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اعزام مبهم تیم ملی بوکس
به بلغارستان
تی��م ملی بوکس ای��ران در صورتی به
مس��ابقات بلغارس��تان اعزام میشود که با
حاشیههای زیادی رو به رو است.
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،پ��س از انتخاب
حس��ین ثوری به عنوان رئیس فدراس��یون
بوک��س و ادامه فعالیت اکب��ر احدی در تیم
مل��ی به عنوان س��رمربی ،خبره��ای اعزام
بوکس��ورها به مس��ابقات تدارکاتی و البته
بینالمللی بلغارس��تان در راستای باال رفتن
س��طح آمادگی ملیپوش��ان برای حضوری
موفق در بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸جاکارتا
شنیده شد .با حواش��ی زیادی که در رابطه
با اع��زام تیم ملی بوکس ب��ه این تورنمنت
وجود داش��ت ،س��رانجام این اعزام به روز
 ۲۸بهم��ن م��اه موکول ش��د اما حواش��ی
همچنان در اطراف این تصمیم فدراس��یون
و کادرفن��ی وج��ود دارد.از هم��ان ابتدا که
صحبته��ای اع��زام ش��دن بوکس��ورهای
سنگین وزن به این مس��ابقات به میان آمد
ش��ائبههای زیادی گریبان گیر این موضوع
ش��د تا اینک��ه کادر فنی اعالم ک��رد ،قصد
دارد ی��ک ی��ا دو تیم کامل را ب��ه این اردو
و تورنمن��ت تدارکاتی اعزام کند .هرچند که
اردوی مش��ترک دو تیم بلغارستان و ایران
با س��ر و صدای زیادی که داش��ت کنسل و
از گردونه تصمیمات خارج ش��د اما ،اعزام
بوکس��ورها به این تورنمنت پابرجا است و
حواش��ی هم موازی ب��ا آن حرکت میکند.
یکی از اصلیترین حواش��ی موجود در این
م��ورد ،تغییر مداوم تصمیم��ات کادرفنی و
فدراس��یون بوکس پیش از اع��زام تیم ملی
اس��ت .ابتدا قرار بود ملیپوش��ان س��نگین
وزن به این تورنمنت اعزام ش��وند .س��پس
قرار ش��د یک یا دو تیم اعزام شوند و حاال
بار دیگر تصمیم فدراس��یون و کادرفنی این
است که تنها اوزان سنگین به این تورنمنت
اعزام شوند.پیش از لغو اردوی مشترک تیم
ملی ایران با بلغارستان ،کادر فنی اعالم کرد
که فدراس��یون بلغارستان تنها اوزان سنگین
وزن را ب��ه اردوی مش��ترک دع��وت کرده
اس��ت و همین موضوع رفته رفته باعث لغو
این اردوی تدارکاتی ش��د .ب��ا توجه به این
موضوع باید دید آیا فدراس��یون بلغارستان
در اعزام اوزان س��بک یا س��نگین تیم ملی
ایران به این رقابتها نیز تصمیم گرفته است
که سبک وزنها اعزام نمیشوند؟
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به بهانه دوازدهمین قهرمانی فوتسال ایران در آسیا؛

قدرت نمایی با دستهای خالی
بعد از کس��ب دوازدهمین قهرمانی آس��یا توسط
ملیپوشان فوتسال ایران لقب پادشاهان آسیا به آنها
داده شده اما این بازیکنان را باید پادشاهی با دستهای
خالی دانست.به گزارش ایسنا ،کنفدراسیون فوتبال آسیا
سالها است به دلیل قهرمانیهای پرتعداد فوتسال ایران،
لقب پادشاه آسیا را به تیم ملی داده و سال به سال نیز
این عنوان در قاره کهن با موفقیتهای متعدد ملیپوشان
تثبیت میشود .فوتسالیستهای ایران در پانزدهمین
دوره جام ملتهای آسیا با اقتدار کامل قهرمان شده و
برای بار دوازدهم نام خود را بر روی جام حک کردند.
اما این قهرمانی آس��ان به دست نیامد و افتخارآفرینی
ملیپوشان را به چند دلیل باید پادشاهی با دستهای
خال��ی نامید -۱:تدارک ضعیف :در حالی که تیمهای
رقیب مثل ژاپن و تایلند در کش��ورهای اروپایی اردو
زده و ب��ا تیمهای بزرگی مثل اس��پانیا و پرتغال بازی
دوستانه انجام دادند ،تیم ملی ایران با تیمهای درجه دو
و س��ه جهان بازی کرد .ملیپوشان برای آمادگی خود
دو بازی با اسلوونی و دو بازی هم با آذربایجان برگزار
کردن��د .از طرفی در حالی که تاج اعالم کرده بود تمام
تیمهای ملی تحت حمایت فدراسیون فوتبال پیراهن
آدیداس خواهند پوشید ،اما ملیپوشان ایران با البسه
ایرانی به مسابقات رفتند -۲.تغذیه نامناسب و ترس از
زلزله :وضعیت غذای هتل محل اقامت کاروان تیم ملی
در چین تایپه بسیار ضعیف گزارش شده و ملیپوشان
ت��ا قبل از فینال تنها س��یب زمینی و تخم مرغ صرف
کردند .در حالی که در سفرهای اینچنینی معموال یک
آش��پز ایرانی با تیم میرود یا این که از رستورانهای
ایرانی در کش��ور مقصد س��فارش غ��ذا میدهند اما
مسئوالن فدراسیون فوتبال تنها در دو روز پایانی غذای
ایرانی فراهم کردند .همچنین طی دو هفته حضور تیم
ملی در تایپه سه زلزله باالی شش ریشتر این شهر را

لرزاند و پس لرزههای پی در پی نیز خواب را از چشم
ملیپوش��ان گرفت -۳.عدم تعیین پ��اداش قهرمانی:
برخالف دورههای پیش هیچ پاداش��ی برای قهرمانی
تیم ملی فوتس��ال در آسیا تعیین نشده بود .شاید دلیل
این اتفاق ،بدقولیهای فدراسیون فوتبال در پرداخت
پاداش جامجهانی و ناراحتی ملی پوشان بوده باشید.
احتماال فدراس��یون فوتبال که ح��دس زده نمیتواند
پاداش وعده داده شده را بدهد ،از همان ابتدا هیچ قولی
به بازیکنان نداد -۴.آدمهای اضافی :در کنار امکانات
ضعیف و بیتوجهیهایی که به تیم ملی فوتسال شده،
حضور برخی افراد در کنار تیم نیز باعث شد این ابهام
به وجود آید که اگر فدراسیون فوتبال مشکل مالی دارد،
چرا اف��راد اضافی با کاروان تیم ملی به تایپه رفتهاند؟
افرادی که میشد با حذف آنها ،هزینههای اضافی سفر
را حذف کرده و پولش را به عنوان پاداش ،پول توجیبی
یا حتی غذای ایرانی به ملیپوشان داد .به عنوان مثال
غالمعلی هنرپیشه -رئیس هیات فوتبال فارس که هیچ
دلیلی برای حضورش در کاروان تیم ملی عنوان نشده
است ،هزینه باالیی برای سفرش از جیب کمیته فوتسال
و فدراسیون پرداخت شد.

4میلیون دالر جایزه تیم قهرمان
در لیگ قهرمانان آسیا

کنفدراس��یون فوتبال آسیا رقم جوایز خود را برای فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا باال برد.به گزارش
ایس��نا و به نقل از الرای ،فصل جدید لیگ قهرمانان آس��یا از امروز به صورت رس��می آغاز خواهد ش��د.
ایران چهار نماینده در این رقابتها دارد و امیدوار است که بعد از سالها از بین تیمهای فوتبال استقالل،
پرس��پولیس ،ذوب آهن و تراکتور س��ازی تیمی بتواند جام قهرمانی را باالی سر ببرد هر چند که این کار با
توجه به هزینههای نجومی که باش��گاهی عربی میکنند بسیار سخت است.کنفدراسیون فوتبال آسیا برای
باال بردن انگیزه تیمهای شرکت کننده تصمیم گرفت که رقم جوایز را باال ببرد تا جایی که تیم قهرمان عالوه
ن در حالی است
بر حضور در جام جهانی باشگاهی مبلغ چهار میلیون دالر جایزه دریافت خواهد کرد .ای 
که در سال قبل سه میلیون دالر به تیم قهرمان رسید.بر اساس اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم هایی که
به یک هشتم نهایی راه پیدا میکنند  ۱۰۰هزار دالر ،به یک چهارم  ۱۵۰هزار و نیمه نهایی  ۲۵۰هزار دالر
دریافت خواهند کرد.
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110/153381
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮﺏ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9609981045100726ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺏ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  803ﺩﺭ
 96/7/25ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﺮﺏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  91039ﻣﺘﻮﻟﺪ  1366ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮﻣﺘﻮﻓﻰ
ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺮﺏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  18098ﻣﺘﻮﻟﺪ  1358ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮﺏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  12709ﻣﺘﻮﻟﺪ  1361ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﺍﺣﻤﺪ ﻋﺮﺏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  9145ﻣﺘﻮﻟﺪ  1356ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺳﻴﺎﺭﻩ
ﻋﺮﺑﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  19ﻣﺘﻮﻟﺪ  1335ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺧﻤﻴﻦ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  451ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/153374
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺑﺪﺭﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﻪ
ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9609981045100779ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  12ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/10/4ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ
ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  4401ﻣﺘﻮﻟﺪ  1319ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﺵ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺭﻗﻴﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  6ﻣﺘﻮﻟﺪ  1337ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﺵ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺑﺪﺭﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2ﻣﺘﻮﻟﺪ  1339ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﺵ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺣﻤﻴﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  29ﻣﺘﻮﻟﺪ  1344ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﺵ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  85ﻣﺘﻮﻟﺪ  1350ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﺵ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  451ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/153370
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺑﺎﺑﻚ ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻧﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺎﺻﺮ
ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9609981045100813ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ
ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻧﻮﺭﻯ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  238ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/10/26ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ
ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺯﻳﻨﺐ ﮔﺮﮔﻴﻦ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1269ﻣﺘﻮﻟﺪ  1320ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺳﻴﺎﻣﻚ ﻣﻠﻚ
ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻧﻮﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  14373ﻣﺘﻮﻟﺪ  1346ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺑﺎﺑﻚ ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻧﻮﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  58375ﻣﺘﻮﻟﺪ  1344ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ
ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  451ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/153366

ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺯﻳﻨﺐ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺍﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9609981045100742ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺯﻫﺮﻩ ﺁﻗﺸﺎﻫﻰ
ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  114ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/8/17ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ
ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺯﻳﻨﺐ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺍﻟﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  397ﻣﺘﻮﻟﺪ
 1360ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺍﻟﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 15930
ﻣﺘﻮﻟﺪ  1363ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺍﻟﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 1049ﻣﺘﻮﻟﺪ  1328ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  451ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/153361
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻫﺎﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  96/00013ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ  276ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ  2ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺟﻼﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ /276/96ﺝ/45ﺥ 2ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩ  500ﻋﺪﺩ ﺳﻜﻪ
ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  1/259/200ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  4/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ
 200/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ 5/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  900/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻟﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻴﻔﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺁﺯﻳﺘﺎ ﻧﺠﻒ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻜﻰ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﺒﻠﻎ  287/750/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  200/165/800ﺭﻳﺎﻝ
ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  10/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ
ﺩﻭﻟﺘﻰ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ
ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  601ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  3766ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻯ ﺷﺪﻩ
ﺍﺯ  272ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  11ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﻟﻨﺠﻚ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻣﻘﺪﺱ ﺍﺭﺩﺑﻴﻠﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺛﺎﺭﺍﻟﻪ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺰﺍﺩﻯ ﭘﻼﻙ ﻳﻚ ﺳﻤﺖ ﻏﺮﺑﻰ ﻃﺒﻘﻪ
ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  7/48ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ
ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  12/5ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﻗﻴﻒ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻃﻰ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ
ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ  :ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ  :ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  147/31ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﻩ ﻣﺘﺮ ﻭ ﺩﻩ ﺩﺳﻰ
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺁﻥ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  601ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  3766ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ
ﻣﺠﺰﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ 272ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  11ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻭﻟﻨﺠﻚ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﺍﺭﺩﺑﻴﻠﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺛﺎﺭﺍﻟﻪ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺰﺍﺩﻯ ﭘﻼﻙ ﻳﻚ ﺳﻤﺖ
ﻏﺮﺑﻰ ﻃﺒﻘﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  7/48ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 12/5ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺍﻟﺴﻬﻢ ﺍﺯ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﺕ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻤﻠﻚ
ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺟﻼﻟﻰ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺳﻨﺪ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ .ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻩ ﺑﺘﻨﻰ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ
ﺗﻴﺮﭼﻪ ﺑﻠﻮﻙ ﻭ ﻧﻤﺎﻯ ﺁﺟﺮ ﺳﻪ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻪ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﻭ ﻃﺒﻘﻪ
ﻫﻤﻜﻒ ﻭ ﺩﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺭﻭﻯ ﺁﻥ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺩﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﺟﻤﻌﺎ ﺷﺶ ﻭﺍﺣﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺩﻭ ﮔﺬﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﮔﺬﺭ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺰﺍﺩﻯ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ
ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻠﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺏ ﮔﺬﺭ ﺩﺭﺏ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻓﻮﻕ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ
ﻭ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ  477/58ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﺳﺖ .ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻰ ﻭ ﺳﻪ
ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﺍﻡ ﺩﻯ ﺍﻑ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﻭ ﺣﻤﺎﻡ ﻭ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻭ
ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻛﻒ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻗﺒﺾ ﺑﺮﻕ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  20ﺳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻭ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺤﻞ ﻭ ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎﺕ
ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻋﺎﺕ
ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻳﻮﻥ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﺣﻘﻴﻘﻰ
ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  20/600/000/000ﺭﻳﺎﻝ )ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﺷﺸﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ( ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
)ﻗﺪﺭﺍﻟﺴﻬﻢ( ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/12/12ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  10ﺍﻟﻰ  11ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ  2ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﻧﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ  5ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  10ﺍﻟﻰ  12ﺍﺯ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ
ﺩﺭ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻧﺤﻮﻩ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ  :ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻗﺪﺭﺍﻟﺴﻬﻢ ﺍﺯ ﺟﻤﻊ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺷﺮﻭﻉ
ﻭ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ
ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﻘﺪﺍ ﻭ ﻳﺎ ﻃﻰ ﭼﻚ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ )ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ(
ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ
ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ )ﺑﺮﻧﺪﻩ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ( ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ  2ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/153358
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نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور

ضرر میلیاردی
در پیست دیزین

مدیر ش��رکت سرمایه گذار پیس��ت بین المللی
دیزی��ن می گوی��د در مجم��وع دو س��ال اخیر این
پیس��ت چیزی ح��دود  ۶میلیارد توم��ان ضرر کرده
است .حمیدرضا تفته در گفتگو با مهر ،در خصوص
بازگش��ایی دیرهن��گام پیس��ت دیزین عن��وان کرد:
متاس��فانه امسال فصل اس��کی به دلیل بارش کم دو
ماه دیرتر شروع ش��د و مجموعه شرکت و همچنین
بومیان منطقه ضرر بس��یار شدیدی را متحمل شدند.
ما پیش بینی بارش کم برف را داش��تیم و دو دستگاه
برف ساز برای نمونه به پیست آوردیم ولی متاسفانه
در دیزین آبی وجود نداش��ت و با خشکی چشمه ها
موفق نش��دیم از این دستگاه های برف ساز استفاده
کنیم.وی در خصوص افزایش قیمت بلیت پیست های
اس��کی عنوان کرد :قیمت را م��ا نمی گذاریم ،چهار
ارگان مختلف طی جلسه ای که دارند موارد مختلف
را کارشناسی می کنند و هر ساله با توجه به نرخ تورم
قیمت بلیت پیس��ت ها افزای��ش  ۱۰تا  ۱۵درصدی
خواهد داشت .ما حدود  ۸ماه هزینه می کنیم و ۱۰۰
نفر کارگر حقوق دریافت می کنند .در تمام این  ۸ماه به
صورت کامل در حال بازسازی و رسیدگی هستیم تا
بتوانیم برای زمستان آماده شویم بنابراین افزایش قیمت

طبیعی بلیت ها هرگز خسارات میلیونی ما را جبران
نمی کند.تفته با اشاره به بدهی های پیست بین المللی
دیزین تصریح کرد :سال گذشته  ۵/۲میلیارد تومن به
دلیل مش��کالت فنی ضرر داشتیم و امسال این میزان
به بیش از  ۵/۳میلیارد رسیده است .در مجموع این
دو س��ال شرکت چیزی حدود  ۶میلیارد تومان ضرر
ک��رد .وزارت ورزش و جوانان هیچ قانونی مبنی بر
ای��ن ندارد که اگر برف نیاید پولش را نگیرد .در واقع
در قانون چیزی به نام نیامدن برف در لیس��ت شرایط
اضط��رار وجود ن��دارد و این خال قانونی به ش��دت
احساس می شود.

شفر در استقالل انتظارات را برآورده نکرد

پیشکسوت تیم فوتبال استقالل با تاکید بر اینکه حریفان تیم های ایرانی در آسیا تا دندان مسلح هستند و این
کار را سخت می کند گفت :شفر نتوانسته انتظارات را برآورده کند .محمود فکری در گفتگو با خبرنگار مهر در
خصوص عملکرد شفر در استقالل گفت :در مجموع انتظار بیشتری از این سرمربی خارجی می رفت اما او به طور
کامل نتوانسته انتظارات را برآورده کند اما امیدواریم در لیگ قهرمانان عملکرد خوبی داشته باشد که بتواند استقالل
را به مقام قهرمانی برساند اگر چه با شرایطی که تیم های عربی دارند این کار بسیار مشکل اما دور از دسترس
نیست.پیشکسوت استقالل در خصوص دیدار روز سه شنبه آبی پوشان برابر الریان قطر از هفته اول مرحله گروهی
لیگ قهرمانان گفت :مطمئنا بازی سختی خواهد بود .الریان یکی از تیم های متمول فوتبال آسیاست که بازیکنان
گران قیمتی را جذب کرده و برابر پیروزی برابر استقالل و دیگر حریفانش است اما استقالل را هم نمی توانیم دست
کم بگیریم زیرا دو بازیکن خوب خریده و از اعتماد به نفس باالیی برخوردار است و پیروزی برابر سپیدرو شرایط
این تیم را تغییر داده و امیدوارم بتواند با روحیه خوب مقابل این حریف قطری قرار گرفته و در اولین بازی سه
امتیاز را از آن خود کند.وی تاکید کرد :در لیگ قهرمانان تیم های عربی تا دندان مسلح هستند و از لحاظ امکانات
بازیکنان خوب و فوتبال ما تفاوت های فوق العاده زیادی دارند اما باز هم از تیم هایی چون استقالل و پرسپولیس
می ترسند و همیشه نگران این هستند که با آن همه امکانات مقابل این دو تیم پرطرفدار ایرانی شکست بخورند.

پورعلی گنجی و ژاوی در تیم منتخب هفته لیگ قطر

مدافع ایرانی الس��د قطر بار دیگر در ترکیب بهترینهای هفته جای گرفت.به گزارش ایسنا و به نقل
از اس��تاد الدوحه ،مرتضی پور علی گنجی ،یکی از کلیدی ترین و بهترین بازیکنان تیم الس��د قطر است.
این بازیکن ایرانی در دیدار برابر الریان که با پیروزی قاطع الس��د به پایان رس��ید عملکرد خوبی از خود
نشان داد و در تیم منتخب هفته شانزدهم قرار گرفت.پور علی گنجی و ژاوی که در السد با هم ،هم بازی
هستند در ترکیب یازده نفره هفته شانزدهم قرار گرفتند .آنها هفته قبل هم جزو یازده بازیکن برتر بودند.
مفقودی
برگ س��بز (س��ند) ،کمپانی ،بنچاق اتومبیل پژو س��واری  405جی ال ایکس مدل  1384به
شماره شهربانی  559 -38س  93به شماره موتور  1029380به شماره شاسی 83069777
به نام ابوالفضل نیک بخش با ش��ماره مل��ی  6189554326مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.

برگ اجرائیه
مش��خصات محکوم له :س��جاد دهقانی لحاقی  -شهریار خ ولی
عصر -برج سعدی -ط  8واحد 2
مشخصات محکوم علیه :هایده السادات افتخاریان  -مجهول مکان
محکوم به  :بموجب دادنامه شماره  529مورخ  96/5/28شورای
حل اختالف ش��هریار ح��وزه  ... 1به محکومیت محکوم علیه به
استرداد اجناس اشاره شده و مبلغ نهصد و سی هزار هزینه دادرسی
و حق محکوم له صادر میگردد به انضمام نیم عشر دولتی در حق
صندوق دولت.
رئیس حوزه اول شورای حل اختالف شهریار
م الف 1453
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺟﺰﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9609981045100746ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﺴﻦ ﺟﺰﻧﻰ
ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  1ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/3/14ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ
ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺟﺰﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  12844ﻣﺘﻮﻟﺪ 1346
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﻴﻨﺎ ﺟﺰﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  5823ﻣﺘﻮﻟﺪ  1362ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺟﺰﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  9756ﻣﺘﻮﻟﺪ  1357ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺠﻴﺪ ﺟﺰﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1164ﻣﺘﻮﻟﺪ  1348ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺑﺘﻮﻝ ﺭﺷﻴﺪﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  4ﻣﺘﻮﻟﺪ  1327ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻧﻄﻨﺰ ﻫﻤﺴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ
ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  451ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/153365
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﺁﺏ ﻛﺎﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9609981045100751ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻰ ﺭﺟﺐ
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺵ .ﺵ  1407ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/9/29ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ
ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﺍﺩ ﺭﺟﺐ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 001-929641-1ﻣﺘﻮﻟﺪ  1375ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﻧﺎﺯ ﺭﺟﺐ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻨﻰ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  002-481404-0ﻣﺘﻮﻟﺪ  1380ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﺁﺏ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2911ﻣﺘﻮﻟﺪ  1349ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻛﺒﺮﻯ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﺁﻗﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  36ﻣﺘﻮﻟﺪ  1317ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﮕﺎﺭ
ﺭﺟﺐ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  38636ﻣﺘﻮﻟﺪ  1366ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﻢ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ
ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  451ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/153363
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980231300640ﺷﻌﺒﻪ  148ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9609970231301122
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺰﻳﺰﺍﻟﻪ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻫﻤﺘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ  -1 :ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ  -2ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﻚ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
ﺩﻋﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺰﻳﺰﺍﷲ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻫﻤﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻓﻚ
ﭘﻼﻙ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ 165ﺏ 72ﺍﻳﺮﺍﻥ  66ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﺯ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﺴﺐ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻃﻰ ﺳﻨﺪ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 42103ﻣﻮﺭﺧﻪ  92/4/27ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺣﺴﺐ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﻛﻨﻮﻥ ﻓﻚ ﭘﻼﻙ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﻬﺬﺍ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ 198ﻭ 519ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﻚ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ 165ﺏ 72ﺍﻳﺮﺍﻥ  66ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 2/160/000
ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ
ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  148ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/153340

خبرنامه
احتمال میزبانی جام جهانی
کشتی فرنگی ؟
نای��ب رییس فدراس��یون کش��تی ب��ا بیان
اینکه تعویق  7ماهه جام جهانی کش��تی فرنگی
به میزبانی ایران هی��چ توجیهی ندارد گفت:اگر
اتحادی��ه جهان��ی با طرح فدراس��یون کش��تی
موافق��ت نکند ،ما نی��ز در جام جهانی کش��تی
آزاد آمری��کا ش��رکت نمیکنیم.حمی��د بنیتمیم
در گفتگو با ایس��نا ،درباره اقدام اتحادیه جهانی
کش��تی در تعویق  7ماهه برگزاری جام جهانی
کش��تی فرنگی در اهواز اظهار کرد :جام جهانی
کش��تی فرنگی طبق تقویم اتحادیه جهانی قرار
بود  7و  8اردیبهش��ت س��ال آینده ب��ه میزبانی
اهواز برگزار ش��ود و حت��ی دولت تورلیخانوف
نماین��ده اتحادیه جهانی نی��ز چندی پیش برای
بازدید از سالن برگزاری مسابقات به اهواز آمد.
نایب رییس فدراس��یون کش��تی افزود :اتحادیه
جهان��ی دلیل تعویق جام جهانی کش��تی فرنگی
را فاصل��ه کم زمانی این روی��داد با رقابتهای
کش��تی قهرمانی اروپا عنوان ک��رده و به همین
علت اعالم کرده ج��ام جهانی فرنگی را آذرماه
برگ��زار میکند .فکر میکنم ب��ه لحاظ فنی این
تصمیمگیری درس��ت باش��د چرا که باید فاصله
زمانی مناس��ب بین  2رویداد مهم لحاظ ش��ود.
با برگزاری ج��ام جهانی فرنگی نزدیک به جام
جهانی آزاد میتوان این مش��کل را حل کرد اما
برگ��زاری آن در آذر ماه هی��چ توجیهی ندارد.
وی با اش��اره به مخالفت فدراسیون کشتی ایران
با این موضوع گفت :اگر قرار باش��د رقابتهای
ج��ام جهانی کش��تی فرنگی به آذرم��اه موکول
ش��ود ،تیمهای مختلف در بازیهای آسیایی و
رقابته��ای قهرمانی جهان ک��ه پیش از آذرماه
اس��ت شرکت کردهاند و دیگر انگیزه کافی برای
حض��ور قدرتمند در جام جهان��ی را ندارند که
این امر به کاهش س��طح کیفی مسابقات خواهد
انجامید.
آزادکاران  ۷تیم خارجی
به ایران دعوت شدند
رقابت های کش��تی آزاد جوانان جام ش��هید
هاشمی نژاد روز  ۱۱اسفندماه در شهرستان بهشهر
اس��تان مازندران برگزار می شود .به گزارش مهر،
ش��انزدهمین دوره رقابت های کشتی آزاد جوانان
جام شهید هاشمی نژاد روزهای  ۱۰و  ۱۱اسفندماه
در شهرستان بهشهر استان مازندران برگزار می شود.
در همین راستا از کش��ورهای روسیه ،آذربایجان،
گرجستان ،ارمنستان ،ترکیه ،قزاقستان و ترکمنستان
و  ۱۴استان برتر کشور برای حضور در این رقابت ها
دعوت شده است.

