳــﻠﺤﻪ ﻫﺎ ﺍﺻﻞ
ﻛﻠﻰ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺭﺍ ﺣﺎﻛﻢ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ  37ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺻﺎﺩﺭ
ﻭ ﺍﻋــﻼﻡ ﻣــﻰ ﻧﻤﺎﻳــﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ ﻇــﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳــﺘﺎﻥ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﻡ ﺍﻟﻒ453/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  110ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

برگ��زاری دو دوره نمایش��گاه صنعت ماش��ین اب��زار در ایران
داش��تیم .وی تصریح کرد :خروج آمریکا از برجام شرایط ادامه
کار ش��رکتهای اروپایی در ای��ران را با پیچیدگیهایی مواجه
کرده اس��ت ولی ما تالش میکنیم بر چالشهای پیشرو غلبه
کنیم .ش��یروی نیز در این نشس��ت با تاکید بر ش��رایط ویژه
نمایشگاه امسال بیان کرد :آلمان در صنایع ماشین ابزار بسیار
پیش��رفته اس��ت و ایران نی��ز در این صنع��ت گامهای خوبی
برداش��ته به نحوی که در منطقه خاورمیانه به همراه کش��ور
ترکیه با فاصله زیاد از دیگر کشورها قرار داریم.
حضور کمیسیون اروپایی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه
مش��ارکتکنندگان بینالمللی از  12کشور (ایران ،آلمان،
ایتالیا ،فرانس��ه ،هلند ،اتریش ،س��وئیس ،چی��ن ،تایوان ،ژاپن،
جمهوری چک ،روس��یه) در این نمایش��گاه حض��ور مییابند
تا ع�لاوه بر تحکیم رواب��ط تجاری خود با مش��تریان کنونی،

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ) 9400043ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﻫﻨﻰ(
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  1000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  1327ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ  71ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﻗﺮﻳﻪ ﺟﻴﻼﺭﺩ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﺷﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  20ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  25ﻣﺘﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﻴﺮﻭﺯﻛﻮﻩ ﺷﺮﻗﺎ ﺑﻪ
ﻃﻮﻝ  50ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  30ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺟﻨﻮﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  20ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ  42ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﻏﺮﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  50ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ 28
ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﻛﻪ ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ  75274ﻭ  20428ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻰ  079852ﻭ  079851ﺻﻔﺤﺎﺕ  283ﻭ  322ﺩﻓﺎﺗﺮ 366
ﻭ  149ﺑﻨﺎﻡ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺭﻭﻳﺎ ﺧﻄﻴﺒﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻬﻪ ﺧﻄﻴﺒﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺴــﻮﻳﻪ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻨﺪ
ﺭﻫﻨﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  42091ﻣﻮﺭﺥ  1391/1/26ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  12ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﭙﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪﻡ
ﺍﻳﻔﺎﻯ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺗﺤﺖ ﻛﻼﺳﻪ  9400043ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1395/1/25ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ
ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﻠﻚ ﻓﻮﻕ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﮔﻴﻼﻭﻧﺪ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺧﺎﻣﻪ ﺍﻯ
ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ  550ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ  -1ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺑﻪ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻯ
 262ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ  96ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎﻩ  28/60ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺭﺍﻫﺮﻭ ﻭ  19/90ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻯ 117/50
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺎﺏ  – 2ﻧﻴﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻯ  33ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺎﺏ  -3ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻯ 210
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻫﻤﻜﻒ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻳﻚ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ  4ﺑﺎﺏ
ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﻳﻚ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎﻩ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ
ﺩﻭ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﻣﺴــﻜﻮﻧﻰ ﻭ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﻭ ﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﺑﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺭﻭﻳﺖ ﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﻠﻚ
ﺣﺪﻭﺩ  20ﻣﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻫﺎ ﻓﻀﺎﻯ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﺍﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ  2207ﻣﻮﺭﺥ  1386/2/6ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  45500000000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ
ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻮﺭﺥ  1397/4/11ﺍﺯ ﺳــﺎﻋﺖ  9ﺍﻟﻰ  12ﻇﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍء ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺑﻠﻮﺍﺭ
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺟﻨﺐ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ
 45500000000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﻧﻘﺪﺍ
ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻼ ﻧﻘﺪﻯ ﺍﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺭﻭﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ
ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺭﺳــﻤﻰ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺟﻠﺴــﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﻭ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭼﻚ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺷــﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺍﻧﺸــﻌﺎﺏ ﻭ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻙ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎﻯ
ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﻪ ﺭﻗﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺳﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻣﻔﺼﺎ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻯ ﺩﺍﺭﺍﺋﻰ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ  ...ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ
ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  139705001090000101ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ - 5225/ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ 1397/3/23
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ  /ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﻯ ﺭﺣﻤﺎﻧﻰ ﺯﻳﺪﺍﻧﻠﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺪﺍﻗﻠﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ﺷــﻌﺒﻪ -880528:ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳــﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﻯ ﺭﺣﻤﺎﻧﻰ ﺯﻳﺪﺍﻧﻠﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺪﺍﻗﻠﻰ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺗﺒﺼﺮﻩ  1ﻣﺎﺩﻩ  394ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻫﺮﻭﺋﻴﻦ ﻓﺸــﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ  296ﮔﺮﻡ ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﻗﺎﺳﻢ
ﻋﻴﻮﺽ ﭘﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/5/7ﺳﺎﻋﺖ  8/30ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.
ﺷﻌﺒﻪ  1ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ
ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻴﻚ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  170ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 1/97/229
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻧﻴﻚ ﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 21318ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/6/11ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ-1:ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﻠﻴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪﺣﺴــﻦ ﺵ ﺵ18ﻣﺘﻮﻟﺪ-1311/3/20ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ-ﻫﻤﺴﺮ-2ﺍﻋﻈﻢ ﻧﻴﻚ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
ﺵ ﺵ 30177ﻣﺘﻮﻟﺪ39/1/1ﺳــﺒﺰﻭﺍﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ-3ﻣﺮﺿﻴــﻪ ﻧﻴــﻚ ﺑﻴــﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪﻏﻼﻣﺮﺿــﺎ ﺵ ﺵ0780350693
ﻣﺘﻮﻟﺪ 52/4/1ﺳــﺒﺰﻭﺍﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ-4ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻴﻚ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺵ ﺵ 32576ﻣﺘﻮﻟﺪ 43/3/1ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ-5
ﺍﻗﺪﺱ ﻧﻴﻚ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺵ ﺵ 34351ﻣﺘﻮﻟﺪ 46/12/1ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ-6ﺯﻫﺮﺍ ﻧﻴﻚ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺵ
ﺵ 763ﻣﺘﻮﻟﺪ 46/1/1ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ-7ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻧﻴﻚ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺵ ﺵ 1471ﻣﺘﻮﻟﺪ 40/10/21ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﻓﺮﺯﻧﺪ-8ﻋﻠﻴﺮﺿــﺎ ﻧﻴﻚ ﺑﻴــﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺵ ﺵ 170ﻣﺘﻮﻟﺪ 53/1/1ﺳــﺒﺰﻭﺍﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ-ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  362ﻕ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴــﺒﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴــﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﻚ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ
ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  960055ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻰ ﺁﻫﻨﮕﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻯ ﺑﺎﺩﻟﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺍﺯ ﭘﻞ
ﻫﻮﺍﻳﻰ ﺟﻮﺷــﻜﺎﺭﻯ ﻧﻘﻰ ﺁﻫﻨﮕــﺮﻯ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  300,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ
 95/8/9ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  8695000ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ
ﺑﺎﻃﻨــﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺲ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  15,000,000ﺭﻳــﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮﺩ ﻫﻴﭻ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻳﻚ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﻣﺎﺷﻴﻦ ژﻧﺮﺍﺗﻮﺭ ﻭ ﺗﻮﻗﻴﻒ
ﺁﻥ ،ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﺰﺩﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷــﻬﺮﺑﺎﻧﻰ 832ﻫـ 17ﺍﻳﺮﺍﻥ 72ﻣﺪﻝ  1384ﻭ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﺪﻧﻪ
ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳــﺎﻳﺶ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻭ ﺧﻂ ﻭ ﺧﺶ ،ﺷﻴﺸــﻪ ﺟﻠﻮ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﭼﭗ ﺷﻜﺴــﺘﻪ  ،ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﮔﻠﮕﻴﺮ ﺟﻠﻮ ﺳــﻤﺖ
ﺭﺍﺳــﺖ ﺷﻜﺴﺘﻪ،ﻻﺳــﺘﻴﻚ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ 5ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳــﺘﻬﻼﻙ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ،ﺩﺍﺭﺍﻯ ﭘﻼﻛﺖ ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻭ ﺣﻚ ﺷﺎﺳــﻰ
ﻓﺎﺑﺮﻳﻚ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 130,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﻳﺰﻝ ژﻧﺮﺍﺗﻮﺭ ﺟﻮﺵ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺩﻳﺰﻝ ﺳــﻪ ﺳﻴﻠﻨﺪﺭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﺎﺳــﻰ  38158270ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻼﻙ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮﻯ ﺳــﺎﻟﻢ ﻧﺼﺐ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺷﺎﺳﻰ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﺩﺍﺭﺍﻯ
ﭼﺮﺥ ﻻﺳــﺘﻴﻜﻰ ﻛﻮﻳﻞ ﺷــﺪﻩ ﺑﺎ ژﻧﺮﺍﺗﻮﺭ ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  742967ﺗﻚ ﻓﺎﺯ ﺳــﻪ ﻛﻴﻠﻮﻭﻟﺖ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ
ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺧﺮﻭﺟــﻰ ﻫــﺎﻯ ﺟﺮﻳﺎﻥ  500ﺁﻣﭙﺮﻯ ﻭ  120ﺁﻣﭙﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺟﻮﺵ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮﻯ ﺳــﺎﻟﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻩ
ﻳﻚ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  60,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷــﺪﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 97/4/5ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  10ﺍﻟﻰ  11ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻣﻴﺎﻧﺪﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ
ﻣﻰ ﺭﺳــﺪ  .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴــﺎﻥ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑــﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﻣﻴﺎﻧﺪﺭﻭﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﻓﻮﻕ ﺷــﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺁﻥ ﻛﺴــﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ
ﺭﺍ ﻗﺒــﻮﻝ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻬﺎﻯ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻯ ﺍﺧــﺬ ﻭ ﺑﻘﻴﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺩﻳﮕﺮ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ  .ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳــﭙﺮﺩﻩ
ﺗﻮﺩﻳﻌﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴــﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﺎﺑﻊ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻣﻴﺎﻧﺪﺭﻭﺩ-ﻫﺎﺩﻯ ﺁﺯﺭﺩﻩ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  577-96ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  970026ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺑﻬﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻗﺎﻯ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  63/773/432ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ
ﺍﻗﺎﻯ ﺣﺴــﻴﻨﻌﻠﻰ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﺑﻴﺴــﺘﻢ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸــﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﺣﺴــﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ
ﺗﻮﻗﻴﻔﻰ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/04/03ﺭﻭﺯ ﻳﻚ ﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ  10-9ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻧﺴﻴﻢ ﺷﻬﺮﻣﻴﺪﺍﻥ
ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ
ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻓﺮﺩ ﻳﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﺩﻫﻨﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪﺷﺪ.ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺗﻮﻗﻴﻔﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ:ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻳﻚ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺮﺵ ﻣﺒﻠﻎ  10/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﺍﻭﺭﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﺎﺩﻩ  129ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ:ﺩﻭ ﺩﺭﺻﺪ
ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻯ ﻧﻘﺪﺍ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺧﺬ ﻭ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳــﺖ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺛﻤﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺭﺍ ﺑــﻪ ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻭﺻﻮﻝ ﺷــﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻔــﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺗﺠﺪﻳﺪﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﻧﺎﻥ
ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ .ﻡ ﺍﻟﻒ677/
ﺣﺎﻣﺪ ﺟﻬﺎﻧﻰ -ﻣﺪﻳﺮ/ﺩﺍﺩﻭﺭﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ

فرانسویهادرافزایشقیمت
خودرو چه سهمی دارند؟

رئیس اتحادیه نمایشگاهداران
خودرو با بیان اینکه خودروهایی که
در حال حاضر وارد بازار میشوند
تولید شش ماه گذشته خود هستند
و تعلیق همکاری پژو با خودروسازان
ایرانی که هنوز اجرایی نشده است
نمیتواند عاملی برای افزایش
قیمت خودرو باشد اظهار داشت:
خودروسازان باید تحویل خودرو را
متناسب با تولید انجام دهند .به
نحوی که وقتی قطعات یک خودرو و
ثبت سفارش آن انجام شده نسبت
به پیش فروش محصوالت اقدام
کنند تا در آینده در تحویل محصوالت
مردم مشکلی ایجاد نشود.
سعید موتمنی تصریح کرد :وقتی
خودروساز در تأمین قطعات تعدادی
از خودروها مشکل دارد چرا پیش
فروش ها را انجام می دهد؟ چرا در
زمان تحویل خودرو بیعهدی کرده و
مشتریان را سرگردان می کنند.
وی افزود :چرا تندر پالس باید
اختالف  17میلیون تومانی از کارخانه
تا بازار داشته باشد .امروز بازار در
هرج و مرج به سر میبرد و عامل
اصلی آن عدم مدیریت عرضه است.

مش��تریان جدی��دی را نیز به گروه مش��تریان خ��ود در ایران
اضاف��ه کنند .حدود یک هزار متر مربع از فضای نمایش��گاهی
به غرفهداران ایرانی اختصاص یافته است که این رقم نسبت به
سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است .نمایشگاه AMB
 2018 Iranدر واق��ع محل مالقات کلی��ه متخصصان ایرانی
در حوزه صنعت تکنولوژیهای برش فلز محس��وب میش��ود.
بیش از  30کمپانی ایران��ی از جمله کنترلافزار تبریز ،صنایع
ماش��ینابزار ،گروه خاوران صنعت پاس��ارگاد ،میرسان تدبیر و
راستینه ،محصوالت و راهکارهای خود را به نمایش میگذارند.
برجس��تهترین دستگاهی که در  2018 AMB Iranرونمایی
میشود ،ماشین پنج محوره ساخت کمپانی Schwäbische
 Werkzeugmaschinen GmbHخواه��د بود ،که پیش
از این هرگز چنین دستگاهی در ایران معرفی نشده است.
نمایشگاه  2018 AMB Iranدر ایام برگزاری فقط در ساعات
 10:00الی  17:00پذیرای بازدیدکنندگان متخصص خواهد بود.

ﺁﮔﻬﻰ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷــﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻏﻼﻣﺤﺴــﻴﻦ ﻛﻮﻩ ﻛﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺎﺩﻳﻦ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  66ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺯﻫﻚ
ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9709985500200117ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ
ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﻬﺪﻯ ﻛﻮﻫﻜﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  8907ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺯﺍﺑﻞ
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/2/25ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ:
 -1ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﭘﺪﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻣﻬﺪﻳﻪ ﻛﻮﻫﻜﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  3614476332ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -3ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﻮﻩ ﻛﻦ ﻧﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  5330002257ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﺣﻤﻴﺪﻩ ﻛﻬﺎﻝ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ
ﺵ  5339747824ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﻻﻏﻴﺮ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ
ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ707/
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺍﺷــﺮﻑ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻟﻪ ﻣﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  970146ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ
ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﷲ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  ...ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 1396/10/4ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﺍﺣﻤــﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻟﻪ ﻣﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ  2002480680ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺍﺷــﺮﻑ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻟــﻪ ﻣﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ
 1755928084ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻋﻔﺖ ﺭﺳــﻮﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺴــﻠﻢ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ  39339728009ﻭﻻﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴــﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ
ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ .ﻡ
ﺍﻟﻒ225/
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  111ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻼﻳﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ  -1ﻳﻮﺳﻒ ﻗﺎﺩﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻌﺎﺭﻑ  -2ﺭﺳﺘﮕﺎﺭ ﻗﺎﺩﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺍﻭﻟﻴﺎﻯ ﺩﻡ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺍﻋﻈﻢ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960042ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪﻯ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﺍﻋﻈﻢ ﻋﺒﺎﺳــﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/5/27ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻳﻚ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺣﻜﻢ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺻﺎﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ .ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 97/3/23 :ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ -97/4/2 :ﻡ ﺍﻟﻒ446/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻳﻚ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﻧﻈﺮ ﻧﺎﺭﻭﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﺎﻛﻦ ﺯﻫﻚ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺟﺮﻳﻜﻪ  ،ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ -1 :ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻋﻴﺎﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﻴﺪﻣﺤﻤﺪ  -2ﺍﻣﻴﻦ ﺟﺎﻭﻳﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻠﻨﮓ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ،ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 1397/6/24 :ﺳﺎﻋﺖ  12/30ﻇﻬﺮ ،ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ:
ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﻣﺪﻝ  1388ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 316ﻝ -26ﺍﻳﺮﺍﻥ  ،95ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ
ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺯﻫﻚ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  9609985443200535ﺛﺒﺖ ﺷﻌﺒﻪ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ
ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻕ ﺁ ﺩ ﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ
ﺗﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﻳﺶ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ .ﻡ ﺍﻟﻒ301/
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﺣﻘﻮﻗﻰ( ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺯﻫﻚ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ :ﻧﺎﺻﺮ ﺍﺷــﺘﺮﻙ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ
ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺯﻫﻚ ﺷــﻬﺮ ﺯﻫﻚ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺩﺷﺖ ﺍﻣﻴﺮﻧﻈﺎﻡ  ،ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ -1 :ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻳﺎﻥ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  -2 ،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺷــﻴﻮﺍﻥ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺯﺍﺑﻞ ﻧﻴﻤﺮﻭﺯ ﺥ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻟﻴﺚ ،
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  9710095443200025ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 9709975443200013ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺣﻖ ﺍﻻﺟﺮﺍﻯ
ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ  -1 :ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ )ﻣﺎﺩﻩ 34
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ(  -2 .ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﺪ  -3ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺣﻜﻢ ﻭ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻴﺴــﺮ ﺑﺎﺷــﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﺳﻰ ﺭﻭﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻳﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﻤﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺟﻮﻩ ﻧﻘﺪﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ
ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺍﻟﻰ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻧﺰﺩ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺛﺎﻟﺚ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺛﺎﻟﺚ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ
ﻭ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﺍﻻ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ )ﻣﻮﺍﺩ 8ﻭ 3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ
 -4 (1394ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ  ،ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺩﺭﺟﻪ
ﻫﻔــﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘــﻰ ﺩﺍﺭﺩ) .ﻣﺎﺩﻩ  34ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  20ﻕ ﻡ ﺍ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  16ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ
ﻣﺎﻟــﻰ  -5 (1394ﺍﻧﺘﻘــﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑــﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻯ ﺩﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺤــﻮﻯ ﻛﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﺮﺍﻯ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻮﻥ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺩﺭﺟﻪ ﺷﺶ ﻳﺎ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻧﺼﻒ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ
ﻣﻰ ﺷﻮﺩ )ﻣﺎﺩﻩ  21ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ  -6 (1394ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺳﻰ ﺭﻭﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺷــﻮﺩ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻳﺎ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻔﻴﻞ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ)ﺗﺒﺼﺮﻩ  1ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ (1394
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭ ﺯﻫﻚ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺧــﻪ  1397/1/22ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺟﻠﺴــﻪ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭ ﺯﻫﻚ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  960358ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ  ،ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﻧﺎﺻﺮ ﺍﺷﺘﺮﻙ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻮﺭ
ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺯﻫﻚ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺩﺷﺖ ﺍﻣﻴﺮ ﻧﻈﺎﻡ ،ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺷﻴﻮﺍﻥ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻧﻴﻤﺮﻭﺯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻟﻴﺚ  -2ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ،ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ  2ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ
ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭﺍﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻰ 968ﺝ -45ﺍﻳﺮﺍﻥ  ، 85ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺻﻮﻝ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻭ ﺛﺒﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﻄﺮﻓﻴﻦ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺘﺼﺪﻯ
ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺸﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﺼﺪﻭﺭ
ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ )ﺭﺍﻯ ﺷﻮﺭﺍ( ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﺷﺘﺮﻙ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻮﺭﺍﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺷﻴﻮﺍﻥ ﭘﻮﺭ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ  ،ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ )ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ( ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺭﺳــﻤﻰ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﻚ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻭﺍﻧﺖ ﻣﺪﻝ  1387ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ 968ﺝ -45ﺍﻳﺮﺍﻥ  85ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﻮﻕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1395/9/10ﻃﻰ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺷﻴﻮﺍﻥ
ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺪﺭﻙ ﻣﻮﺟﻮﺩ  ،ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺳﻤﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻨﺎﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ  2ﻣﻰ
ﺑﺎﺷــﺪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳــﻨﺪ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺻﺪﻭﺭ
ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺷــﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ
ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻯ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻋﺪﻡ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ  2ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ
ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﻓﺎﻉ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻋﺎﺩﻯ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻛﻪ
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﻴﻊ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻧﺎﺟﺎ  ،ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺸﻮﺭﺗﻰ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻋﻮﻯ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ 10ﻭ219ﻭ 220ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  198ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ
ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ  2ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﻣﻀﺎء ﺳﻨﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﻄﻌﻰ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﻭﺍﻧﺖ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ 968ﺝ 45ﺍﻳﺮﺍﻥ  85ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ  1ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻓﺎﻗﺪ ﻭﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻨﺪ  4ﻣﺎﺩﻩ  84ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ
ﻣﺪﺕ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ
ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺯﻫﻚ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ300/
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭ ﺯﻫﻚ

