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یکی از ش��بهاتی که در مقاطع مختلف و به
پرسمــــان
انحای گوناگون بارها طرحش��ده درخصوص
چرایی عدم ورود رهبری در حوزههای اجرایی اس��ت .این شبهه
معم��والً زمانی که ناکارآمدی حوزهه��ای اجرایی اوج میگیرد و
موجب تش��دید نارضایتی افکار عمومی میشود ،جدیتر شده و
بیش��تر اذهان مردم را با خ��ود درگیر میکند .اکن��ون نیز و در
زمانهای مش��کالت مختل��ف اقتصادی بر گرده مردم س��نگینی
میکن��د ای��ن ش��بهه ب��ه ش��کلهای مختل��ف در گفتوگوها
شنیدهش��ده و ی��ا در فض��ای مجازی دی��ده میش��ود .در ادامه
خواهیم کوشید به این شبهه از جوانب مختلف پاسخ دهیم:
 -1شئون و مسئولیتهای ولیفقیه چیست؟
در س��اختار نظام جمهوری اس�لامی نوعی تقسیم وظایف
می��ان ارکان مختلف ش��کلگرفته ک��ه بر مبن��ای آن وظایف و
مسئولیتهای هر یک از مسئوالن و ارکان نظام تعیینشده است.
بر این اس��اس مطابق اصل  5قانون اساس��ی والیت مطلقه امر و
امامت امت برعهده ولیفقیه بوده و دیگر مسئوالن کشور هرکدام
وظایف و مسئولیتهایی بر عهدهدارند.
مطابق «اصل ش��صتم» قانون اساسی «ا ِعمال قوه مجریه جز
در ام��وری که در این قانون مس��تقیماً بر عه��ده رهبری گذارده
شده ،از طریق رئیسجمهور و وزرا است ».و نیز «اصل یکصد و
سیزدهم» نیز تصریح میکند «پس از مقام رهبری رئیسجمهور
عالیترین مقام رس��می کش��ور است و مس��ئولیت اجرای قانون
اساس��ی و ریاس��ت قوه مجریه را جز در اموری که مس��تقیماً به
رهبری مربوط میشود ،بر عهده دارد ».همچنین براساس «اصل
پنجاه و هش��تم» این قانون «ا ِعم��ال قوه مقننه از طریق مجلس
ش��ورای اس�لامی اس��ت که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل
میش��ود و مصوبات آن پ��س از طی مراحلی ک��ه در اصول بعد
میآید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابالغ میگردد».
همانگونه که پیداست حوزه اجرا و تقنین دارای مابه ازاهای
نهادی و متولیان خاص خود اس��ت که براس��اس روال مشخصی
تعیی��ن میگردند .نکته جالب اینجاس��ت که اتفاقاً در س��اختار
جمهوری اس�لامی این دو قوه بارأی مستقیم تعیین تکلیف شده
ال متولیان اجرا و قانونگذاری مشخص میگردند.
و عم ً
در جمهوری اسالمی ایران نیز حوزه اقتصاد و مدیریت کالن
آن در بخ��ش حاکمیت��ی عمدتاً در همین دو ق��وه تمرکزیافته و
سایر نهادها یا فاقد صالحیت حاکمیتی و یا تأثیرگذاری مستقیم
در روندهای اقتصادی هس��تند .صالحی��ت حاکمیتی در اینجا به
معن��ای مرجع قانونی صدور مجوزهای رس��می برای فعالیتهای
اقتصادی ،سیاستگذاری و پایش فعالیتهای اقتصادی در کشور،
اجازه ورود و یا عدم ورود دستگاههای گوناگون در بازار و ...است.
اینها در حالی اس��ت ک��ه اصل  110قانون اساس��ی بهجز
برخی عزل و نصبها« ،تعیین سیاس��تهای کلی نظام جمهوری
اس�لامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام،
نظارت بر حس��ن اجرای سیاس��تهای کلی نظام ،حل اختالف و
تنظی��م روابط قوای س��هگانه و حل معضالت نظ��ام که از طرق
عادی قابلحل نیست ،از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام»
را بر عهده رهبری گذارده اس��ت .بنابرای��ن حوزههای اجرایی و
قانونگ��ذاری خصوصاً در بخش اقتصاد متولی مش��خصی غیر از
رهبری دارد که باید پاسخگوی وظایف و اختیارات خود باشد.
 -2چرا رهبری از اختیارات مطلقه خود استفاده نمیکند؟
گاه پرس��یده میش��ود مگر مطابق نظریه سیاسی امام(ره) و
قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران ،والیتفقیه از نوع مطلقه
نیس��ت؟ پس چرا رهب��ری از این اختیارات خ��ود برای حل این
مشکالت اقتصادی استفاده نمیکند؟
پاسخ این است که:
اوال ً -رهب��ری «اجازه» بهرهگیری از اختیارات مطلقه در اداره
کشور را دارد ،ولی به این معنا نیست که لزوماً «امکان» این امر نیز
در اختیار او باش��د .اجازه مطلقه بودن والیت متکی به نص اس��ت،
اما امکان آن متکی به ش��رایط ،ازجمله مهمترین آنها که آمادگی
پذیرش آن در خواص و آحاد امت است .میدانیم که نظام جمهوری
اسالمی ایران نظامی بر پایه مردمساالری دینی است و مردم نظام
را متعلق به خود میدانند .اگر براثر القائات دش��من ش��ائبه نقض

پاسخ به یک شبهه رایج

چرا رهبری برای حل مشکالت اقتصادی ورود نمیکند؟

مردمس��االری دینی در افکار عمومی ایجاد شود ،موجبات گسست
میان امام و امت فراهم آمده و اصل نظام آسیب میبیند.
ثانیاً -حضرت امام خمین��ی(ره) و حضرت آیتاهلل خامنهای
(مدظلهالعال��ی) در س��یره حکومت��ی خ��ود دو اص��ل را همواره
مدنظر داش��تهاند  -1 :دادن فرص��ت انتخابگری به مردم برای
مش��ارکتجویی بیش��تر در حاکمی��ت و نی��ز تجربهآم��وزی در
انتخابه��ای مختل��ف که با تنفیذ مک��رر آرای مختلف مردم در
انتخابات ریاست جمهوری تبلوریافته است -2 .استفاده حداقلی
و صرفاً اضطراری از اختی��ارات والیت مطلقه و حکم حکومتی و
عمدتاً بهصورت مقطعی و با حدود معین.
اینچنین است که حضرت امام در پاسخ جمعی از نمایندگان
مجلس درخصوص اختیار مجمع تش��خیص مینویسند« :انشااهلل
تصمی��م دارم در تمام زمینهها وضع ب��ه صورتی درآید که همه
طب��ق قانون اساس��ی حرکت کنی��م .آنچه در ای��ن مهرومومها
انجامگرفته اس��ت در ارتباط با جنگ بوده است .مصلحت نظام و
اس�لام اقتضا میکرد تا گرههای کور قانونی سریعاً به نفع مردم و
اس�لام بازگردد ».همین امر در سیره رهبر معظم انقالب اسالمی
نیز بهکرات مشاهده میشود.
ثالثاً -مطلقه بودن والیت به معنای درهمریختگی س��اختار
و بیانضباطی در حکمرانی نیس��ت .در س��اختار قانون اساس��ی
نیز مس��یرهایی جهت ا ِعم��ال این حق وج��ود دارد .همانگونه
ک��ه نورخانت��ر گرفته ش��د مطابق اص��ل  110قانون اساس��ی
«ح��ل معض�لات نظام ک��ه از طرق ع��ادی قابلحل نیس��ت»،
برعهده رهبری اس��ت ،البته قی��دی دارد و آن «از طریق مجمع
تش��خیص مصلحت نظام» اس��ت .این بدان معناس��ت که تمایل
اولی��ه قانونگذار بر حل مش��کالت باخرد جمعی و با مش��ارکت
کارگزاران نظام اس��ت .بر این اساس است که اتفاقاً بیشتر احکام
حکومتی امام و رهبر معظم انقالب اس�لامی براساس درخواست
خود مس��ئوالن قوا صادرش��ده اس��ت  .چنانچه حضرت آیتاهلل

مطابق قوانین بودجه ساالنه کشور ،حدود  80درصد بودجه حاکمیت در اختیار قوه مجریه است و 20درصد باقیمانده در اختیار مجلس ،قوه قضاییه،
نیروهای مسلح و سایر نهادها از جمله نهادهای وابسته به رهبری است .همچنین مدیریت تخصیص بودجه در اختیار رئیسجمهور است
و اوست که تصمیم میگیرد از بودجه مصوب هر نهاد چه میزان در اختیاران قرار دهد
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ﻡ ﺍﻟﻒ5299/

خامنهای در س��ال  1388و در پاس��خ به نماین��دگان نامزدهای
معت��رض به نتیجه انتخابات میفرمایند« :آقای خاتمی نیز وقتی
سال  76میخواس��تند کاندیدای ریاست جمهوری شوند ،آمدند
پی��ش بنده و گفتند که بنده عقیدهام این اس��ت که رهبری باید
در چارچوب قانون اساسی عمل کند .بنده به ایشان گفتم بسیار
مطلب خوبی اس��ت ولی ش��ما جناب آقای خاتمی کسی خواهی
بود که در آینده بیش��ترین تقاضاها را برای استفاده از اختیارات
فراتر از قانون اساسی رهبری جهت حل مشکالت کشور خواهید
داشت .در طول س��الهای ریاست جمهوری ،ایش��ان بارها نامه
میزدند که فالن مطلب را تنها ش��ما میتوانید حل کنید و بنده
مینوشتم که با توجه به اینکه درخواست شما در چارچوب قانون
اساسی نیست ،مکتوب بنویس��ید که موضوع از طریق اختیارات
فراتر از قانون اساس��ی رهبری حل ش��ود و ایش��ان بارها و بارها
چنی��ن مطلب��ی را مکتوب کردند .ش��ما ببینید ای��ن اختیارات
رهبری در انتخابات مختلف مثل تائید انتخابات مجلس تهران و
یا تائید صالحیت کاندیدای ریاس��ت جمهوری و ...تاکنون به نفع
چه جریانی بیش��تر به کار گرفتهشده است .در همین جمع اکثر
دوس��تان در زم��ان تصدی خود بر پس��تهای مختلف در مواقع
بحرانی کش��ور ،همین درخواس��تها را بهص��ورت مکتوب برای
استفاده از اختیارات رهبری داشتهاند».
بدین ترتیب روش��ن اس��ت که احکام حکومتی نیز عمدتاً به
خواست مسئوالن قوا صادرشده است.
 -3امکانات مدیریتی در اختیار ولیفقیه برای حل مشکالت
اقتصادی تا چه حد است؟
فراتر از امکان حقوق��ی ورود یا عدم ورود ولیفقیه ،امکانات
م��ادی و مدیریتی در اختیار او نیز مهم اس��ت .در موضوع مورد
مناقش��ه (حل مش��کالت اقتصادی) طبیعی اس��ت که با صدور
ی��ک فرمان و یا حکم حکومتی مش��کل قابلحل نیس��ت .برای
آنکه مش��خص ش��ود تا چه میزان امکان حل مش��کل اقتصادی

در س��اختار کنونی نظام در اختیار رهبری است باید به وضعیت
بودجه ،امکانات و دستگاههای متولی اقتصاد نگاهی بیندازیم:
برآوردهای کارشناسی نش��ان میدهد مطابق قوانین بودجه
س��االنه کش��ور ،حدود  80درص��د بودجه حاکمی��ت در اختیار
قوه مجریه اس��ت و 20درصد باقیمان��ده در اختیار مجلس ،قوه
قضاییه ،نیروهای مسلح و س��ایر نهادها ازجمله نهادهای وابسته
ب��ه رهبری اس��ت .همچنی��ن مطابق «اصل یکصد و بیس��ت و
ششم» رئیسجمهور مسئولیت امور برنامهوبودجه و امور اداری و
استخدامی کشور را مستقیماً برعهده دارد و میتواند اداره آنها را
به عهده دیگری بگذارد .این بدان معناست که مدیریت تخصیص
بودجه در اختیار رئیسجمهور است و اوست که تصمیم میگیرد
از بودجه مصوب هر نهاد چه میزان در اختیاران قرار دهد.
حت��ی بخشهای فراقوهای همچون «صندوق توس��عه ملی»
ال دری��د مدیریت قوه مجریه ب��وده ،چنانچه رهبر معظم
نیز عم ً
انقالب اس�لامی در دیدار اخیر ب��ا کارگزاران نظام میفرمایند« :
همینکه حاال آقای دکتر روحانی اشاره کردند که یک مقداری از
پول ارز و درآمد ارزی به دولت داده نمیش��ود ،این یعنی میرود
داخل صندوق توس��عهی ملّ��ی .این صندوق توس��عهی ملّی در
اختیار دولت است و هیچچیز این در خارج از دولت نیست؛ خود
صندوق در اختیار دولت اس��ت ،مسئولین صندوق را دولت نصب
میکند ،سیاس��تهای صندوق ،برداشت از صندوق ،همهچیزش
دس��ت دولت اس��ت منتها در ی��ک مواردی چون یک برداش��ت
غیرقانونی برای دولت ضرورت پیدا میکند و فرصت اینکه بروند
از مجلس اجازه بگیرند نیس��ت ،میآیند س��راغ این حقیر ،از این
ال بردارند [برای]
بن��ده مجوّز میگیرند برای اینکه این پول را مث ً
این کارَ ،والاّ این صندوق در اختیار دولت است».
هرچند مطابق اصل  110قانون اساس��ی تعیین سیاستهای
کلی نظام با رهبری است و اتفاقاً سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
و یا اصل  44باهدف ش��کوفایی و مقاومسازی اقتصاد صادرشده،

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ

ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺪﻡ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﭘﻼﻙ  512ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  167ﺍﺻﻠﻰ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ -1397/4/7:ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ :ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻪ ﻛﺮﺝ  ،ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ
ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  1100ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  512ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  167ﺍﺻﻠﻰ ﻗﻄﻌﻪ
 45ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﻧﺎﺣﻴﻪ  3ﻛﺮﺝ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﻨﺎﻡ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 155
ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  200ﺳﻬﻢ ﻭ ﻓﻮﻧﺪﺍ ﻧﻌﻤﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  14/67ﺳﻬﻢ ﻭ ﻭﺍﻟﻴﺎ ﻧﻌﻤﺎﻥ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  9/26ﺳﻬﻢ ﻭ ﺩﺍﻭﻳﺪ ﻧﻌﻤﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  11/07ﺳﻬﻢ ﻭ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﻧﻌﻤﺎﻥ
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ  10ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﻋﺮﺻﻪ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﺛﺒﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  810703ﺏ  95ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  3/158867ﻣﻮﺭﺧﻪ  96/12/13ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﺣﺼﻪ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤــﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻃﺒﻖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ
ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳــﻴﺪ .ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺫﻳﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3/163024ﻣﻮﺭﺧﻪ
 96/12/22ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻪ ﻛﺮﺝ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  3/167337ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/1/20ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ

ﺍﻃﻼﻉ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﺮﺝ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ﺷــﺪ ﻭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 67/3/20884
ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/3/2ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﺮﺝ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﭘﻼﻙ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕ ﺑﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﺭﺍ ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  6769ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ:
ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ  ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻇﻔﺮﻳﻪ  ،ﻧﺒﺶ ﺁﺑﺎﻥ
ﺧﻮﺍﻧــﺪﮔﺎﻥ :ﺩﻭﺷــﻴﺰﻩ ﻓﻮﻧﺪﺍ ﻭ ﻭﺍﻟﻴــﺎ ﻭ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺩﺍﻭﻳﺪ ﻭ ﻛــﻮﺭﻭﺵ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺎ
ﺷﻬﺮﺕ ﻧﻌﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺰﻳﻨﻰ  ،ﺷﻤﺎﺭﻩ 120
ﺍﻣﻀــﺎء ﻧﻘﺸــﻪ
ﺍﻣﻀــﺎء ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﻩ
ﺍﻣﻀــﺎء ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ
ﺑﺮﺩﺍﺭ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ:
ﺑــﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺛﺒﺘﻰ  167/512ﻭ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ
ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  67/3/20884ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/03/02ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﻭ
ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﺮﺝ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﺍﻻﺷﻌﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﻋﺪﻡ ﺷﻨﺎﺳــﺎﺋﻰ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷــﺪﻩ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺍﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻭ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺍﺑﻼﻍ
ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﻭﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺸﺎﻉ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﺭﻭﻳﺖ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ97/11016/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻧﺎﺣﻴﻪ  3ﻛﺮﺝ
ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺪﻡ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﭘﻼﻙ  183ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  167ﺍﺻﻠﻰ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ -1397/4/7:ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ :ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻪ ﻛﺮﺝ  ،ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ
ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  1500ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  183ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  167ﺍﺻﻠﻰ ﻗﻄﻌﻪ
 600ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﻧﺎﺣﻴﻪ  3ﻛﺮﺝ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻨﺎﻡ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 155
ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  200ﺳﻬﻢ ﻭ ﻓﻮﻧﺪﺍ ﻧﻌﻤﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  14/67ﺳﻬﻢ ﻭ ﻭﺍﻟﻴﺎ ﻧﻌﻤﺎﻥ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  9/26ﺳﻬﻢ ﻭ ﺩﺍﻭﻳﺪ ﻧﻌﻤﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  11/07ﺳﻬﻢ ﻭ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﻧﻌﻤﺎﻥ
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ  10ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﻋﺮﺻﻪ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﺛﺒﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  808635ﺏ  95ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  3/158867ﻣﻮﺭﺧﻪ  96/12/13ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﺣﺼﻪ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤــﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻃﺒﻖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ
ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳــﻴﺪ .ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺫﻳﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3/163024ﻣﻮﺭﺧﻪ
 96/12/22ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻪ ﻛﺮﺝ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  3/167873ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/1/21ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ
ﺍﻃﻼﻉ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﺮﺝ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ﺷــﺪ ﻭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 67/3/20884
ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/3/2ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﺮﺝ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﭘﻼﻙ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕ ﺑﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﺭﺍ ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  6769ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ:

ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ  ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻇﻔﺮﻳﻪ  ،ﻧﺒﺶ ﺁﺑﺎﻥ
ﺧﻮﺍﻧــﺪﮔﺎﻥ :ﺩﻭﺷــﻴﺰﻩ ﻓﻮﻧﺪﺍ ﻭ ﻭﺍﻟﻴــﺎ ﻭ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺩﺍﻭﻳﺪ ﻭ ﻛــﻮﺭﻭﺵ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺎ
ﺷﻬﺮﺕ ﻧﻌﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺰﻳﻨﻰ  ،ﺷﻤﺎﺭﻩ 120
ﺍﻣﻀــﺎء ﻧﻘﺸــﻪ
ﺍﻣﻀــﺎء ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﻩ
ﺍﻣﻀــﺎء ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ
ﺑﺮﺩﺍﺭ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ:
ﺑــﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺛﺒﺘﻰ  167/183ﻭ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ
ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  67/3/20884ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/03/02ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﻭ
ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﺮﺝ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﺍﻻﺷﻌﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﻋﺪﻡ ﺷﻨﺎﺳــﺎﺋﻰ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷــﺪﻩ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺍﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻭ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺍﺑﻼﻍ
ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﻭﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺸﺎﻉ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﺭﻭﻳﺖ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ97/11015/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻧﺎﺣﻴﻪ  3ﻛﺮﺝ
ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺪﻡ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﭘﻼﻙ  505ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  167ﺍﺻﻠﻰ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ -1397/4/7:ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ :ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻪ ﻛﺮﺝ  ،ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ
ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  1500ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  505ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  167ﺍﺻﻠﻰ ﻗﻄﻌﻪ
 35ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﻧﺎﺣﻴﻪ  3ﻛﺮﺝ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﻨﺎﻡ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 155
ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  200ﺳﻬﻢ ﻭ ﻓﻮﻧﺪﺍ ﻧﻌﻤﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  14/67ﺳﻬﻢ ﻭ ﻭﺍﻟﻴﺎ ﻧﻌﻤﺎﻥ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  9/26ﺳﻬﻢ ﻭ ﺩﺍﻭﻳﺪ ﻧﻌﻤﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  11/07ﺳﻬﻢ ﻭ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﻧﻌﻤﺎﻥ
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ  10ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﻋﺮﺻﻪ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﺛﺒﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  455646ﺍﻟﻒ  96ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  3/158867ﻣﻮﺭﺧﻪ  96/12/13ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﺣﺼﻪ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤــﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻃﺒﻖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ
ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳــﻴﺪ .ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺫﻳﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3/163024ﻣﻮﺭﺧﻪ
 96/12/22ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻪ ﻛﺮﺝ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  3/167893ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/1/21ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ
ﺍﻃﻼﻉ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﺮﺝ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ﺷــﺪ ﻭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 67/3/20884
ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/3/2ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﺮﺝ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﭘﻼﻙ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕ ﺑﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﺭﺍ ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  6769ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ:
ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ  ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻇﻔﺮﻳﻪ  ،ﻧﺒﺶ ﺁﺑﺎﻥ
ﺧﻮﺍﻧــﺪﮔﺎﻥ :ﺩﻭﺷــﻴﺰﻩ ﻓﻮﻧﺪﺍ ﻭ ﻭﺍﻟﻴــﺎ ﻭ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺩﺍﻭﻳﺪ ﻭ ﻛــﻮﺭﻭﺵ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺎ
ﺷﻬﺮﺕ ﻧﻌﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺰﻳﻨﻰ  ،ﺷﻤﺎﺭﻩ 120
ﺍﻣﻀــﺎء ﻧﻘﺸــﻪ
ﺍﻣﻀــﺎء ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﻩ
ﺍﻣﻀــﺎء ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ
ﺑﺮﺩﺍﺭ

اما در مقام اجرا این روحیه و س��لیقه مدیران اجرایی است که به
نتیجه نهایی رس��یدن یا نرسیدن سیاس��تهای کلی را مشخص
میکند و میدانیم که تعیین این مدیران در اختیار رئیسجمهور
و وزرا اس��ت .طبیعی اس��ت که بر هم زدن این نظام ساختاری به
معنای نادیده انگاش��تن سازوکارهای متعارف مردمساالری دینی
است و ممکن اس��ت همین افرادی که امروز شبهه «چرایی عدم
ورود رهبری به مس��ائل اقتصادی» را دارنده فردا شبهه «چرایی
نادیده انگاشتن ساختارهای دموکراتیک» را طرح کنند.
عالوه بر ای��ن ورود مکرر رهبری به تدابی��ر اقتصادیای که
معموالً در قوه اجرایی اتخاذ میگردد ،بهانهای در دس��ت کسانی
ایج��اد میکند که به دنبال این ادعا هس��تند ک��ه «نمیگذارند
کارکنیم!»
 -4رهبر انقالب برای اقتصاد و معیشت مردم چه میکنند؟
آنچه در اینجا بهاختصار بدان پرداخته شد به این معنا نیست
که رهبری به حل مش��کالت مردم خصوصاً در حوزه معیشتی و
اقتص��ادی بیاعتنا بوده و برای آن کاری نکرده باش��ند .در میان
مس��ئوالن عالیرتبه نظام ،بیش��ترین تأکید بر حل این مشکالت
را از زبان امام خامنهای ش��نیدهایم .بارها معظم له مسئله اصلی
کش��ور را «اقتصاد» دانسته و به بازگویی «گلهمندیهای مردم»
در جمع مدیران اجرایی پرداختهاند.
ایشان در نقش ابتدایی رهبری یعنی سیاستگذاری بر همین
مس��ئله اصلی بارها تأکید نمودند :چنانچه در ده سال گذشته در
نامگذاری و تعیین شعار ،جهت حرکت کشور را در حوزه اقتصاد
تعریف نمودند ،سیاس��تهای کلی اقتصاد مقاومتی ،اصل  44و...
را با هدف بسترس��ازی پیشرفت اقتصادی و گرهگشایی معیشتی
ابالغ ک��رده و بارها در توصیه به دولتمردان بر حل این مس��ائل
تأکید نمودند.
در دیگر مسئولیت خود یعنی «نظارت» نیز بارها ضعفهای
نهادهای متولی و مدیران اجرایی گوش��زد نمودهاند و این نش��ان
از اشراف فوقالعاده معظمله به مسائل کشور و حوزههای اجرایی
اس��ت و از سویی ایش��ان چندین برابر این پیگیریها در مرئی و
منظر عمومی از دستگاهها و مدیران را حتی بهصورت بازخواست
و استیضاح در جلسات خصوصی انجام میدهند.
ع�لاوه بر اینه��ا ،معظمل��ه از طریق نهادهای منتس��ب به
ولیفقی��ه نیز در جه��ت کاه��ش آالم مردم حرک��ت میکنند.
فعالیته��ای خدمترس��انی نهادهایی چون بنیاد مس��تضعفان،
س��تاد اجرای��ی فرم��ان حضرت ام��ام(ره) ،ق��رارگاه س��ازندگی
خاتماالنبیا(ص) ،بسیج سازندگی ،کمیته امداد امام خمینی(ره)
در سرتاسر کشور خصوصاً نقاط محروم نشان از دقت نظر معظم
له در حل مش��کالت مردم دارد .البته امکانات مادی و سرمایهای
این دستگاهها در مقایسه با کلیت دولت و قوه مجریه قابلمقایسه
نیس��ت و نمیتوان انتظار داشت همه نارساییها و کمکاریهای
دیگران را جبران کنند.
در پای��ان ای��ن متن را با یکی از بیان��ات رهبر معظم انقالب
اس�لامی در دیدار دانشجویان خاتمه میدهیم« :درواقع رهبری،
یک مدیریت کالن ارزش��ی اس��ت .همینطور که اش��اره کردم،
گاهی اوق��ات فش��ارها ،مضیقهه��ا و ضرورته��ا ،مدیریتهای
گوناگ��ون را به بعضی از انعطافه��ای غیر الزم یا غیر جایز وادار
میکند؛ رهبری بایستی مراقب باشد ،نگذارد چنین اتفاقی بیفتد.
مس��ئولیت بسیار سنگینی اس��ت .این مسئولیت ،مسئولیت
ِ
این
اجرایی نیست؛ دخالت در کارها هم نیست .حاال بعضیها دوست
میدارن��د همینطور بگویند؛ ف�لان تصمیمها بدون نظر رهبری
گرفته نمیش��ود .نه ،اینطور نیس��ت .مس��ئولین در بخشهای
مختلف ،مس��ئولیتهای مش��خصی دارند .در بخ��ش اقتصادی،
در بخش سیاس��ی ،در بخش دیپلماس��ی ،نمایندگان مجلس در
بخشهای خودشان ،مسئوالن قوهی قضاییه در بخش خودشان،
مس��ئولیتهای مش��خصی دارن��د .در همهی اینه��ا رهبری نه
میتوان��د دخالت کن��د ،نه حق دارد دخالت کند ،نه قادر اس��ت
ال امکان ندارد .خیل��ی از تصمیمهای اقتصادی
دخال��ت کند؛ اص ً
ممکن اس��ت گرفته ش��ود ،رهبری قبول هم نداش��ته باشد ،اما
دخالت نمیکند؛ مس��ئولینی دارد ،مسئولینش باید عمل کنند.
بل��ه ،آنجایی که اتخاذ یک سیاس��تی منتهی خواهد ش��د به کج
ش��دن راه انقالب ،رهبری مس��ئولیت پیدا میکند .در تصمیم و
عملِ رهبری باید عقالنیت در خدمت اصول قرار بگیرد ،واقعبینی
برهان
در خدمت آرمانگراییها قرار بگیرد».

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ:
ﺑــﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺛﺒﺘﻰ  167/505ﻭ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ
ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  67/3/20884ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/03/02ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﻭ
ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﺮﺝ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﺍﻻﺷﻌﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﻋﺪﻡ ﺷﻨﺎﺳــﺎﺋﻰ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷــﺪﻩ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺍﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻭ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺍﺑﻼﻍ
ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﻭﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺸﺎﻉ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﺭﻭﻳﺖ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ97/11014/
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻧﺎﺣﻴﻪ  3ﻛﺮﺝ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷــﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺣﺴــﻦ ﺑﻠﻮچ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭘﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ
ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9709985457100137ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﻮچ ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ
ﺁﻥ ﺷــﺨﺺ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ  -1ﺭﻗﻴﻪ ﺗﺨﺶ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺷﺎﻫﺎﺗﻮﻥ ﺑﻠﻮچ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﺣﺴﻦ
ﺑﻠﻮچ ﭘﺪﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳــﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ
ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ81/
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  1ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ
ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺎﺡ ﺑﺎﺯﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻣﺎﻣﻘﻠﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  23419ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ ﺥ  17ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﻛﻮﭼﻪ ﺧﻮﺭﺍﻥ ﭘﻼﻙ  – 32ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﻛﺰﻯ
ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1384/07/13-1992ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺩﻭ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ
ﻣﺒﻠــﻎ  731/052/000ﺭﻳﺎﻝ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1389/05/15ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﺗﺴــﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪﻫﻰ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺷــﻤﺎ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳــﻪ  8904007141000108ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺥ 1389/05/24
ﻣﺎﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ،ﺁﺩﺭﺱ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻰ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ،ﻟﺬﺍ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﺑﻪ
ﺷﺮﺡ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1397/04/06-139705007141004387ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍ
ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻑ
ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﺪ ،ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ ﻓﻮﻕ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻥ ﻃﻠﺐ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺣﻤﻴﺪ ﻋﺰﻳﺰﻯ -ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﻴﻢ ﻭﺍﺿﺤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻳﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻚ ﭘﻼﻙ
ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ (970171) 9709982310400142
ﺷــﻌﺒﻪ  4ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/5/27ﺳﺎﻋﺖ
 11/00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴــﺐ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ 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.
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  4ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ – ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺁﮔﻬﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺑﻴﮕﻢ ﺍﺳــﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳــﻠﻄﺎﻧﻌﻠﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 970250ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺁﺭﺵ
ﻣﺎﻟﻚ ﭘﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ-1 :
ﻣﺎﻩ ﺑﻴﮕﻢ ﺍﺳﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  84ﻣﺘﻮﻟﺪ 1315ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  639ﻣﺘﻮﻟﺪ 1360ﺯﻭﺟﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷــﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿــﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ
ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  5ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ -ﺭﺣﻤﺎﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ

