محیـطزیســت و گردشگری
محیطزیست شهری

هنوزرأيتخلفاتشهرداري
لواساندرحريمرودخانه
جاجرودصادرنشدهاست

مديركل حفاظت محيط زيست استان
تهران با اشاره به اينكه هنوز دادگاه رأيي
براي تخلفات شهرداري لواسان صادر نكرده
است ،گفت :شهرداري لواسان وعده يك
برنامه زيستمحيطي درباره طرح ساماندهي
در بستر رودخانه جاجرود را داده است؛
ولي ما تاكنون گزارشي در اينباره دريافت
نكردهايم .ناصر مهردادي در گفتوگو با ايسنا،
بيان كرد :اداره محيط زيست استان تهران
بهدليل تخلفاتي كه شهرداري لواسان در بستر
رودخانه جاجرود انجام داده ،از شهرداري
لواسان شكايت كرده است؛ ولي رأي دادگاه
هنوز صادر نشده و در حال پيگيري اين مساله
هستيم .وي با اشاره به اينكه طرح ساماندهي
رودخانه جاجرود توسط شهرداري تا حد
زيادي انجام شده است ،گفت :ما منتظر رأي
دادگاه در اين خصوص هستيم.

واحدهايصنعتيتهران
شناسنامهدارميشوند

رئيس محيط زيست شهر تهران گفت:
واحدهاي صنعتي تهران و شهرهاي همجوار
كه در پهنه پايش محيط زيست هستند،
شناسنامهدار ميشوند .محمدحسين بازگير
در گفتوگو با صدا وسيما ،گفت :در حال
حاضر آلودگي موجود بهدلیل ذرات با قطر
 2/5ميكرون است .وي درباره منبع اين ذرات
و آلودگي موجود ادامه داد :عالوهبر وسايل
نقليه و منابع متحرك ،منابع ساكن نيز بخشي
آلودگيهاي پايتخت است كه از اين منابع
ساكن جزو صنايع يا صنوفي كه فعاليتهاي
آالينده هوا را دارند ،موتورخانه منازل
مسكوني ،مجتمعهاي تجاري ،ترمينالهاي
بين شهري ،پايانههاي مسافربري و توقفگاهها
هستند .بازگيرگفت :يكي از عمدهترين اين
منابع آالينده ،زبالهسوزي و آتشسوزيهاي
متفرقهاي است كه در سطح شهرها يا اطراف
شهرها اتفاق ميافتند .كارگاههاي دانهبندي
شن و ماسه و معادني كه در اين خصوص
است و همچنين كارگاههاي متولي بتن از
منابع توليد ذرات با قطر  2/5ميكرون است و
در اين طرح مورد پايش ما هستند.
رئيس محيط زيست شهر تهران با اشاره به
ساماندهي و شناسنامه داركردن واحدهاي
صنعتي ،افزود :براي انجام دادن اين كار
 40گروه را ساماندهي كرديم كه در 12
محور بين گروههاي 7تا 9نفره هرروز در
پهنه سكونتگاهي كه ميتوان به نام تهران
بزرگ از آن ياد كرد ،بروند و شناسايي كنند
و همزمان آزمايشگاههاي مرجعي كه داريم
و آزمايشهاي معتمد سازمان از آنها
پشتيباني ميكند و اميدواريم بتوانيم ظرف
مدت سه ماه سياههاي از منابع انتشار ذرات
 2/5ميكروني را در آن منابع ساكن پيدا و
اعالم كنيم .اين طرح تا پايان سال ادامه دارد
و بعد از ارزيابي نهايي مناطقي كه مشكالت
زيست محيطي دارند ارزيابي بيشتر
و بهينه ميشوند.

قانونجامع
ش گازهاي
براي كاه 
گلخانهايارائهشود

رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس
شوراي اسالمي با اشاره به امضاي معاهده
پاريس از سوي رئيسجمهور و تصويب آن
در مجلس گفت :بايد قانون جامعي براي
تعيين وظايف همه بخشها در كاهش
گازهاي گلخانهاي تدوين شود .به گزارش
ايسنا ،محمدرضا تابش در سخنراني خود
در سمينار بينالمللي «اقتصاد كمكربن»
كه دیروز (يكشنبه) در دانشگاه اميركبير
برگزار شد ،افزود :رئيسجمهور در اجالس
پاريس كه درباره تعهد كشورها براي كاهش
گازهاي گلخانهاي شركت كرد و اين معاهده
را امضاء كرد .يك ماه پيش نيز اين توافقنامه
در مجلس به تصويب رسيد .كشورهاي دنيا
براساس راهبردهاي توسعه پايدار متعهد به
كاهش كربن تا سال  ۲۰۳۰هستند .ما هم
در اين خصوص تعهد كرديم تا سال ،۲۰۳۰
چهار درصد از گازهاي گلخانهاي را كاهش
دهيم .وی افزود :اگر اين گازها كاهش پيدا
نكند ما مشمول جرايم سنگين خواهيم شد.
پس براي ايفاي تعهدات نه قانون الزم را داريم
و نه زيرساختهاي الزم براي اجرا فراهم شده
است .امضاي معاهده از سوي رئيسجمهور
و تصويب آن در مجلس به تنهايي كافي
نيست و ما نيازمند قانون جامعي هستيم كه
وظايف همه بخشها را براي كاهش گازهاي
گلخانهاي مشخص ميكند؛ اما هنوز اين
قانون را نداريم و دولت بايد نسبت به ارائه
اليحهاي در اين زمينه تسريع كند.
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خطر مرگ آبسنگهای مرجانی در بندر ساخته شده در هندورابی

جزيرهایكوچك دردام غولهای بزرگ
سرمایهگذاری در جزیره فقط باید برای طبیعتگردان انجام شود

سبزینه

فاطمه باباخاني

هندورابي قرار بود جزيره آرامش باشد؛ اما
اين جزيره اين روزها تنها چيزي كه ندارد
آرامش است .هياهوهاي شكل گرفته
پيرامون هندورابي به رسانهها هم كشيده و
مسئوالن و كارشناسان درباره وضع آتي آن
نظرات موافق و مخالفي را در مصاحبههاي
مطبوعاتي عنوان ميكنند .در تازهترين
اظهارات مونسان ،مديركل منطقه آزاد
كيش ،از ورود جزيره هندورابي به چرخه
گردشگري كيش از نوروز امسال و خريد
شش فروند هواپيماي كوچك براي وصل
كردن مراكز استانها بهصورت مستقيم به
جزيره كيش خبر داد .آيا اين خبر را بايد به
فال نيك گرفت يا هندورابي در يك قدمي
تخريب قرار گرفته است؟
شهرام فداكار ،مديركل دفتر سواحل و
تاالبهاي ساحلي ،در گفتوگو با «سبزينه»،
بيان كرد :در هندورابي ظرفيتي براي پذيرش
گردشگر باال وجود ندارد .در اين جزيره يك
هتل ساخته شده كه  10تا  15اتاق داشته و
ظرفيتي براي پذيرش  30تا  40گردشگر را
دارد .وي از نبود سيستم جمعآوري پسماند
و فاضالب در هندورابي خبر داد و گفت:
روستاي هندورابي آب آشاميدني اين جزيره
را تامين ميكند .همچنين يك دستگاه
آبشيرينكن در جزيره موجود است كه
بدون داشتن مجوز يك مجموعه گردشگري
تاسيس كرده است.
به گفته فداكار اگر قرار است گردشگران در
هندورابي حضور داشته باشند بايد پيش
از آن زيرساختها براي ورود آنان آماده
شود .وي با بيان اين مطلب افزود :بندرگاه
هندورابي تا زماني كه ما بازديد كرديم
افتتاحي نداشت.
وي در عين حال استقرار هرگونه توسعه در
اين جزيره را منوط به طرح جامع دانست و
اضافه كرد :سازمان محيط زيست هنوز طرح
جامع هندورابي را تصويب نكرده است .از اين
رو امكان گرفتن مجوز براي تاسيسات وجود
ندارد ،مگر اينكه بدون مجوز همانند سابق
فعاليتي صورت گيرد.
مديركل دفتر سواحل و تاالبهاي ساحلي
معاونت محيط زيست دريايي ادامه داد:
در طرح جامع ،جانمايي ،ظرفيتسنجي و
ظرفيت تحمل مشخص شده است؛ اين در
حالي است كه فرودگاه اين جزيره با وجود
نداشتن مجوز مستقر و افتتاح شده است.
فداكار در پاسخ به اين گفته مونسان که
«از كيشوندان دعوت ميكنم از هندورابي
ديدن كنند ،شناورها براي انتقال مسافران
آماده شده و بهزودي از مسير هوايي نيز اين
امكان فراهم ميشود» ،بيان كرد :جزيره قشم
و كيش در ايام عيد سرريز گردشگر دارند و با
وجود فراهم بودن زيرساختها ،مديريت آن
براي مسئوالن جزيره ممكن نيست .دراين
ايام شاهديم كمپهايي براي گردشگران
زده ميشود .با اين حال حجم توليد پسماند،
پساب و ترافيك چند برابر شده و بايد براي
آنها چارهاي انديشيده شود .با اين شرايط
چگونه ميتوان بخشي از جمعيت را بهسمت
هندورابي سوق داد.
وي در همين رابطه فاصله گرفتن از نگاه
تبليغاتي را خواستار شد و گفت :بايد
پيامدهاي محيط زيستي هر طرح در نظر
گرفته شده و براساس آن تصميم گرفته شود.

مديركل دفتر سواحل و تاالبهاي ساحلي
درباره جادههاي موجود در هندورابي
اضافه كرد :تمام جادههاي موجود در اين
جزيره غيراصولي هستند و تردد وسيله
در اين جادهها مشكل دارد .در بندري كه
در هندورابي ساخته شده آبسنگهاي
مرجاني به دام افتادهاند و با خطر مرگ
مواجهند .در اين جزيره برق وجود ندارد و
همه از ژنراتور استفاده ميكنند ،بايد پيش از
هر اقدامي در هندورابي مديريت پسماند در
آن تعيين تكليف شده و معدود فعاليتهاي
انجام شده نيز اصالح شود؛ زيرا ادامه اين
روند چيزي جز تخريب به همراه ندارد.
در هندورابي زيرساخت داريم
در مقابل اين گفتهها پروين فرشچي،
معاون محيط زيست دريايي ،در گفتوگو
با «سبزينه» ،عنوان كرد :در هندورابي
زيرساخت وجود دارد و قرار نيست
گردشگران اسكاني در اين جزيره داشته
باشند .وي افزود :طرح جامع در هندورابي
با نظارت سازمان محيط زيست انجام
ميشود و مشكلي كه درباره فرودگاه ،اسكله
و منطقه حفاظت شده اين جزيره نيز وجود
داشت در حال برطرف شدن است .فرشچي
با بيان اينكه كساني كه عمدتا قصد سفر
به هندورابي دارند طبيعتگردند ،گفت:
گردشگري در اين جزيره بايد زماني آغاز
شود .معاون محيط زيست دريايي در پاسخ
به اين پرسش كه مسافران كيش عموما
طبيعتگرد نيستند ،چطور شما آنها را
طبيعتگرد مینامید ،بيان كرد :گردشگر
معمولي كه بداند هندورابي جزو دريا و
طبيعت است و نشاني از زيرساخت ندارد به
اين جزيره سفر نميكند؛ مگر اينكه انگيزه
ماجراجويي داشته باشد.
وي هندورابي را داراي ظرفيتي بالغ بر دو
هزار نفر گردشگر دانست و گفت :قطعا جزيره
در آغاز كار خود اين ميزان بازديدكننده ندارد
و در ادامه راه نيز زيرساختها براي حضور
آنها مهيا ميشود.
رایزنی با وزارت صنعت
برای توقف برداشت خاک هرمز
موضوع قاچاق خاك از ديگر مواردي بود كه

افزايش 2درصدي غلظت نمك در خليجفارس

تعهد ايران براي كاهش  4درصدي گازهاي گلخانهاي
نايبرئيس كميته توسعه پايدار كشور اعالم
كرد :برخي از كشورهاي حاشيه خليج فارس
بهدليل شيرينسازي آب دريا و رهاسازي
نمك در آب موجب افزايش دو درصدي
غلظت نمك در خليجفارس شدهاند .به
گزارش ايسنا ،رضا مكنون ،تحقق اهداف
توسعه پایدار را در گرو برنامهريزي يكپارچه
دانست و افزود :در همايشي با حضور وزارت
جهاد كشاورزي ،وزارت نيرو ،سازمان محيط
زيست و اتاق بازرگاني كه سه سال پيش با
موضوعات اولويتهاي زيستمحيطي برگزار
شد ،تنها  20درصد اتفاق نظر ميان اين
وزارتخانهها به عمل آمد؛ ولي در نشست
اخير اين نهادها تا  70درصد اتفاق نظر در اين
خصوص حاصل شده است .مكنون با بيان
اينكه از سه سال قبل كشت «فراسرزميني»
مورد توجه قرار گرفته و وزارت نيرو آييننامه
برنامهريزي برداشت آبهاي زيرزميني را
تدوين كرده است ،يادآور شد :در حال حاضر
ما  150ميليارد متر مكعب آب زيرزميني
برداشت كردهايم و متعاقب آن شاهد
فرونشست زمين هستيم و اين بالي جديدي
است كه به كشور تحميل شده است.
وي به اقدام اشتباه براي سيمان كردن كف

رودخانهها اشاره كرد و افزود :اين اقدام
موجب شده تا اجازه داده نشود كه آب به
زمين نفوذ كند و اين در حالي است كه ما
بايد با طبيعت يكپارچه شويم .مكنون تاكيد
كرد :طرح شيرينسازي آب درياي خرز و
انتقال آن به سمنان مطرح است؛ در حاليكه
براي تامين آب مورد نياز اين استان ميتوان
از طريق  4شهر شاهرود ،دامغان ،سمنان و
گرمسار الگوهايي ارائه داد كه صدها سال
پيش از آنها استفاده ميشده است .وي،
تاسيس  8پااليشگاه در استان سمنان و
تاسيس فوالدسازي در سبزوار را از ديگر
رويكردهاي ناصحيح كشور براي توسعه نام
برد و اضافه كرد :همه انتظار داريم كه اجراي
برنامه ششم ،تحول بزرگي را در تحقق
اقتصاد كم كربن و استفاده از سوختهاي
انرژي تجديدپذير باشد.

«سبزينه» ،با فرشچي در ميان نهاد و وي
در اينباره گفت :در جزيره هرمز معدني
براي برداشت خاك وجود دارد كه از سالها
پيش فعاليت خود را آغاز كرده و در سال
 86نيز مجوز آن تمديد شده است .در يك
دوره اين معدن بيش از ميزان اعالم شده
برداشت داشت و اين امر سبب شد فعاليت
آن براي يك دوره كوتاه متوقف شود؛ اما با
رفع مشكل ،معدن كار خود را از سرگرفت.
در حال حاضر در حال گفتوگو با وزارت
صنايع و معادن هستيم كه فعاليت معدن را
متوقف كنيم؛ زيرا خاك برداشت شده داراي
ارزش بااليي است و حتي جاذبه توريستي
دارد .فرشچي اضافه كرد :خاك هرمز در
صنايع آرايشي مورد استفاده قرار ميگيرد
و با فروش آنها تنها سرمايههاي خود را از
دست ميدهيم .در زمان صدور مجوز اهميت
اين خاك مشخص نبود؛ از اين رو نبايد اين
روند ادامه داشته باشد.

گردشگري بدون محيط زيست
بيهوده است
حسين هاشمي تختهپور ،نماينده مردم
بندرعباس در مجلس شوراي اسالمي ،نيز در
گفتوگو با «سبزينه» ،در اينباره عنوان كرد:
صنعت گردشگري در كشور ما ضعيف عمل
كرده است و بايد بتوانيم این صنعت را در
کشور فعال کنیم .در حال حاضر در موضوع
اقتصاد مقاومتي و درآمد کشور وابسته
به نفت است .با اين حال اگر گردشگري
و توريسيم محيط زيست را از بين ببرد،
عملي بيهوده و عبث صورت دادهايم .وي
با اشاره به اينكه در استان هرمزگان 14
جزيره داريم كه هر كدام ويژگيهاي خود را
دارند ،گفت :هندورابي جزيزه كوچكي است
كه براي ساخت تاسيسات فراوان مناسب
نيست .گردشگران بايد در حد گشتزني
در آن تردد داشته باشند تا محيط زيست
هندورابي صدمه نبيند.
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ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺎﺭﺍﺣﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ -1 :ﻫﻤﺎ ﺗﺎﺟﻴﻚ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ  -2ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻧﺎﺭﻛﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺰﻳﺰ ﺍﻟﻪ -3
ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺗﺎﺟﻴﻚ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ  -4ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﺗﺎﺟﻴﻚ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ  -5ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺗﺎﺟﻴﻚ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﺒﺎﺱ  -6ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺗﺎﺟﻴﻚ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ  -7ﻧﺪﺍ ﺗﺎﺟﻴﻚ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ  -8ﺭﻭﻳﺎ ﺗﺎﺟﻴﻚ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ  -9ﺣﻤﻴﺪ ﺗﺎﺟﻴﻚ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ  -10ﺍﻛﺒﺮ ﺗﺎﺟﻴﻚ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ  -11ﺩﺍﻭﺩ
ﺗﺎﺟﻴﻚ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ -1 :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ  -2ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ
ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺎﺭﺍﺣﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻭ
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻫﻤﺎ ﻭ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﻭ ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﻭ ﻧﺪﺍ ﻭ ﺭﻭﻳﺎ ﻭ ﺣﻤﻴﺪ ﻭ ﺍﻛﺒﺮ ﻭ ﺩﺍﻭﺩ
ﻫﻤﮕﻰ ﺗﺎﺟﻴﻚ ﻭ ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻧﺎﺭﻛﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ )ﺩﻭ
ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  23904ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  2ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ  12ﺗﻬﺮﺍﻥ( ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺳﻨﺪ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  23810ﻣﻮﺭﺥ  95/10/27ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ،
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻋﺎﺩﻯ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻭ ﺻﺤﺖ
ﺁﻥ ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﭘﻼﻙ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻭ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺩﻋﻮﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1389/5/10ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  981ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ
ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ )ﻣﻮﺭﺙ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ( ﻓﻮﺕ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﺭﺛﻪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺛﺮﻯ ﺩﺭ ﻗﻀﻴﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ
ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﺳﺘﻌﻼﻣﺎﺕ
ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺟﻠﺐ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺍ
ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮﺩ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﺩﻻﻟﺘﻰ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ
ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﺴﺦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ
ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻳﻜﺠﺎﻧﺒﻪ ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺳﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺍﺣﻘﺎﻕ ﺣﻖ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻃﺮﻑ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ
ﻳﻚ ﻃﺮﻑ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻮﺟﺪ ﺣﻖ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﻛﻪ ﻓﺴﺦ
ﻭ ﺑﺮﻫﻢ ﺯﺩﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺩ ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﻣﺘﺘﺪﺍﻋﻴﻴﻦ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺍﻳﺎﺩﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﻯ
ﻳﺪ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻬﻢ ﻭ ﻓﻌﻠﻴﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ 190ﻭ ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ
ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﻗﺼﺪ ﻭ ﺭﺿﺎﻯ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺮ ﺍﻧﺸﺎﻯ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺍﻫﻠﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﺟﻬﺖ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﻗﻮﻉ ﻋﻘﺪ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺤﺮﺯ
ﻭ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻭ ﺻﺤﺖ ﺩﺭ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭ
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎﻓﺬ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺗﺒﺎﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺮﺡ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ
ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺮﻑ ﻭ ﻋﺎﺩﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻭ ﺩﺭ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺩ ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻔﺎﻯ ﻳﺎ ﺍﺳﻘﺎﻁ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ
ﺛﺒﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻮﺭﺙ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﺠﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ .ﻓﻠﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ 10
ﻭ  210ﻭ  220ﻭ  221ﻭ  223ﻭ  225ﻭ  339ﻭ  362ﻭ  376ﻭ  381ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ
ﺑﺮ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﺟﺰء ﭘﻼﻙ
ﺛﺒﺘﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻻﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻭ ﻣﺸﺎﻋﺎﺕ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ .ﺿﻤﻨﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﺏ
ﺗﺴﺒﻴﺐ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  198ﻭ  502ﻭ  515ﻭ  519ﻭ  520ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ
ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  1ﻭ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ
ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ
ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  117ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  950462/105ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺳﺮﻭﺭ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻣﻴﺮﺯﺍﻗﻠﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  8ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 93/10/27ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﺑﻬﺮﺍﻡ ﭘﺮﻭﻳﻦ -ﺵ  .ﺵ  -117ﺕ  .ﺕ  -1347/6/21ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ
ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
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5

میراث فرهنگی

درخواستمعاون
ميراث فرهنگي از شهردار تهران

معاون ميراث فرهنگي سازمان
ميراث فرهنگي و گردشگري از
شهردار تهران خواست از تخريب
«ويالي نمازي» جلوگيري كند.
به گزارش ايسنا ،محمدحسن
طالبيان در نامهاي به محمدباقر
قاليباف ،شهردار تهران درخواست
كرد تا در اسرع وقت نسبت به جلوگيري از تخريب بناي
تاريخي ويالي نمازي و احيانا خريد ملك ،اوامر موكد صادر
و اقدام عاجل انجام شود .در اين نامه كه به امضاي طالبيان
رسيده ،آمده است :همانگونه كه مستحضر هستيد ملك
و ساختمان معروف به «ويالي نمازي» به پالك ثبتي
« »۱۲۲۱/۱۲۱۸/۱كه متاسفانه با وجود تالشهاي مختلف
حقوقي در ساليان گذشته از ثبت خارج شده است ،به لحاظ
ميراث و ثروت تاريخي  -فرهنگي شهر تهران از اهميت
فوقالعادهاي برخوردار است ،اينك مجددا در شُ رف تخريب
و نابودي قرار گرفته است ،از آنجايي كه رجاء واثق (اميد و
آرزو داشتن) دارد ،جنابعالي به اينگونه موارد توجه خاصي
داريد و در مواردي به همت حضرتعالي ابنيه تاريخي مهمي
از ورطه نابودي نجات يافته است ،خواهشمند است دستور
دهيد تا در اسرع وقت نسبت به جلوگيري از تخريب بناي
تاريخي ويالي نمازي و احيانا خريد ملك اوامر موكد صادر و
اقدام عاجل انجام شود.
به گزارش ايسنا ،با ابالغ حكم ديوان عدالت اداري به اداره كل
ميراث فرهنگي استان تهران مبني بر خروج از ثبت ويالي
نمازي احمد حكيميپور ،رئيس كميته ميراث فرهنگي،
گردشگري بافتهاي تاريخي و فرسوده شوراي اسالمي شهر
تهران ،نيز در دو نامه جداگانه به زهرا احمديپور ،معاون
رئيسجمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري،
و پژمان پشمچيزاده ،معاون معماري و شهرسازي شهرداري
تهران ،خواست از ويالي نمازي محافظت كنند ،تا تجربه تلخ
خانه «توران» در چند ماه گذشته رخ ندهد.
به گزارش ايسنا« ،ويالي نمازي» در  ۲۲آبان  ۱۳۸۶به شماره
 ۲۰۱۵۴و با رضايت مالك بنا «حاج احمد ابريشمچي» در
خيابان نياوران تهران ،خيابان عمار ،در فهرست آثار ملي
كشور به ثبت رسيد .اين بنا در دوره پهلوي دوم ،دقيقا در
سال  ۱۳۳۹به سفارش «شفيع نمازي»  -بازرگان ثروتمند
و فرزند مهدي نمازي (نماينده وقت مجلس شوراي ملي و
مجلس سنا)  -توسط “جوپونتي“ ،معمار مشهور ايتاليايي
ساخته شد .بر اين اساس ،اين اعتقاد وجود دارد كه «ويالي
نمازي» اهميت دارد؛ چون به همراه “ساختمان شوراي
برنامهريزي و توسعه “ در بغداد ،تنها آثار “جو پونتي “ در
خاورميانه محسوب ميشوند.

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9409980228800170ﺷﻌﺒﻪ  28ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﮔﺮﮔﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﺎ
ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻳﻮﻧﺲ ﺁﺫﺭﻯ ﮔﺮﮔﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ -1 :ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻨﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ  -2ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺷﺮﻑ ﻓﻴﻀﻰ  -3ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺡ ﺑﺨﺶ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ -1 :ﺍﻟﺰﺍﻡ
ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ  -2ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ  -3ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﻴﻊ )ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ( ﻣﺎﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺩﻕ ﮔﺮﮔﺮﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻳﻮﻧﺲ ﺁﺫﺭﻯ ﮔﺮﮔﺮﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ  -1ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻨﻰ  -2ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺷﺮﻑ ﻓﻴﻀﻰ
 -3ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺡ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺷﺶ
ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ 3564/12
ﺑﺨﺶ  5ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  51/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺁﻥ ﻣﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 51/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﻳﻦ ﻣﻠﻚ
ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺳﭙﺲ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ
ﺩﻭﻡ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻭ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺧﻴﺮ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ
ﺩﻋﻮﻯ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻗﻄﻌﻰ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﻟﻜﻦ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﻭ ﺣﺴﺐ ﺍﻋﻼﻡ ﺛﺒﺖ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻠﻚ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ،ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺷﺮﻑ ﻓﻴﻀﻰ ﺍﺳﺖ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ  22ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ،ﻣﻼﻙ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮ ﺍﻣﻼﻙ ﺛﺒﺖ
ﺷﺪﻩ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻭﻯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ
ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻓﻘﺪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻯ ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻰ
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﺁﻧﻬﺎ
ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

 110/109289ﺩﺍﺩﺭﺱﺷﻌﺒﻪ 28ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻋﻤﻮﻣﻰﺣﻘﻮﻗﻰﻣﺠﺘﻤﻊﻗﻀﺎﻳﻰﺷﻬﻴﺪﻣﺪﻧﻰﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺑﺎﺑﺎﺋﻰ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  901ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  950736/105ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻧﺮﮔﺲ ﺧﺪﺍﺑﻨﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  984ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 88/3/14ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺑﺎﺑﺎﺋﻰ ﭘﻴﺮﻭﺯ -ﺵ  .ﺵ  -901ﺕ  .ﺕ  -1336/4/24ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ-
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺎﺑﺎﺋﻰ ﭘﻴﺮﻭﺯ -ﺵ  .ﺵ  -974ﺕ  .ﺕ -1342/5/11
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎﺑﺎﺋﻰ ﭘﻴﺮﻭﺯ -ﺵ  .ﺵ  -1116ﺕ  .ﺕ
 -1331/8/30ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺑﺎﺑﺎﺋﻰ ﭘﻴﺮﻭﺯ -ﺵ .
ﺵ  -224ﺕ  .ﺕ  -1333/2/3ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎﺑﺎﺋﻰ
ﭘﻴﺮﻭﺯ -ﺵ  .ﺵ  -450ﺕ  .ﺕ  -1302/6/26ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻤﺴﺮ
ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

110/109293

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  105ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺑﺎﺑﺎﺋﻰ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  901ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  950735/105ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎﺑﺎﺋﻰ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 450
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  94/12/16ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ
ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺑﺎﺑﺎﺋﻰ ﭘﻴﺮﻭﺯ -ﺵ  .ﺵ  -901ﺕ  .ﺕ -1336/4/24
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺎﺑﺎﺋﻰ ﭘﻴﺮﻭﺯ -ﺵ  .ﺵ  -976ﺕ  .ﺕ
 -1342/5/11ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎﺑﺎﺋﻰ ﭘﻴﺮﻭﺯ -ﺵ  .ﺵ
 -1116ﺕ  .ﺕ  -1331/8/30ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ
ﺑﺎﺑﺎﺋﻰ ﭘﻴﺮﻭﺯ -ﺵ  .ﺵ  -224ﺕ  .ﺕ  -1333/2/3ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ
ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

110/109295

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  105ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺭﺣﻴﻤﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2036ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  950726/105ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺣﻴﻤﻴﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  266ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 95/7/30
ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ :ﺳﻌﻴﺪ ﺭﺣﻴﻤﻴﺎﻥ -ﺵ  .ﺵ  -138ﺕ  .ﺕ  -48/2/16ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ ﺍﻣﻴﺮ ﺭﺣﻴﻤﻴﺎﻥ -ﺵ  .ﺵ  -87ﺕ  .ﺕ  -49/8/27ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ-
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺭﺣﻴﻤﻴﺎﻥ -ﺵ  .ﺵ  -183ﺕ  .ﺕ  -53/6/14ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺩﺧﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﺣﻴﻤﻴﺎﻥ -ﺵ  .ﺵ  -2036ﺕ  .ﺕ -61/4/9
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺣﻴﻤﻴﺎﻥ -ﺵ  .ﺵ  -48ﺕ  .ﺕ
 -51/3/14ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ
ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

110/109297

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  105ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3ﺗﻬﺮﺍﻥ

