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هزینه ساالنه  140میلیارد تومانی باشگاههای حرفهای دوچرخهسواری معادل اعتبارات جاری وزارت ورزش ایران است!

سارا اصالنی

قمری :با بودجه  3میلیاردی نمیتوان در المپیک نتیجه گرفت

صندلی ریاست فدراسیون دوچرخهسواری در حالی برای
 4س��ال دیگر به خسرو قمری رسید که رئیس قدیمی
رکابزنان در دور جدید مدیریت خود در فدراس��یون به
دنبال تش��ویق  2باشگاه ش��هرداری و پیشگامان برای
رفتن به س��مت حرفهای (پرو و پروکنتینانتال) ش��دن
اس��ت چراکه تنها باشگاههای حرفهای میتوانند مجوز
ن در تورهای حرفهای دنیا را کسب کنند.
حضور رکابزنا 
قمری در مصاحبه با خراسان گریزی به هزینه هنگفت
 120تا  140میلیارد تومانی باش��گاههای حرفهای زد؛
هزینهای که معادل کل اعتبارات جاری وزارت ورزش و
جوانان ایران اس��ت! او با اشاره به اینکه مجموع بودجه
فدراس��یون دوچرخهس��واری ای��ران (از منابع دولتی و
خصوصی)  3میلیارد تومان است از علت عدم موفقیت
رکابزنان ایران در المپیک رمزگشایی کرد.
ب�ه نظ�ر میرس�د ش�رایط س�ختی ب�رای
رس�یدن مجدد به صندلی ریاس�ت فدراس�یون
دوچرخهسواری طی کردید.
زیاد س��خت هم نب��ود (میخندد) .با توج��ه به اینکه
سالیان سال است عضو خانواده دوچرخهسواری هستم
ب��رای انتخابات فدراس��یون نه قول چندان��ی دادم و نه
هزینه خاصی انجام دادم .سعی کردم از شرایطی که در
گذش��ته در خانواده دوچرخهسواری حاکم بود استفاده
کنم .در انتخابات هم با توجه به برنامهها و فعالیتهایی
که طی  4سال گذشته در این فدراسیون داشتم ،مجمع
دوب��اره به من اعتم��اد کرد و مجددا ب��ه عنوان رئیس
انتخاب شدم.
گویا برخی کاندیداها کارهای عجیب و غریبی
هم انجام داده بودند.
ی یکسری بداخالقیها در فضای انتخابات
باالخره برخ 
داشتند اما این هم جزیی از طبیعت هر انتخاباتی است.
در مجموع بعد از ش��مارش آرا ما اتفاقات خوب را جدا
کردیم و اتفاقات بد را هم در زبالهدان تاریخ قرار دادیم.
ما خود را درگیر مسائل خرد و ریز نکرده و بیشتر تالش
میکنیم با همدلی و دوس��تی کار  4س��الهمان را آغاز
کنیم.
شنیده میشد یک کاندیدا برای اخذ رای 800
میلیون تومان هزینه کرده است.
(میخندد) این کاندی��دا در فضای هیئتی خود هزینه
کرده بود .باالخره اگر کس��ی در هیئتی  4سال فعالیت
میکند یکس��ری عقاید و نظراتی دارد که من به این
مسائل زیاد توجه ندارم .من از  2سال پیش میدانستم
یکی از روسای هیئتها قصد کاندیداتوری در انتخابات
را دارد .م��ا با هم صحبت کردی��م و من به او گفتم هر
هزینهای ک��ه میخواهی انجام بده��ی انجام بده فقط
مراقب باش فضای مسمومی در فضای دوچرخهسواری
ایجاد نشود .اگر بنده میخواستم جلوی این کاندیدا را

مشروح برنامه 90
برنامه  ۲۰دی  90با محوریت بررسی فساد در فوتبال
پایه و اختالف بین س��رمربیان تیم ملی و پرسپولیس
از س��اعت  ۲۳:۰۵دوشنبه از شبکه  3روی آنتن رفت.
در ابتدای برنامه س��وال مس��ابقه پیام کوت��اه درباره
پیدا کردن راه حل اختالف بین س��رمربی تیم ملی و
باشگاهها پخش شد .در ادامه برنامه مهدی تاج ،رئیس
توگو با او
فدراس��یون فوتبال به اس��تودیو آمد و گف 
درباره مش��کالت اخیر پرس��پولیس و تیم ملی انجام
ش��د .رئیس فدراس��یون فوتبال ضمن اعالم مخالفت
با اس��تعفای ک��یروش اعالم ک��رد« :وی در تیم ملی
ماندگار است .فدراسیون فوتبال خواهان این است که
از کیروش به صورت جدی استفاده کند .ایشان االن
در دبی حضور دارد و فردا ش��ب (سهش��نبه) به ایران
برمیگردد» .مهدی مهدویکی��ا میهمان ویژه برنامه
 90ب��ود و گفتوگو با او درب��اره فوتبال پایه در ایران
و مقایس��ه آن با فوتبال آلمان انجام ش��د .مهدویکیا
برای رس��یدگی و حل معضل فوتب��ال پایه  3راهحل
ارائ��ه ک��رد« :اول باید به ورزش مدارس برس��یم و به
آنها امکانات بدهیم ،بعد به فوتبال محالت برسیم و
آن را دوب��اره فعال کنیم و س��پس به دانش مربیان و
آموزش مربی تخصصی فوتبال پایه رسیدگی کنیم».
مهدویکی��ا همچنی��ن در مورد اینک��ه در اختالف
کیروش و برانکو حق را به چه کس��ی میدهد ،گفت:

بگیرم میتوانس��تم  2سال پیش از طریق هماهنگی با
مدیرکل استان مربوطه تغییراتی ایجاد کنم .در مجموع
شرایط حضور برخی کاندیداها در انتخابات به آن تندی
که گفته میش��ود نبود که من بخواه��م روی آن مهر
تایید بزنم.
این مسئله را تایید میکنید که برخی کاندیداها
برای رای آوردن اقدام به دادن سکه و شام و ناهار
کردند؟
من اطالعی از این موضوع ندارم که بخواهم این موضوع
را تایید کنم.
ام�ا یکی از خبرگزاریها به نقل از ش�ما آورده
اس�ت که برخی کاندیداها برای اخذ رای س�که و
شام و ناهار دادند...
نخیر .آن خبرگزاری فقط از من یک سوال کرد و من هم
در پاسخ گفتم فقط در حد یک تلفن با روسای هیئتها
در تماس بودم .اینطور نیست که بخواهم صحت و سقم
دادن سکه و شام و ناهار برخی کاندیداها را تایید کنم.
اگر کسی هم این هزینهها را کرده از جیب خودش بوده
نه از منابع دولتی.
بگذریم .چه برنامهای برای دور جدید ریاس�ت
در فدراس�یون دوچرخهس�واری داری�د .پیشتر
دیدیدم ک�ه رکابزنان م�ا در رقابتهای المپیک
ریو عملکرد خوبی نداش�تند و تا حدودی دلزده
شدهاند.
ببینی��د ما نتیجه چندان��ی از حض��ور رکابزنانمان در
المپیک متصور نبودیم .یک بدشانس��ی هم اتفاق افتاد
که نتوانستیم به نتیجه دلخواهمان برسیم ولی این نباید
باعث ش��ود که فقط نیمه خالی لیوان را نگاه کنیم .در
این زمینه باید به بهترین نتیجه تاریخ دوچرخهسواری
ایران در بازیهای آس��یایی بع��د از انقالب ،اخذ اولین
م��دال طالی س��رعت ،گرفت��ن اولین مدال آس��یایی
در رش��ته کوهس��تان ،کس��ب  2مدال در رقابتهای
ارتشه��ای جهان و ایس��تادن در رتبه چهارمی جهان
اشاره کرد .اگر این نتایج را مرور کنیم متوجه میشویم
عملکرد دوچرخهسواری خوب بوده .متاسفانه دلزدگی
برای برخی آقایان بود که مسائل شخصی خود را دنبال
میکردند .این افراد از فضای رس��انهای استفاده کرده و
مس��ائل غیرواقعی را مطرح کردن��د .اما در المپیک ریو
 3نفر از خانواده بزرگ دوچرخهس��واری انتخاب شدند
که وقتی مسائل را کنار هم میچینید متوجه میشوید
یکس��ری از این انتخاب خوشحالند و یکسری هم از
انتخاب نشدن برخی آقایان ناراحت هستند .در مجموع
میخواه��م بگوی��م درخصوص المپیک آنق��در نظرات
عجی��ب و غریبی ارائه نکرده بودی��م که حاال بخواهیم
بگویی��م در ریو خوب نتیجه گرفتی��م یا بد .از نظر من
آنچه که باید در ریو اتفاق میافتاد رخ نداد و علت هم به
حادثهای برمیگشت که برای دوچرخهسواری رخ داد.

در زم�ان اداره فدراس�یون با سرپرس�ت گفته
میش�د مبلغ�ی مع�ادل  200میلیون توم�ان در
فدراسیون گم شده .ماجرا چیست؟
مگ��ر یک ری��ال  2ریال بوده که بخواهد گم ش��ود؟ ما
مس��ابقات قهرمانی جهان به میزبان��ی قطر را در پیش
داش��تیم .کلی�� ه هزینههای م��ا برای ش��رکت در این
مسابقات را قطر انجام میداد .قطر اعالم کرد شما باید
ابت��دا هزینههای مربوطه را خودت��ان پرداخت کنید و
سپس اسناد مربوطه را برای ما ارسال کنید تا این پول
را به شما برگردانیم .لذا مجموعه فدراسیون هزینههای
مربوط به حضور در مس��ابقات را انج��ام داد و در حال
حاضر هم این مبلغ برگش��ت خورده و در حساب است.
در صحبتی که با خزانهدار فدراس��یون داش��تیم ایشان
تایید کرد مبلغ مذکور هماکنون در حساب فدراسیون
است.
یعنی تایید میکنید مبلغ  200میلیون تومان در
حال حاضر در حساب فدراسیون است؟
بل��ه ای��ن  200میلیون توم��ان هماکنون در حس��اب
فدراس��یون اس��ت و هیچ مش��کلی هم وج��ود ندارد.
حس��ابداری فدراس��یون چیزی نیس��ت که بخواهید
مبلغی را بیرون بیاوری��د و در جای دیگر هزینه کنید.
در خصوص این  200میلیون تومان هم نوع بیان برخی
افراد ش��ائبه ایجاد کرد و ما هم به آن بال و پر دادیم و
کار به اینجا رسید وگرنه اینطور که اعالم شد به نظر من
درست نیست .خدا را شکر آقای پریچهره طی مدتی که
در فدراسیون حضور داشت سعی کرد برنامه ما را ادامه
دهد .او در این مدت زحمات زیادی کشید.
دوچرخهس�واری ای�ران میتوان�د امی�دوار به
حضور در تورهای معتبر دنیا باشد؟
ب��رای حض��ور در تورهای ب��زرگ نیازمند داش��تن
یکس��ری زیرس��اختها و بهرهمندی از کمک مالی
بخش خصوصی هس��تیم .رکابزنان��ی که در تورهای
معتب��ر دنیا از جمله توردوفرانس ش��رکت میکنند
عض��و باش��گاههایی هس��تند ک��ه به س��طح پرو و
پروکنتینانتال ارتقا پیدا کردهاند یعنی  2سطح باالتر
از باشگاههای ایران .این درحالی است که باشگاههای
دوچرخهسواری کشورمان در سطح کنتینانتال (نیمه
حرف��های) فعالیت میکنن��د .برنامه این اس��ت که
بتوانیم  2باش��گاه ش��هرداری و پیشگامان را تشویق
کنیم تا به س��مت حرفهای (پ��رو و پروکنتینانتال)
ش��دن بروند .چون تنها باشگاههای حرفهای هستند
که میتوانند مجوز حضور رکابزنانش��ان در تورهای
حرفهای دنیا را کس��ب کنند .تنها باشگاه پرویی که
در س��طح آسیا موجود اس��ت و در تورهای فرانسه و
ایتالیا شرکت میکند ،باشگاه آستانه قزاقستان است.
البته عمده رکابزنان این باشگاه از کشورهای اروپایی
هس��تند و فقط یکی ،دو نفر از آنها از ورزش��کاران

قزاقستان هستند.
باشگا ه ش�هرداری و پیش�گامان برای ورود به
سطح حرفهای باید چه اقدامی انجام دهند؟
رسیدن به س��طح حرفهای نیازمند طی کردن مراحل
و شرایطی اس��ت .باید آیتمهای مختلفی به فدراسیون
جهانی توس��ط این باشگاهها اعالم شود .سپس نماینده
فدراس��یون جهانی برای بازدید از امکانات باشگاهها به
کش��ورمان خواهد آمد .موارد مد نظر یکییکی بررسی
میش��ود .بعد از آنکه باش��گاهها توانس��تند ش��رایط
ثبتنامش��ان در سطح حرفهای را فراهم کنند ،ثبتنام
انجام میش��ود و درنهایت باشگاهها به سمت حرفهای
ش��دن حرکت کرده و میتوانن��د در تورهای حرفهای
شرکت کنند.
برای رسیدن به سطح حرفهای یک باشگاه چه
میزان سرمایه نیاز دارد؟
به ش��خصه روی یک باش��گاه پرو و پروکنتینانتال
بررسی داشتم .آن هم به این دلیل که میخواستم به
عرض برخی دوستان برسانم که چرا دوچرخهسواری
ما نمیتواند در المپیک نتایج خوبی داش��ته باشد.
علت ع��دم موفقیت ما این اس��ت ک��ه هیچیک از
رکابزنان ما عضو باش��گاههای پ��رو و پروکنتینانتال
نیس��تند .هریک از این باش��گاهها س��االنه  120تا
 140میلی��ارد توم��ان هزین��ه میکنن��د .یعنی به
اندازه اعتبارات جاری وزارت ورزش و جوانان ایران!
حال چطور قمری به عنوان رئیس یک فدراس��یون
میتوان��د انتظار داش��ته باش��د با نادی��ده گرفتن
هزینههای بزرگ این باشگاهها ،ورزشکار من بتواند
جای ورزش��کاران این باش��گاهها بنشیند؟ بچههای
ما در المپیک ش��رایط خوبی به نسبت هزینههایی
که ش��د داشتند .لذا ما باید براس��اس نوع هزینه و

از ابقای کیروش تا راهکارهای مهدویکیا
«این موضوع از بحث برنامه ما خارج اس��ت و احتیاج
به برنامه کارشناس��ی دارد ام��ا قطعا به فوتبال ملی و
باش��گاهی ما کمک نمیکند و باید تعامل بیش��تری
باش��د .من مخالف مطرح کردن این س��والها هستم
چون این س��والها را باید کارشناسها جواب بدهند،
چون میتواند این نظرها احساسی باشد .آیا ما قبل از
شروع فصل با باشگاهها و مربیان باشگاهها و تیم ملی
به توافق رس��یدیم یا نرس��یدیم؟ من فقط یک سوال
از آقای کیروش دارم ،ایش��ان به فوتبال باشگاهی ما
اعتقاد دارد یا ندارد؟ چون ما در اروپا چنین چیزی را
نمیبینیم که بازیکنان در اردوهای درازمدت در اختیار
س��رمربی باش��ند .تیمها  4 ،3روز قبل از بازی جمع
میش��وند و کارشان را انجام میدهند و ایشان که در
سطح اول فوتبال دنیا بوده این را میداند» .وی ادامه
داد« :من فکر میکنم کیروش به فوتبال باش��گاهی
م��ا اعتقاد ندارد و بازیکنان باید در اردوهای درازمدت
حاضر شوند تا بتواند به تاکتیکی که میخواهد دست
پیدا کند .فکر میکنم باید تعامل بیشتری انجام شود
چون هم تیم ملی مهم است که در راس همه است و
هم باشگاهها هزینه میکنند و حق دارند از داشتههای
خودشان دفاع کنند» .در ادامه برنامه گزارش افشاگرانه
از فوتبال پایه پخش شد که رد و بدل شدن پولهای
میلیونی ب��رای ورود بازیکنان به تیمهای پایه و انجام
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ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ :ﭘﺴﺮان ﻣﺘﻮﻓ� ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎ� � -١ﻮﺳﻒ ﻧﻴ� ﻗﺪﻣ� ﺣﺴﻴﻨ�
ﻣﺘﻮﻟﺪ ١٣٢٥و ش ش � -٢ ٤٩٥ﻌﻘﻮب ﻧﻴ� ﻗﺪﻣ� ﺣﺴﻴﻨ� ﺋ� ﻣﺘﻮﻟﺪ ١٣٣٧
و ش ش  -٣ ٣ﺣﻤﻴﺪ ﻧﻴ� ﻗﺪﻣ� ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣٤٣و ش ش  ١٥و دﺧﺘﺮان ﻣﺘﻮﻓ� ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﻬﺎ�  -١:ﺻﺪ�ﻘﻪ ﻧﻴ� ﻗﺪﻣ� ﺣﺴﻴﻨ� ﺋ� ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣٣١و ش ش -٢ ١٧ﺻﺎﻟﺤﻪ
ﻧﻴ� ﻗﺪﻣ� ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣٣٧و ش ش  -٣ ٥٧٦ﻃﺎﻫﺮه ﻧﻴ� ﻗﺪﻣ� ﺣﺴﻴﻨ� ﺋ� ﻣﺘﻮﻟﺪ
 ١٣٣٥و ش ش ٥١٩و ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓ� ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺎه ﺟﻬﺎن ﻋﺎﺷﻮر� ﺳﻮراﻧ� ﻣﺘﻮﻟﺪ
 ١٣٠٨و ش ش  ١٦ا�ﻨ� ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮ�ﻔﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ� درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد
ﻣﺎده ٣٦٢ق اﻣﻮر ﺣﺴﺒ� �� ﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬ� ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ �ﺴ� اﻋﺘﺮاﺿ� دارد و �ﺎ
وﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ از ﻣﺘﻮﻓ� ﻧﺰد او ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﺎر�ﺦ ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� ﻇﺮف �� ﻣﺎه ﺑﻪ ﺷﻮرا ﺗﻘﺪ�ﻢ دارد
 /٩٥٣٠٦٦٣٣ش
واﻻ ﮔﻮاﻫ� ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻬﺠﺘ�  -ﻣﺪ�ﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎ�ﺒﺎد

روﻧﻮﺷﺖ آﮔﻬ� ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ا�ﻨ�ﻪ آﻗﺎ� /ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻴ� ﻗﺪﻣ� ﺣﺴﻴﻨ� ﺋ� دارا� ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره  ٥٦٦ﺑﻪ ﺷﺮح دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ �ﻼﺳﻪ  ٤٫١٣٣٫٩٥ح از ا�ﻦ
ﺷﻮرا درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻮاﻫ� ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ ﻧﻤﻮده و ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده �ﻪ
ﺷﺎدروان ﻣﻼ ﺳﻤﻨﺪر ﻧﻴ� ﻗﺪﻣ� ﺣﺴﻴﻨ� ﺋ� ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ١٣در ﺗﺎر�ﺦ
 ١٣٢٠٫١٫١٠در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه داﺋﻤ� ﺧﻮد ﺑﺪرود زﻧﺪﮔ� ﮔﻔﺘﻪ و ورﺛﻪ ﺣﻴﻦ
اﻟﻔﻮت آن ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ :ﭘﺴﺮان ﻣﺘﻮﻓ� ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎ�  -١ا�ﻮب
ﻧﻴ� ﻗﺪﻣ� ﺣﺴﻴﻨ� ﺋ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ١٧ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣٠١ﺻﺎدره
از ﺗﺎ�ﺒﺎد  -٢ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ﻧﻴ� ﻗﺪﻣ� ﺣﺴﻴﻨ� ﺋ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ١٨
ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣٠٥ﺻﺎدره از ﺗﺎ�ﺒﺎد و دﺧﺘﺮان ﻣﺘﻮﻓ� ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎ�  -١:ر�ﺤﺎن
ﻧﻴ� ﻗﺪﻣ� ﺣﺴﻴﻨ� ﺋ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ١٥ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٢٩٩-ﺻﺎدره
از ﺗﺎ�ﺒﺎد  -٢زرﮔﻞ ﻧﻴ� ﻗﺪﻣ� ﺣﺴﻴﻨ� ﺋ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ١٦ﻣﺘﻮﻟﺪ
 ١٣٠٦ﺻﺎدره از ﺗﺎ�ﺒﺎد  -٣ﻧﺎزﮔﻞ ﻧﻴ� ﻗﺪﻣ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ١٨
ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣٠٩ﺻﺎدره از ﺗﺎ�ﺒﺎد  -٤ﺻﻔﻮرا ﻧﻴ� ﻗﺪﻣ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 ١٩ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣١٢ﺻﺎدره از ﺗﺎ�ﺒﺎد -٥ﻋﺎﻟﻢ ﮔﻞ ﻧﻴ� ﻗﺪﻣ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ٣٨٥ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣١٤ﺻﺎدره از ﺗﺎ�ﺒﺎد ا�ﻨ� ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮ�ﻔﺎت
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ� درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ٣٦٢ق اﻣﻮر ﺣﺴﺒ� ��
ﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬ� ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ �ﺴ� اﻋﺘﺮاﺿ� دارد و �ﺎ وﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ از ﻣﺘﻮﻓ�
ﻧﺰد او ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﺎر�ﺦ ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� ﻇﺮف �� ﻣﺎه ﺑﻪ ﺷﻮرا ﺗﻘﺪ�ﻢ دارد واﻻ
ﮔﻮاﻫ� ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
 /٩٥٣٠٦٥٧٥ش
ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻬﺠﺘ�  -ﻣﺪ�ﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎ�ﺒﺎد

آﮔﻬ� ﻣﺰا�ﺪه اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ  ٩٥٠٤٨٥ﺻﺎدره از ﺳﻮ� ﺷﻌﺒﻪ اول
دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣ� ﻃﺮﻗﺒﻪ ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ٩٥١٣٧٠اﺟﺮا�
اﺣ�ﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﺮﻗﺒﻪ ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ ﻣﺤ�ﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮ�ﺖ ﻧﺴﺎﺟ�
ﻓﻴﺮوزه ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺮاﺣﻤﺪ� ﻣﺤ�ﻮم
اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  ٦٤٫٦٥٠٫١٦٥ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
در ﺣﻖ ﻣﺤ�ﻮم ﻟﻪ آﻗﺎ� ﻣﺤﻤﺪ ا�ﺒﺮ� و ﻣﺒﻠﻎ  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل
ﺣﻖاﻻﺟﺮا ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ �ﻪ اﻣﻮال ذ�ﻞ ﺗﻮﻗﻴﻒ و ﺗﻮﺳﻂ �ﺎرﺷﻨﺎس
آﻗﺎ� ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻮﻟ� ارز�ﺎﺑ� و ﻣﻘﺮر ﮔﺮد�ﺪ در ﺗﺎر�ﺦ
 ١٣٩٥٫١١٫١٣از ﺳﺎﻋﺖ  ٨اﻟ�  ٩ﺻﺒﺢ در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ اﺟﺮا�
اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ� دادﮔﺴﺘﺮ� ﻃﺮﻗﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه دادﺳﺘﺎن
ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺰا�ﺪه از ﻗﻴﻤﺖ ارز�ﺎﺑ� ﺷﺪه ﺷﺮوع و
ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ�ﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ده
درﺻﺪ از ﺑﻬﺎ� آن ﻧﻘﺪا و ﻓ�اﻟﻤﺠﻠﺲ و ﻣﺎﺑﻘ� ﺣﺪا�ﺜﺮ ﻇﺮف ��
ﻣﺎه از ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰا�ﺪه وﺻﻮل ﻣ�ﮔﺮدد ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺮ�ﺪ ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻇﺮف ﭘﻨﺞ روز ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ا�ﻦ اﺟﺮا ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺑﺎزد�ﺪ آﻧﺎن از اﻣﻮال ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه اﻗﺪام ﮔﺮدد .م اﻟﻒ ٤٩٧٥٦
ﺷﺮح اﻣﻮال ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه� ٢٢ :ﺎرﺗﻦ ﻧﺦ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﻠ�اﺳﺘﺮ ﺧﺎرﺟ�
ﺳﻪ ﻻ�ﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه  ٣٧٥دﻧﻴﺮ �ﻪ وزن ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺦﻫﺎ� ﻫﺮ �ﺎرﺗﻦ ١٦
�ﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ارزش ﻫﺮ �ﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﺦ ١٥٠٫٠٠٠
ر�ﺎل ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮا�ﻦ ارزش �ﻞ اﻣﻮال ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺪه
ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎه و دو ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻫﺰار ر�ﺎل ﺑﺮآورد ﻣ�ﮔﺮدد.
آدرس اﻣﻮال :ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘ� ﺗﻮس ﻓﺎز  ١ﺑﻠﻮار ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﻼ�  ٢١٢ﺷﺮ�ﺖ ﻧﺦ ﻓﻴﺮوزه ﻣﺸﻬﺪ ٣
ﻣﺪ�ﺮ دﻓﺘﺮ اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ� دادﮔﺴﺘﺮ� ﻃﺮﻗﺒﻪ ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ-
 /٩٥٣٠٦١٩٢آ
ﻟﮕﺰ�ﺎن

آﮔﻬ� ﻣﺰا�ﺪه اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ  ٩٥٠٤٢٢ﺻﺎدره از ﺳﻮ� ﺷﻌﺒﻪ  ١دادﮔﺎه
ﻋﻤﻮﻣ� و ﺣﻘﻮﻗ� ﻃﺮﻗﺒﻪ ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره �ﻼﺳﻪ ٩٥١١٣٨
اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺤ�ﻮم ﻋﻠﻴﻪ :ﺷﺮ�ﺖ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﻨﮕﺎل درﺳﺎ ﻣﺤ�ﻮم
اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ  ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻫﺰ�ﻨﻪ
دادرﺳ� ﺗﺎ زﻣﺎن وﺻﻮل ﻣﺤ�ﻮم ﺑﻪ در ﺣﻖ ﻣﺤ�ﻮم ﻟﻪ آﻗﺎ� اﻣﻴﺪ
رﺿﺎزاده و ﭘﺮداﺧﺖ  ١٫٥٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ دوﻟﺘ� ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ا�ﻨ�ﻪ ﻣﺤ�ﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ د�ﻮﻧﺶ اﻗﺪاﻣ� ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤ�ﻮم ﻋﻠﻴﻪ از اﻣﻮال در ﻋﻮض ﺑﺪﻫ� ﺑﻪ ﺷﺮح ذ�ﻞ
اﻣﻮاﻟ� ﻣﻌﺮﻓ� و ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ �ﺎرﺷﻨﺎس آﻗﺎ�
ﻣﻬﻨﺪس ﺷﺎﻫ� ارز�ﺎﺑ� و ﻣﻘﺮر ﮔﺮد�ﺪ در ﺗﺎر�ﺦ ١٣٩٥٫١١٫٩
از ﺳﺎﻋﺖ  ٨اﻟ�  ٩ﺻﺒﺢ در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮاﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ�
دادﮔﺴﺘﺮ� ﻃﺮﻗﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺰا�ﺪه از ﻗﻴﻤﺖ ارز�ﺎﺑ� ﺷﺪه ﺷﺮوع و ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ�ﻦ ﻣﺒﻠﻎ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ده درﺻﺪ از ﺑﻬﺎ� آن ﻧﻘﺪا
و ﻓ�اﻟﻤﺠﻠﺲ و ﻣﺎﺑﻘ� ﺣﺪا�ﺜﺮ ﻇﺮف �� ﻣﺎه از ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰا�ﺪه وﺻﻮل
ﻣ�ﮔﺮدد ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺮ�ﺪ ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻇﺮف ﭘﻨﺞ روز ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻋﺪ
ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ا�ﻦ اﺟﺮا ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزد�ﺪ آﻧﺎن از اﻣﻮال ﻣﻮرد
ﻣﺰا�ﺪه اﻗﺪام ﮔﺮدد .م اﻟﻒ ٤٩٧٥٣
ﺷﺮح اﻣﻮال ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه:
ﺳﺮو�ﺴﻬﺎ� ﭼﻴﻨ�  ٢٥ﭘﺎرﭼﻪ ژوﭘﻴﺘﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ �ﺎرﺗﻦ
 ٧٥٠٫٠٠٠ر�ﺎل � ٣٣ﺎرﺗﻦ  ٢٤٫٧٥٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﻣﻌﺎدل دو
ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
 /٩٥٣٠٦١٨٨آ
ﻟﮕﺰ�ﺎن -ﻣﺪ�ﺮ دﻓﺘﺮ اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ� ﻃﺮﻗﺒﻪ ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ

خدمت س��ربازی در تیمهای نظام��ی با پرداخت پول
گوش��های از آن بود .گزارش افش��اگرانه بعدی درباره
آکادمی اس��تقالل و رد و بدل شدن پول برای گرفتن
بازیکن در آن بود .س��یاوش اکبرپ��ور در این گزارش
ادعا میکن��د صادق ورمزیار چند بازیکن بدون اطالع
او در لیست تیم جوانان استقالل گذاشته تا خرج تیم
را بدهند .با پخش آخرین آمار نظرس��نجی برنامه این
هفته  90پس از  3س��اعت و  ۹دقیقه ،س��اعت ۲:۱۴
بامداد سهشنبه به پایان رسید .در پایان با شرکت یک
میلی��ون و  ۴۲۹هزار نف��ر ۳۹،۶ ،درصد میانجیگری
فدراسیون فوتبال بین کیروش و باشگاهها را انتخاب
کردند ۳۷،۳ ،درصد به حضور ملیپوش��ان  ۷۲ساعت
مان��ده به روز بازیهای فیفا رای دادند و  ۲۳،۱درصد
هم حمای��ت کامل از برنامههای تیم ملی و برخورد با
باشگاههای متخلف بود.
آﮔﻬ� ﻣﺰا�ﺪه اﻣﻮال ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ  ٩٣٠٧٨٣ﺻﺎدره از ﺳﻮ�
ﺷﻌﺒﻪ  ٢اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ� ﻣﺸﻬﺪ و ﭘﺮوﻧﺪه ٩٥١٧٤٦
ﺷﻌﺒﻪ  ٩اﺟﺮا� ﻣﺸﻬﺪﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ٩٤٠٥٥٣و
 ٩٥١٥٣٨ﺷﻌﺒﻪ اول اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﺮﻗﺒﻪ
ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ ﻣﺤ�ﻮم ﻋﻠﻴﻪ آﻗﺎ� ﺣﺴﻴﻦ ﻟﻄﻔ� �ﺮد�ﺎﻧ�
ﻣﺤ�ﻮم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻔﻘﻪ
ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮ� در ﺣﻖ ﻣﺤ�ﻮم ﻟﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻧﺼﻴﺒ� و
ﻣﺒﻠﻎ  ٢٨٫٠٩٨٫٧٧٠ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ
�ﻪ اﻣﻮال ذ�ﻞ ﺗﻮﻗﻴﻒ و ﺗﻮﺳﻂ �ﺎرﺷﻨﺎس آﻗﺎ� ﻣﻬﻨﺪس
اﺑﺎذر� ارز�ﺎﺑ� و ﻣﻘﺮر ﮔﺮد�ﺪ در ﺗﺎر�ﺦ ١٣٩٥٫١١٫١٠
از ﺳﺎﻋﺖ  ٨اﻟ�  ٩ﺻﺒﺢ در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم
ﻣﺪﻧ� دادﮔﺴﺘﺮ� ﻃﺮﻗﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه دادﺳﺘﺎن
ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺰا�ﺪه از ﻗﻴﻤﺖ ارز�ﺎﺑ� ﺷﺪه
ﺷﺮوع و ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ�ﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ده درﺻﺪ از ﺑﻬﺎ� آن ﻧﻘﺪا و ﻓ�اﻟﻤﺠﻠﺲ
و ﻣﺎﺑﻘ� ﺣﺪا�ﺜﺮ ﻇﺮف �� ﻣﺎه از ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰا�ﺪه وﺻﻮل
ﻣ�ﮔﺮدد ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺮ�ﺪ ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻇﺮف ﭘﻨﺞ روز ﻗﺒﻞ
از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ا�ﻦ اﺟﺮا ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزد�ﺪ
آﻧﺎن از اﻣﻮال ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه اﻗﺪام ﮔﺮدد .م اﻟﻒ ٤٩٧٦٩
ﺷﺮح اﻣﻮال ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه:
ﻣﻠ� ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺪه ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ  ٣٧٥ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺸﺎع از ٣٦٤٥٠٠ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ از �� ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
از ﭘﻼ�  ١٦٧اﺻﻠ� ﺑﺨﺶ  ١٠ﻣﺸﻬﺪ واﻗﻊ در اراﺿ�
ﺳﻮران �ﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺎوﻧ� ﻣﺴ�ﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن ﺗﺎ�ﺒﺎد ﺑﻪ
اﻋﻀﺎ� ﺗﻌﺎوﻧ� ﻣﺬ�ﻮر واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻔﺎد
ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺷﻤﺎره ﺳﺮ�ﺎل ١٠٢٦٠٠٠٠٣١٢٧٢
ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫٤٫١٨در اداره اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﻴﺮ�ﻪ
ﻃﺮﻗﺒﻪ ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ ﻣﻠ� ﻣﺬ�ﻮر از ﺗﺎر�ﺦ  ٩٤٫١٫١ﻟﻐﺎ�ﺖ
 ١٣٩٩٫١٫٢ﺑﻪ آﻗﺎ� ﺣﺴﻴﻦ �ﺮد�ﺎﻧ� واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎ�ﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺻﺪراﻟﺬ�ﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣ�ﺎﻧ�،
ﻣﻤﺮ دﺳﺘﺮﺳ� ،ﻋﺮف ﻣﺤﻞ و ﺳﺎ�ﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬار�
ارزش ﻣﻠ� �ﺎد ﺷﺪه در وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﻣﺒﻠﻎ
 ٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﻣﻌﺎدل ﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮآورد ﻣ�ﮔﺮدد.
ﻣﺪ�ﺮ دﻓﺘﺮ اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ� دادﮔﺴﺘﺮ� ﻃﺮﻗﺒﻪ
ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ -ﻟﮕﺰ�ﺎن

 /٩٥٣٠٦١٧٥آ

برنامهریزیمان توقع داشته باشیم .اگر میخواهیم
در المپی��ک نتیج��ه بگیریم باید بررس��ی کنیم آیا
توانستهایم شرایط ورزشکاران حرفهای دنیا را برای
ورزشکاران خود ایجاد کنیم؟ ورزشکاران ما در حد
نیمهحرفهای هس��تند .پس چطور میتوانیم انتظار
داش��ته باشیم این ورزش��کار در کنار یک ورزشکار
حرفهای که بودجه سالیانه باشگاهش  120تا 140
میلیارد تومان است قرار بگیرد؟
بودجه فدراسیون دوچرخهسواری ایران چقدر
است؟
بودجه س��الیانه فدراسیون دوچرخهس��واری با در نظر
گرفتن حمایت اسپانس��رها ،منابع مال��ی دولتی که از
س��وی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک به ما تعلق
میگیرد به  3میلیارد تومان نمیرسد.
پس به هی�چ عنوان نمیتوان مقایس�های بین
بودج�ه دوچرخهس�واری ای�ران با باش�گاههای
حرفهای دنیا انجام داد.
باالخره اینها مس��ائلی اس��ت که برخی بدون اطالع
از آن فقط عن��وان میکنند ما چرا در المپیک نتیجه
نگرفتیم .موضوع دیگری که مطرح اس��ت اینکه اگر
یک باشگاه بخواهد در ایران به اندازه یک باشگاه پرو و
پروکنتینانتال هزینه کند آیا رسانه ملی میآید در سال
دستکم  200ساعت پخش مستقیم برای رقابتهای
دوچرخهسواری در نظر بگیرد؟ باالخره بخش خصوصی
برای سرمایهگذاری در این رشته نیازمند داشتن عوامل
انگیزش��ی است که بخش��ی از آن به برد تبلیغاتی آن
برمیگردد .این در حالی اس��ت که رسانه ملی در سال
 20س��اعت هم برای رش��ته دوچرخهس��واری پخش
مستقیم انجام نمیدهد .پس چطور میتوانیم از بخش
خصوصی انتظار حمایت داشته باشیم.

آﮔﻬ� ﻓﻘﺪان ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ا�ﻨ�ﻪ ورﺛﻪ اﺳﺪاﻟﻪ ﺧﺮاﺳﺎﻧ� ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻮاﻫ�
ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ ﺷﻤﺎره  ١٣٩٠٫٣٫١٩-١٣٥ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎر دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣ� ﺗﺮﺑﺖ
ﺣﻴﺪر�ﻪ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎد دو ﺑﺮگ اﺳﺘﺸﻬﺎد�ﻪ ﮔﻮاﻫ� ﺷﺪه ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ� �ﺘﺒ� ﺟﻬﺖ
در�ﺎﻓﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ اﻟﻤﺜﻨ� ﻧﻮﺑﺖ اول ﺑﻪ ا�ﻦ اداره ﻣﺮاﺟﻌﻪ �ﺮده و ﻣﺪﻋ� اﺳﺖ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﭘﻼ�  ٩ﻓﺮﻋ� از  ٢٣٣٠اﺻﻠ� واﻗﻊ در اراﺿ� ﺷﻬﺮ
ﺑﺨﺶ �� ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪر�ﻪ �ﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻮرث آﻧﻬﺎ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮد�ﺪه �ﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ� ﺳﻮاﺑﻖ دﻓﺘﺮ اﻣﻼ� ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪر�ﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﺷﺸﺪاﻧﮓ
ذ�ﻞ ﺛﺒﺖ  ٣٢٢٥ﺻﻔﺤﻪ  ١١دﻓﺘﺮ اﻣﻼ� ﺟﻠﺪ  ١٩ﺑﻨﺎم اﺳﺪ اﻟﻪ ﺧﺮاﺳﺎﻧ� ﺻﺎدر
و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮد�ﺪه و ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻨﺪ رﻫﻨ� ﺷﻤﺎره  ١١٧٧٩٦ﻣﻮرﺧﻪ ١٣٦٢٫١٠٫١٨
دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤ� �� ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪر�ﻪ در رﻫﻦ ﺑﺎﻧ� ﻣﻠ� ﻗﺮار دارد و دﻓﺘﺮ
اﻣﻼ� ﺑﻴﺶ از ا�ﻦ ﺣ�ﺎ�ﺘ� ﻧﺪارد ﻟﺬا ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  ١٢٠آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣ�
ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﻣﺮاﺗﺐ �� ﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬ� و ﻣﺘﺬ�ﺮ ﻣ� ﮔﺮدد ﻫﺮ �ﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠ� ﻣﻮرد
آﮔﻬ� ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ا� اﻧﺠﺎم داده �ﺎ ﻣﺪﻋ� وﺟﻮد ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ�ﺴﺘ�
ﻇﺮف ده روز از ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎر ا�ﻦ آﮔﻬ� اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺻﻞ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ �ﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ رﺳﻤ� ﺑﻪ ا�ﻦ اداره ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎ�ﺪ  .ﺑﺪ�ﻬ� اﺳﺖ در ﺻﻮرت
ﻋﺪم وﺻﻮل اﻋﺘﺮاض در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر و �ﺎ وﺻﻮل اﻋﺘﺮاض ﺑﺪون اراﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ �ﺎ
ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ رﺳﻤ� ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ اﻟﻤﺜﻨ� و ﺗﺴﻠﻴﻢ آن ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿ�
اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎر ٩٥٫١٠٫٢٢:
 /٩٥٣٠٣٩٧٦ش
ﻫﺎد� ر�ﺤﺎﻧ�  -رﺋﻴﺲ اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼ� ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪر�ﻪ
 /٩٥٣٠٦٥٩٧ش
روﻧﻮﺷﺖ آﮔﻬ� ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ا�ﻨ�ﻪ آﻗﺎ� ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻴ� ﻗﺪﻣ� ﺣﺴﻴﻨ� ﺋ� دارا� ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره
 ٥٦٦ﺑﻪ ﺷﺮح دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ �ﻼﺳﻪ  ٤٫١٣١٫٩٥ح از ا�ﻦ ﺷﻮرا درﺧﻮاﺳﺖ
ﮔﻮاﻫ� ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ ﻧﻤﻮده و ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده �ﻪ ﺷﺎدروان ﻣﺤﻤﺪاﻣﻴﻦ
ﻧﻴ� ﻗﺪﻣ� ﺣﺴﻴﻨ� ﺋ� ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ١٨در ﺗﺎر�ﺦ  ١٣٧٣٫٧٫١در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه
داﺋﻤ� ﺧﻮد ﺑﺪرود زﻧﺪﮔ� ﮔﻔﺘﻪ و ورﺛﻪ ﺣﻴﻦ اﻟﻔﻮت آن ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ
:ﭘﺴﺮان ﻣﺘﻮﻓ� ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎ�  -١ﻣﺤﻤﺪﻧﻴ� ﻗﺪﻣ� ﺣﺴﻴﻨ� ﺋ� ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣٤٠و
ش ش  -٢ ٥٦٦رﺣﻤﺖ ﻧﻴ� ﻗﺪﻣ� ﺣﺴﻴﻨ� ﺋ� ﻣﺘﻮﻟﺪ ١٣٤٣و ش ش١٤
 -٣اﺣﻤﺪ ﻧﻴ� ﻗﺪﻣ� ﺣﺴﻴﻨ� ﺋ� ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣٤٩و ش ش  ٦٦٠و دﺧﺘﺮان
ﻣﺘﻮﻓ� ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎ�  -١:ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻴ� ﻗﺪﻣ� ﺣﺴﻴﻨ� ﺋ� ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣٣١و ش ش
-٢ ٢٤ﻃﻮﺑ� ﻧﻴ� ﻗﺪﻣ� ﺣﺴﻴﻨ� ﺋ� ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣٤١و ش ش  -٣ ٥٦٧زﻣﺮد
ﻧﻴ� ﻗﺪﻣ� ﺣﺴﻴﻨ� ﺋ� ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣٤٦و ش ش  -٤ ٦٣٩ﻧﺎزﮔﻞ ﻧﻴ� ﻗﺪﻣ�
ﺣﺴﻴﻨ� ﺋ� ﻣﺘﻮﻟﺪ ١٣٥٢و ش ش  ٧٦٨و ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓ� ﺑﻪ ﻧﺎم  -ز�ﺒﺎ ﻣﺠﻴﺪ�
ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣٠٩و ش ش  ١٥ا�ﻨ� ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮ�ﻔﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ� درﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ٣٦٢ق اﻣﻮر ﺣﺴﺒ� �� ﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬ� ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ
�ﺴ� اﻋﺘﺮاﺿ� دارد و �ﺎ وﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ از ﻣﺘﻮﻓ� ﻧﺰد او ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﺎر�ﺦ ﻧﺸﺮ آﮔﻬ�
ﻇﺮف �� ﻣﺎه ﺑﻪ ﺷﻮرا ﺗﻘﺪ�ﻢ دارد واﻻ ﮔﻮاﻫ� ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻬﺠﺘ�  -ﻣﺪ�ﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎ�ﺒﺎد

زاویه نگاه شما

هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999 :
***
س�لام .آق��ای ک��یروش از مدیری��ت ضعیف و مس��امحهکارانه
فدراسیون فوتبال سوءاس��تفاده کرده و فوتبال ملی و باشگاهی را
تحقیر کرده و متاسفانه کیروش با باج دادنهای چند باره روسای
فوتبال کشور ،تصمیمگیرنده فدراسیون شده است.
آقايان اس��تقاللي لطفا خودتان را پرسپوليس��ي دوآتش��ه نشان
ندهيد! قابل توجه عزيزي كه خود را به عنوان پرسپوليسي معرفي
کرده و به برانكو تاخته بود!  40ميليون هوادار پشت برانكوست ،لطفا
به صفحات مجازي و محل تمرينات پرسپوليس يك سر بزنيد.
هفتمين استعفاي كيروش طي  6سال! ركورد جهاني!
با سالم؛ متاسفم برای فوتبالمان که  2تا مربی خارجی برای این
فوتب��ال تصمیم میگیرند و هر کاری دلش��ان میخواهد میکنن.
واقعا اگر این قضیه در کش��ور دیگری رخ م��یداد جرات همچین
کاری داشتند.
آق��ای حاجرضای��ی واقعا حرف دل م��ا را زد .این همه تحقیر به
چه قیمتی؟
در جواب اون دوستی که گفته لباس تیم ملی برای برانکو گشاده،
باید بگم بهترین رنکینگ تیم ملی در زمان برانکو بود نه کیروش.
ب��ا برانکو ایران هفدهم جهان بود .برانکو ایران رو قهرمان بازیهای
آسیایی کرد کیروش چی مقامی واسه ایران آورده؟
چند س��الی است که باختن در فوتبال رو فراموش کردهایم ،اگر
کیروش برود دوباره تیم ملی متزلزل میشه.
کیروش برای فوتبال ایران زحمات زیادی کش��یده ،از دوستان
پرسپولیس��ی خواهش��مندم با ناسپاس��ی فرهنگ ایران و ایرانی را
خدشهدار نکنید.
سالم؛ لطفا قسمت یادداشت رو حذف کنید چون نویسندهاش
ط��رز فک��ر خ��ودش رو مینویس��ه و از تیم خ��ودش طرفداری
میکنه.
بهتره کادر فنی اس��تقالل در صورت خرید آندو ،از چشمی کنار
حس��ینی در دفاع اس��تفاده کنه؛ مثل تیم مل��ی المپیک .حضور
همزم��ان ابراهیم��ی ،چش��می و آندو با توجه ب��ه عملکرد ضعیف
پادوانی ،مگویان و رابسون حتما جواب میده.

خبر
هفته هفدهم لیگ برتر والیبال

جدال سایپا با تیم بدون سرمربی

هفته هفدهم لیگ برتر والیبال امروز با برگزاری  ۶دیدار پیگیری
میش��ود که در مهمترین دیدار ش��هرداری ارومیه در خانه خود
پذیرای سایپاست .شهرداری ارومیه با  ۳۰و سایپا با  ۲۸امتیاز در
ردههای س��وم و چهارم جدول ردهبندی قرار دارند .ارومیه بدون
تراویسا تالش میکند با برتری برابر سایپا رده سوم خود را حفظ
کند .تیم سایپا هم که در اکثر هفتهها در رده سوم ردهبندی قرار
داش��ت میخواهد با شکست ارومیهایها در خانه خود این رده را
پ��س بگیرد .برنامه هفته هفدهم لیگ برتر والیبال به این ش��رح
است :پارسه تهران – کاله مازندران ،شهرداری ارومیه – سایپا
هاوش گنبد – صالحین ورامین ،عمران ساری – شهرداری اراک،
پیکان تهران – شهرداری تبریز ،خاتم اردکان – بانک سرمایه

آﮔﻬ� ﻣﺰا�ﺪه اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ  ٩٥٠٠٧٧ﺻﺎدره از ﺳﻮ� ﺷﻌﺒﻪ ٣٣
دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣ� و ﺣﻘﻮﻗ� ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ٩٥٠٢٣٨ﺷﻌﺒﻪ
اول اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﺮﻗﺒﻪ ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ ﻣﺤ�ﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠ�
اﺻﻐﺮ د�ﻮاﻧﺪر� ﻣﺤ�ﻮم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ٩٤٠٫٨٠٢٫٨٥٦ر�ﺎل
ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﺣﻖ ﻣﺤ�ﻮم ﻟﻪ ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻮس ﻓﻴﻮز ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ
�ﻪ اﻣﻮال ذ�ﻞ ﺗﻮﻗﻴﻒ و ﺗﻮﺳﻂ �ﺎرﺷﻨﺎس آﻗﺎ� ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮﺷﺎد
ﻗﻨﺪﻫﺎر� ارز�ﺎﺑ� و ﻣﻘﺮر ﮔﺮد�ﺪ در ﺗﺎر�ﺦ  ١٣٩٥٫١١٫١٠از
ﺳﺎﻋﺖ  ١٢اﻟ�  ١٣ﻇﻬﺮ در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ�
دادﮔﺴﺘﺮ� ﻃﺮﻗﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺰا�ﺪه از ﻗﻴﻤﺖ ارز�ﺎﺑ� ﺷﺪه ﺷﺮوع و ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ�ﻦ ﻣﺒﻠﻎ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ده درﺻﺪ از ﺑﻬﺎ� آن
ﻧﻘﺪا و ﻓ�اﻟﻤﺠﻠﺲ و ﻣﺎﺑﻘ� ﺣﺪا�ﺜﺮ ﻇﺮف �� ﻣﺎه از ﺑﺮﻧﺪه وﺻﻮل
ﻣ�ﮔﺮدد ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺮ�ﺪ ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻇﺮف ﭘﻨﺞ روز ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻋﺪ
ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ا�ﻦ اﺟﺮا ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزد�ﺪ آﻧﺎن از اﻣﻮال ﻣﻮرد
ﻣﺰا�ﺪه اﻗﺪام ﮔﺮدد .م اﻟﻒ ٤٩٧٥٢
ﺷﺮح اﻣﻮال ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه �� -١ :دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺰر�ﻖ ﭘﻼﺳﺘﻴ�
ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻼ� �ﻮاز� ١٠٠٠ﺗﻦ ﺳﺎﺧﺖ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗ� وزن
ﺣﺪود  ٧٠ﺗﻦ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق و ﺳﺎ�ﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﺑﺎزﺳﺎز� ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻪ ارزش  ١٫٤٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل
��-٢دﺳﺘﮕﺎهﺗﺮاش��ﻣﺘﺮﺳﺎﺧﺖروﺳﻴﻪﺑﻪاﻧﻀﻤﺎمﻣﺘﻌﻠﻘﺎت
و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺎﻧﺒ� ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻪ ارزش  ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل
 �� -٣دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاش  ٨٠ﺳﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻣﻴﺰ ﺳﺎﺧﺖ �ﺸﻮر
اﺗﺮ�ﺶ  INTERMACHINEﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ  ١٩٩١ﻣﻴﻼد�
ﺷﻤﺎره ﺳﺮ�ﺎل  TYPE:F1900 1208ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ و ﻣﺘﻮﻗﻒ
دارا� ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق و ﺳﺎ�ﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺎﻧﺒ� ﺑﻪ ارزش
 ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل
ارزش دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت رو�ﺖ ﺷﺪه در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﺒﻠﻎ �� ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺳ� ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل ارز�ﺎﺑ� ﻣ�ﮔﺮدد.
آدرس اﻣﻮال :ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘ� ﺗﻮس ﻓﺎز �� ﺑﻠﻮار ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﻼ� ٣٥٥
ﻣﺪ�ﺮ دﻓﺘﺮ اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ� دادﮔﺴﺘﺮ� ﻃﺮﻗﺒﻪ ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ
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آﮔﻬ� ﻣﺰا�ﺪه اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ  ٩٥٫٧٤ﺻﺎدره از ﺳﻮ� ﺷﻌﺒﻪ
 ٥ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻃﺮﻗﺒﻪ ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ
 ٩٥٠٩٥٩ﺷﻌﺒﻪ اول اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﺮﻗﺒﻪ
ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ ﻣﺤ�ﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺳﻮار�ﺎر ﻣﺤ�ﻮم اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ در
ﺣﻖ ﻣﺤ�ﻮم ﻟﻪ آﻗﺎ� اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﺎﻧﮋاد ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ �ﻪ اﻣﻮال
ذ�ﻞ ﺗﻮﻗﻴﻒ و ﺗﻮﺳﻂ �ﺎرﺷﻨﺎس آﻗﺎ� ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠ�
ﺷﺎﻫ� ارز�ﺎﺑ� و ﻣﻘﺮر ﮔﺮد�ﺪ در ﺗﺎر�ﺦ  ١٣٩٥٫١١٫٧از
ﺳﺎﻋﺖ  ٨اﻟ�  ٩ﺻﺒﺢ در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ�
دادﮔﺴﺘﺮ� ﻃﺮﻗﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺰا�ﺪه از ﻗﻴﻤﺖ ارز�ﺎﺑ� ﺷﺪه ﺷﺮوع و ﺑﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮ�ﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ
ده درﺻﺪ از ﺑﻬﺎ� آن ﻧﻘﺪا و ﻓ�اﻟﻤﺠﻠﺲ و ﻣﺎﺑﻘ� ﺣﺪا�ﺜﺮ
ﻇﺮف �� ﻣﺎه از ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰا�ﺪه وﺻﻮل ﻣ�ﮔﺮدد ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ
ﺑﻪ ﺧﺮ�ﺪ ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻇﺮف ﭘﻨﺞ روز ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ
ا�ﻦ اﺟﺮا ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزد�ﺪ آﻧﺎن از اﻣﻮال ﻣﻮرد
ﻣﺰا�ﺪه اﻗﺪام ﮔﺮدد .م اﻟﻒ ٤٩٧٥١
ﺷﺮح اﻣﻮال ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه -١ :ﻣﻴﺰ  ٦ﻧﻔﺮه ﻟﻮﺑﻴﺎ�� ﺑﺎ
دو ﻋﺪد ﺻﻨﺪﻟ� و �� ﻋﺪد ﻧﻴﻤ�ﺖ و دو ﻋﺪد ﻣﺒﻞ
ﻗﻬﻮهﺧﻮر� ﭘﺎ�ﻪ ﺳﻔﻴﺪ رو� ﭘﺎرﭼﻪ آﺑ� �� دﺳﺖ
 ١٤٫٥٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل
 -٢ﻣﻴﺰ ﻏﺬاﺧﻮر�  ٤ﻧﻔﺮه ﭼﻮﺑ� ﺑﺎ ﺷﻴﺸﻪ ده ﻣﻴﻞ اﺑﺰار�
ﻗﻬﻮها� ﺑﺎ  ٤ﻋﺪد ﺻﻨﺪﻟ� ﻗﻬﻮها�  ١٥٫٥٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل
 -٣ﻣﻴﺰ ﻏﺬاﺧﻮر�  ٤ﻧﻔﺮه ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪون ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺎ  ٤ﺻﻨﺪﻟ�
ﻣﻨﺒﺖ�ﺎر� رﻧﮓ ﻗﻬﻮها�  ١٣٫٥٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل
 �� -٤دﺳﺖ ﻣﻴﺰ ﻧﺎﻫﺎرﺧﻮر�  ٦ﻧﻔﺮه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو ﻋﺪد
ﺻﻨﺪﻟ� آﻣﺮ��ﺎ�� ﺗﻤﺎم ﭘﺎرﭼﻪ �ﺮم رﻧﮓ ٨٫٥٠٠٫٠٠٠
ر�ﺎل
آدرس اﻣﻮال :و�ﺮاﻧ�  ٢٣ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻮب ا�ﺮاﻧﻴﺎن
ﻣﺪ�ﺮ دﻓﺘﺮ اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ� دادﮔﺴﺘﺮ� ﻃﺮﻗﺒﻪ
ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ -ﻟﮕﺰ�ﺎن
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