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نيمي از واقعيت
زشتتر از تمامي يك دروغ است

مرکزپژوهشهایمجلسگزارشداد:

در شهادت دادن پیروی از هوای نفس نکنید!
مدير مسوول

در بزرگی گناه کتمان شهادت همین بس که خداوند آن را از
گناهان قلبی دانسته و از روی تمدید و تاکید میفرماید :خداوند
به آنچه میکند داناست هر چند که مردم این گناه بزرگ را قلبی
ندانن��د لیکن خداوند به ظاهر و باطن انس��ان و همه مخلوقات
داناس��ت .از این نظر نباید ش��اهدان در اظهار شهادت کوتاهی
نماین��د و حقیقت را کتمان کنند .همچنین خداوند در س��وره
ِيم َو
البق��ره آیه ش��ریفه  140میفرماید« :أَ ْم تَقُول ُ َ
��ون إ ِ َّن إِبْراه َ
َ
ُوب َو أْالَ ْس َ
إ ِ ْسماع َ
باط كان ُوا ُهودا ً أ ْو ن َصارى ُق ْل
ِيل َو إ ِ ْسحاقَ َو يَ ْعق َ
الل َو َم ْن أَ ْظلَ ُم م َِّم ْن َكت ََم شَ ها َد ًة ِع ْن َد ُه م َِن هَّ
أَ أَنْت ُْم أَ ْعلَ ُم أَ ِم هَّ ُ
الل ِ َو َما
هَّ ُ
ون ».یعنی با آن که گویند ابراهیم و اسماعیل
الل ب ِغاف ٍِل َع َّما تَ ْع َم ُل َ
و اس��حاق و یعقوب و فرزندان او بر آیی��ن یهودیت یا نصرانیت
بودند؟ (خدا مرا فرماید که در پاس��خ) بگو شما بهتر میدانید یا
خدا؟ و کیس��ت ستمکارتر از آن که ش��هادت خدا را درباره این
انبیاء کتمان کند و خدا از آنچه میکنید غافل نیست .در قسمتی
از این آیه ش��ریفه که میفرمایدَ « :و َم ْن أَ ْظلَ ُم م َِّم ْن َكت ََم شَ ها َد ًة
ِع ْن َد ُه م َِن هَّ
الل ِ» یعنی :و کیست ستمکار تر از آن کس که گواهی
خود را بپوش��د و شهادتی را که نزد اوس��ت از جانب خداوند ادا
نکند .مانند اهل کتاب که اوصاف پیغمبر اسالم را که در تورات و
انجیل بوده پنهان مینمودند در حالی که اکنون هم آنان خوب
میدانند اما چرا خود را فریب میدهند خودشان و خداوند خوب
میدانن��د و باید ش��هادت به حق داده ش��ود اگرچ��ه به زیان
شهادتدهنده باشد که خداوند در سوره النساء آیه شریفه 135
ِين ب ِالْق ِْسطِ شُ َهدا َء للِ هَّ ِ
ِين آ َم ُنوا ُكون ُوا َق َّوام َ
میفرماید « :يا أَيُّ َها ال َّذ َ
َ
َ
أْ
ِين إ ِ ْن يَ ُك ْن َغن ًِّيا أ ْو َفقِيرا ً َف هَّ ُ
الل
َو ل َ ْو َعلى أَنْفُسِ ُك ْم أَ ِو الْوال َِديْ ِن َو ال ْق َرب َ
َ
اللَ
أَ ْولى ب ِ ِهما َفال تَ َّت ِب ُعوا ال ْ َهوى أَ ْن تَ ْع ِدلُوا َو إ ِ ْن تَلْ ُووا أ ْو تُ ْع ِرضُ وا َفإ َِّن هَّ
ون خَ بِيراً» یعنی ای اه��ل ایمان نگهدار عدالت
كان ب ِم��ا تَ ْع َم ُل َ
َ
باشید و برای خدا گواهی دهید هر چند به ضرر خود یا پدرو مادر
و خویشان شما باشد (برای هر کس شهادت میدهد) اگر غنی
باشد یا فقیر خدا به (رعایت حقوق) آنها اولی است یعنی شما (در
حکم و ش��هادت) پیروی هوای نفس نکنید تا مبادا عدالت نگه
ندارید و اگر زیان را در ش��هادت به نفع خود بگردانید یا از بیان
حق خودداری کنید خدا به هر چه کنید آگاه اس��ت .در این آیه
شریفه خداوند مومنان را به قیامکنندگان...

احتمالارایهاوراقاسنادخزانهبهصادرکنندگان

معاونوزیرصنعتازاحتمالارایهاوراقاسنادخزانهبهصادرکنندگان
بابتمطالباتومعوقاتجوایزصادراتیخبردادوگفت:صادرکنندگان
میتوانندمطمئنباشندکهدولتبهپرداختطلبشان،متعهداست.
مجتبیخسروتاجدرگفتگوبامهرازبرنامهدولتبرایارایهاوراقخزانه
اس�لامی به صادرکنندگان به ازای مطالباتشان خبر داد و گفت :ارایه
اس��ناد خزانه به صادرکنندگان ،جزو بخشی از پیشنهاداتی است که
نماین��دگان مجلس اعالم کردهاند ،بنابراین باید دید که آیا در بودجه
س��ال ۹۷جایگاه پذیرش دارد.مع��اون وزیر صنعت افزود:
معتقدی��م که اگر به هر دلیلی ،امروز منابع دولت
محدودیت داشته و قادر به پرداخت طلب
صادرکنندگان نیس��ت  ،با صدور این
اس��ناد ،میتوان��د حمایت��ی که
میخواهدراازصادرکنندگان
انج��ام ده��د.وی تصریح
کرد :ب��ا دریافت اوراق
خز ا ن��ه ،
صادرکنن��دگان
میتوانندیاصبر
کنند ک��ه در
سررسید آن را



وصول کنند یا اینکه آن را در بازار سرمایه معامله نمایند ،بنابراین
این ،یک نوع تعهد از سوی دولت به صادرکنندگان است که آنها
مطمئنباشندکهباالخرهدولتمتعهدبهپرداختطلبآنها
خواهد بود.خس��روتاج اظهار داشت :طلب صادرکنندگان
متعلق به دوره س��الهای  ۸۰و  ۹۰است که در آن ایام ،اعالم
شده که جوایزی بابت صادرات ،به صادرکنندگان پرداخت
میشود و دولت هم متعهد بوده که این مبالغ را بپردازد؛ اما
این وعده محقق نش��ده اس��ت.رئیس کل سازمان توسعه
تجارت افزود:در سالهایبعد از آن،در مصوباتذکر
شد که به ش��رط تحقق درآمد ،این معوقات
پرداخت ش��ود ،اما اگر درآمدی نباشد،
دولت ق��ادر به پرداخت نخواهد بود.
این نکته هم به صادرکنندگان
اعالم ش��ده اس��ت ،بنابراین
آنچ��ه که عمدتا مطالبات
قانون��ی صادرکنندگان
است ،به دوره سالهای
 ۸۹و  ۹۰برمیگردد
که...

صفحه 5

میزانعیدی ۹۷کارگران؛حداکثر ۲میلیونو ۷۸۰هزارتومان

دولت وارد حوزه
گردشگریشودوپای
رونقوگسترشآنبایستد

صفحه2

هدف واقتصاد-علی وحید :اس��تاندار هرمزگان با
بیان این خبر که جزیره هرمز مرکز برگزاری فستیوال
های جهانی می شود بیان کرد :جزو برنامه های بلند
مدت است که مسیر ریلی و برقی تهران به بندرعباس
در  ۵یا  ۶ساعت طی شود.
فریدون همتی در نشس��تی با خبرنگاران که در
بندرعباس برگزار شد ،درباره جاذبه های گردشگری
استان هرمزگان گفت :ما ایرانی ها کشورمان را خوب
نمی شناس��یم سه برابر س��واحل ش��مال ایران در
هرم��زگان وجود دارد اما آن را خوب ندیده ایم و فقط
جاده های شمال را در  ۶ماهه اول سال پرترافیک می
کنیم .در این استان  ۱۴جزیره با ویژگی های منحصر
به فرد گردشگری وجود دارد که برخی از آنها در دنیا
بی نظیر است .حتی کش��ورهای حوزه خلیج فارس
غبطه داشتن آنها را می خورند اما ایرانی ها ساالنه ده
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پنجهزارگوشیتلفن
همراهبااجرایطرح
رجیستریغیرفعالشد

آگه�یفراخ�وان()96/25

س��اعت ،تنها  ۱۰ساعت در مس��یر خواهند بود .این
اتف��اق در کوتاه مدت می افت��د .در برنامه های میان
مدت نیز در نظر داریم تا این مسیر برقی شود .اگر این
پروژه نیز االن کلید بخورد جزو برنامه های بلند مدت
هرمزگان خواهد بود و مسافر مسیر تهران به اصفهان،
یزد ،کرمان و بندرعباس را در  ۵ساعت طی می کند.
ما باید جاده ها را نیز درست کنیم تا دسترسی مردم
به مناطق گردشگری استان آسان تر شود .اگر بتوانیم
زیرس��اخت ها را به سرعت با کمک بخش خصوصی
انجام دهیم شاهد تحول در استان خواهیم بود .چون
هیچ کدام از این کارها با بودجه دولتی به سرعت انجام
نمی شود باید بخش خصوصی ورود کند ما نیز اعالم
آمادگی ک��رده ایم که همه امکان��ات را برای حضور
بخش خصوصی فراهم م��ی کنیم.همتی بیان کرد:
دولت مصوبه آزاد راه بندر به کرمان را نیز مصوب کرده
تا بخش خصوصی آن را انجام دهد .آزاد راه بندرعباس
به س��یرجان نیز مصوبه دولت اس��ت که آن هم باید
توس��ط بخش خصوصی انجام ش��ود .ما به دنبال باز
کردن راه مناسب از فارس به بندرعباس هستیم باید
به سمت آزادراه برویم .استان هرمزگان  ۱۰فرودگاه
دارد ک��دام اس��تان چنین ظرفیت��ی را دارد؟ اکنون
فرودگاههای س��یری ،ابوموسی ،قش��م ،بندر لنگه،
جاسک ،تنب بزرگ ،کیش و الوان فعال هستند.

آگه�يتجدی�دمناقص�هعموم�ي96/75/105و96/75/106

صفحه

کوچککردندولت
تنهاراهرشد
تولیداست

کاهش فاصله تهران_بندرعباس تا  ۵ساعت
ها میلیارد دالر پول را به ترکیه و امارات و کشورهای
دیگ��ر می برند .چ��را باید ایرانی ها برای اس��تفاده از
س��احل گردش��گری به خارج از کشور سفر کنند اما
ندانند که چه ظرفیت هایی در کشورمان وجود دارد.
ویادامهداد:گردشگریتنهاظرفیتاستانهرمزگان
نیس��ت بلکه این استان در زمینه داشتن سنگ های
آهکی منگنز و س��نگ های معدنی دیگر نیز بسیار با
اس��تعداد است ولی بیشتر کرمان و یزد و مشهد را به
معادنش می شناسند .همچنین صنایع آب بر مانند
فوالد که باید لب ساحل ایجاد شود را داریم .ما آماده
پذی��رش دهها صنعت پتروش��یمی در منطقه ویژه
پارس��یان شده ایم .اس��تاندار هرمزگان درباره ایجاد
زیرساخت های حمل و نقل در استان بیان کرد :نیاز به
خط ریلی گسترده داریم و از االن با سازمان راهداری
در بح��ث ریل کارهای جدیدی را آغاز کرده و دیدگاه
هایم��ان را نزدیک ک��رده ایم  .این اتف��اق باید برای
بندرعب��اس بیفتد که حمل و نقل ارزان و با س��رعت
انجام ش��ود .باید روی خط ریلی از تهران به اصفهان
س��پس اصفه��ان ب��ه باف��ت و شهرس��تان بافت به
بندرعباس کار ش��ود گفته ش��ده که تا سال  ۹۸این
مسیر تکمیل خواهد شد اگر این اتفاق بیفتد در حوزه
حمل و نقل مسافر ریلی تحول اساسی ایجاد می شود.
یعنی مس��افران از تهران ب��ه بندرعباس به جای ۱۸

ظریف:

فردی در آمریکا قدرت را به دست گرفته که فهم
و درکی از روابط فرهنگی ملتها ندارد
2

تامینمالیجمعی
برایکسبوکارهای
دیجیتال
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ادامه در صفحه2

صفحه 5

نوبت اول

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس�تان همدان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طريق مناقصه به ش�رح زیر به پيمانكار واجد ش�رايط
واگذار نمايد.
شماره
مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد براساس فهرست بها راهداری
سال ( 96ريال)

مبلغ تضمين شركت در فرایند ارجاع
کار(ريال) براساس آیین نامه تضمین معامالت
دولتی به شماره /123402ت50659هـ مورخ
94/9/22

96/75/105

تهیه  ،نصب ،تعمیرو مرمت و بازسازی و رنگ آمیزی
گاردریلهای سانحه دیده در محورهای حوزه استان همدان

7/000/000/000

350/000/000

96/75/106

تعمیر و عملیات حفاظت پلهای حوزه شهرستان همدان

2/993/448/047

149/700/000

محل دريافت اسناد  :سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی www.setadiran.ir
جهت اطالع بیشتر به سايت  http://IETS.MPORG.IRمراجعه نمایید
آخرين مهلت دريافت اسناد  :تا ساعت  14مورخ96/11/1
آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت  :تا ساعت  13مورخ 96/11/12 :
محل تحويل پاكت الف به صورت فیزیکی :دبيرخانه اداره كل واقع در همدا ن بلوار س�ید جمال الدین اس�د آبادی نبش بلوار ش�هید س�تار
ابراهیمی
محل تحويل پاكت الف و ب و ج به صورت الکترونیکی :سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی www.setadiran.ir
تاريخ بازگشائي پاكات  :ساعت  9صبح مورخ 96/11/14
محل بازگشايي پاكات  :سالن جلسات اداره کل واقع در همدا ن بلوار سید جمال الدین اسد آبادی نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی
مهلت اعتبار پيشنهاد قيمت  3 :ماه
تعدیل  :ندارد
صالحیت الزم  :مناقصه  76/75/105دارا بودن گواهی صالحیت پیمانکاری (حداقل رتبه  5راه و ترابری ) از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و
مناقصه  96/75/106دارا بودن گواهی صالحیت پیمانکاری (حداقل رتبه  5راه و ترابری و یا ابنیه ) از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
نوبت اول  96/10/24نوبت دوم -96/10/25م الف4583:
پيمان و رسيدگي اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان

شرکت آب و فاضالب
استان قزوین

عکس از محمد جعفری-هدف واقتصاد

تشدید رکود
در سال۹۷

سرمقاله

2

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات توسعه شبکه فاضالب همراه با ترمیم ترانشه در
ناحیه منفصل ش�هری ناصرآباد -فاز  3به ش�ماره  96/13/13452را از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(س�تاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد ش�د و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1396/10/24 :می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :تا ساعت  19روز پنج شنبه تاریخ 1396/10/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تا ساعت  19روز یک شنبه تاریخ 1396/11/08
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  10روز دوشنبه تاریخ 1396/11/09
اطالعات تماس با دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف؛ آدرس :قزوين ،چهارراه
وليعصر«عج» ،بلوار آيت ا… خامنه اي ،كوچه گلستان پنجم ،پالك  ،4شركت آب و فاضالب استان قزوين  .تلفن028 – 33379051-4 :
نمابر028 -33378167 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021- 41934دفتر ثبت نام021- 88969737:و-85193768
021
 مبلغ برآورد 15/267/627/191:ریال گواهینامه احراز صالحیت :حداقل رتبه  5رشته آب. ارائه اسناد مربوطه به اجرای حداقل 2کیلومتر توسعه شبکه فاضالب ( تحویل موقت و صورت وضعیت قطعی تاییدشده کار فرما)ـ به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ـ مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت ها از تاریخ آخرین روز ارائه پیشنهادات به مدت  3ماه می باشد و با نظر دستگاه مناقصه گزار تا  3ماه دیگر قابل
تمدید می باشد.
ـ هزينه اجراي كارهاي موضوع مناقصه از محل اعتبارات عمرانی(اوراق و اسناد خزانه اسالمی) شركت آب و فاضالب استان قزوين تأمين
مي گردد.
نوبت اول 24دی
نوبت دوم 25دی
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قزوین

روزنام�ه ه�دف و اقتصاد آم�اده عقد قرارداد با فع�االن مطبوعاتي جهت سرپرس�تي روزنامه در
استانهاي زير مي باشد:

 -1گیالن
 -2سمنان

-3کرمانشاه
-4بوشهر

2

ﺧﺒﺮ

ﺷﻤﺎﺭﻩ  3907ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ 24ﺩﻯ 1396
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻭﻝ

ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺮﻯ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﻯ
ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺩﻫﻨﺪ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﻳﻦ
ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺑﻪ ﺯﻳﺎﻧﺸﺎﻥ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺯﻳﺎﻥ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ
ﺧﻮﻳﺸﺎﻧﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺩﺭ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺩﺍﺩﻥ
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺣﻴﺎء ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻏﻴﺮ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺣﻖﮔﻮﻳﻰ ﺩﺭ
ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻟﻰ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﮔﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﻳﺎ ﺗﻬﻴﺪﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻗﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﭘﺲ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺳﺰﺍﻭﺍﺭﺗﺮ
ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎﺳــﺖ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﻛﺴﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺛﺮﻭﺗﺶ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺛﺮﻭﺗﺶ ﺑﻪ ﺯﻳﺎﻧﺶ
ﺷــﻬﺎﺩﺕ ﻧﺪﻫﻴــﺪ ﻭ ﺑــﺮ ﻓﻘﻴــﺮ ﺑﻪ ﺳــﺒﺐ
ﺗﻬﻴﺪﺳﺘﻰﺍﺵ ﺑﺮ ﺍﻭ ﺗﺮﺣﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻭ ﻫﺮ
ﭼﻨﺪﺣﻖﺑﺎﺷﺪﮔﻮﺍﻫﻰﻧﺪﻫﻴﺪﭘﺲﻣﻼﺣﻈﻪ
ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﻜﻨﻴﺪ ﺳــﺰﺍﻭﺍﺗﺮ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻳﺸــﺎﻥ
ﺭﺣﻴﻢﺗــﺮ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺳــﺖ ﭼﻨﻴــﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻣﻰﺩﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺣﻖ ﺿﺎﻳﻊ ﺷﻮﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺮ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺁﻥ ﻛﻮﺷﻴﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺛﺮﻭﺕ
ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﻭ ﻓﻘﻴﺮ ﺗﻬﻴﺪﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻯ ﺷﻬﺎﺩﺕ
ﻧﺸﻮﺩ ﭘﺲ ﻫﻮﺍﻯ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﻴﺮﻭﻯ ﻧﻜﻨﻴﺪ
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺍﺯ ﺣــﻖ ﺭﻭﻯ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻴﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ
ﺯﻳﺎﻥﻫــﺎﻯ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷــﻬﺎﺩﺕ ﺑــﻪ ﺣﻖ
ﺑﭙﻴﭽﺎﻧﻴﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺩﻫﻴﺪ ﻳﺎ ﺍﺯ
ﺷــﻬﺎﺩﺕ ﺭﻭﻯ ﮔﺮﺩﺍﻧﻴﺪ ﻭ ﻛﺘﻤﺎﻥ ﺷﻬﺎﺩﺕ
ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﻖ ﻣﻰﺩﺍﻧﻴﺪ ﻧﮕﻮﺋﻴﺪ ﭘﺲ
ﺟﺰ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ
ﺩﺍﻧﺎﺳــﺖ ﻭ ﺷــﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺮﺩﺍﺭﺗﺎﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺗﺎﻛﻴﺪ
ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﻨﻔﻌﺖ
ﺷــﺨﺼﻰ ﻭ ﻳﺎ ﭘﺪﺭ ﻭﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺧﻮﻳﺸــﺎﻥ ﻭ
ﻧﺰﺩﻳــﻜﺎﻥ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨــﺪ ﻳــﺎ ﻓﻘﻴــﺮ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﻳﺖ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.

ﺳﺨﻨﮕﻮﻯ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ:

ﻛﺎﻫﺶﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕﭘﮋﻭﻫﺸﻰﺗﻮﺳﻂﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯﺍﺟﺮﺍﻳﻰﻣﻤﻨﻮﻉﺍﺳﺖ
ﺳﺨﻨﮕﻮﻯ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻻﻳﺤﻪ
ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸــﻮﺭ ﺳﺎﻝ  97ﺍﺯ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ  275ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑــﺮﺍﻯ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺼﺎﺩﻓــﺎﺕ ﻭ 450
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣــﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻨﺘــﺮﻝ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ
ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ ،ﻋﻠﻰﺍﺻﻐﺮ ﻳﻮﺳﻒﻧﮋﺍﺩ
ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮﻯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺁﺧﺮﻳﻦ
ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺗﻠﻔﻴــﻖ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ
ﻫﺰﻳﻨــﻪﺍﻯ ،ﮔﻔــﺖ :ﺑﻪ ﻣﻮﺟــﺐ ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﻠﻔﻴﻖ ،ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ
ﺁﻣﻮﺯﺷــﻰ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻰ ﻭ ﭘﺎﺭﻙﻫﺎﻯ ﻋﻠﻢ ﻭ
ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﺳــﻘﻒ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺳﺎﻝ  96ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺍﺧﺬ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ

ﺍﻳــﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﺭ ﺟﻬــﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ
ﺗﻤﻠﻚ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻯ ﻭ ﺍﺣﺪﺍﺙ
ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻣﺘﺎﻫﻠﻴﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪﻭ
ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﻧﻴــﺰ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.ﻳﻮﺳﻒﻧﮋﺍﺩ ﺑﺎ
ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﻠﻔﻴﻖ
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﭘﮋﻭﻫﺸﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ
ﺍﺟﺮﺍﻳــﻰ ،ﮔﻔــﺖ :ﺑــﻪ ﻣﻮﺟــﺐ ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﻠﻔﻴﻖ ،ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺰﻳﻨــﻪﺍﻯ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ
ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻯ ﻓﻀﻞ ﻳﻚ ﻭ ﺷﺶ )ﻣﻌﺎﺩﻝ 800
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ( ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻰ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ.
ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ

ﻇﺮﻳﻒ:

ﻓﺮﺩﻯ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻓﻬﻢ ﻭ ﺩﺭﻛﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺧﺒﺮ
ﺗﺮﺍﻣﭗﺑﺎﺗﻌﻠﻴﻖﺩﻭﺭﻩﺍﻯﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ
ﺑﺪﻧﺒﺎﻝﺑﺎﻻﻧﮕﻪﺩﺍﺷﺘﻦﭼﻤﺎﻕﺍﺳﺖ
ﻋﻀﻮﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﺍﻣﻨﻴﺖﻣﻠﻰﻣﺠﻠﺲﺑﺎﺑﻴﺎﻥ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮﺍﻣــﭗ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻴــﻖ ﺩﻭﺭﻩﺍﻯ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ
ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭼﻤﺎﻕ ﺍﺳﺖ،
ﺗﺤﺮﻳﻢ  14ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭﺣﻘﻮﻗﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺭﺍ
ﻧﻘﺾ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮﺩ.ﺣﺸﻤﺖ ﺍﷲ
ﻓﻼﺣﺖﭘﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ،ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﺗﺮﺍﻣﭗﺩﺭﺗﻤﺪﻳﺪ 120ﺭﻭﺯﻩ»ﺗﻌﻠﻴﻖﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ
ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ« ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﺭ
ﺍﻳﻦﻛﺎﺭﺭﺍﺍﻧﺠﺎﻡﻣﻰﺩﻫﺪ،ﺍﻇﻬﺎﺭﺩﺍﺷﺖ:ﻛﺎﺭﻯﻛﻪ
ﺗﺮﺍﻣــﭗ ﻛﺮﺩ ،ﻧﻮﻋﻰ ﻋﻘﺐﻧﺸــﻴﻨﻰ ﺍﺯ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎﻯ
ﮔﺬﺷﺘﻪﻭﻯﺑﻮﺩ.ﻭﻯﺩﺭﺗﻮﺿﻴﺢﺍﻳﻦﻣﺴﺌﻠﻪﮔﻔﺖ:
ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻣﻰﺩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻳﻚ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺭﻳﺸــﻪﺩﺍﺭ
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﺭﻳﺸﻪ
ﺑﺮﺟﺎﻡﺭﺍﺑﻜﻨﺪﻭﺍﻳﻦﻭﺍﻗﻌﻴﺘﻰﺍﺳﺖﻛﻪﺍﻭﺑﺨﻮﺍﻫﺪ
ﻳﺎ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻫﻢ
ﺍﻣﻜﺎﻥﺟﻠﺐﻧﻈﺮﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰﻫﺎﺑﺮﺍﻯﺧﺮﻭﺝﺍﺯﺑﺮﺟﺎﻡ
ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ.ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﻭ
ﺳﻴﺎﺳﺖﺧﺎﺭﺟﻰﻣﺠﻠﺲﺩﺭﻋﻴﻦﺣﺎﻝﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻛﺮﺩ:ﻫﺪﻑﺗﺮﺍﻣﭗﺍﺯﺍﻋﻼﻡﺍﻳﻨﻜﻪﺑﺮﺍﻯﺁﺧﺮﻳﻦﺑﺎﺭ
ﺗﻌﻠﻴﻖﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﺭﺍﺗﻤﺪﻳﺪﻣﻰﻛﻨﺪ،ﺍﻳﻦﺍﺳﺖﻛﻪ
ﭼﻤﺎﻕﺭﺍﻫﻤﭽﻨﺎﻥﺑﺮﺳﺮﺟﻤﻬﻮﺭﻯﺍﺳﻼﻣﻰﻧﮕﻪ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﻛﻨﺎﺭ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﭼﻤﺎﻕ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﻃﻰ
ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﺘﺰﻟﺰﻝ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻛﺎﻧﻮﻥ
ﻫﺪﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻓﻼﺣﺖﭘﻴﺸﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺭﻓﺘﺎﺭﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ
ﺣﻮﺯﻩﺳﻴﺎﺳﺖﺧﺎﺭﺟﻰﺩﺭﺷﺮﺍﻳﻂﻛﻨﻮﻧﻰﺍﻇﻬﺎﺭ
ﺩﺍﺷﺖ:ﻭﺯﺍﺭﺕﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪﻣﺎﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮﺑﺎﻳﺪ
ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺗﺎﺑﻮﺷﻜﻨﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ
ﻛﺎﺭﻯﻛﻨﺪﻛﻪﻫﻤﭽﻨﺎﻥﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎﻯﺩﻧﻴﺎﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻯ
ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻭ ﻧﺘﺎﻧﻴﺎﻫﻮ ﺑﺎﺷــﺪ.ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ
ﻳﻜﺠﺎﻧﺒﻪﺗﺮﺍﻣﭗﺍﺳﺖ،ﺩﺭﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻣﺪﺍﻭﻡﺑﺎﺷﺪﻭﺩﺭ
ﺩﺍﺧﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ ﻣﻠﻰ،
ﺑﺴﻴﺞﻋﻤﻮﻣﻰﻭﺍﻣﻨﻴﺖﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯﺑﻴﺶﺍﺯﭘﻴﺶ
ﺗﻘﻮﻳﺖﺷﻮﺩ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺩﻓﺎﻋﻰﺍﻳﺮﺍﻥﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰﺑﻪﻫﻴﭻ
ﻛﺸﻮﺭﻯﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺳﺨﻨﮕﻮﻯﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﺍﻣﻨﻴﺖﻣﻠﻰﻭﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺧﺎﺭﺟﻰﻣﺠﻠﺲﺷﺮﻭﻁﺁﻣﺮﻳﻜﺎﺑﺮﺍﻯﺍﺩﺍﻣﻪﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﻬﺎﻧﻪﺟﻮﻳﻰ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮﺍﻯ
ﻧﺠﺎﺕ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﺍﺩﻭﻛﺲ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﺗﺎﻛﻴﺪ
ﻛﺮﺩ :ﺍﮔﺮ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﺯ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ
ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺿﻊ ﺳــﻜﻮﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﻨﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻯﺍﺳــﻼﻣﻰﺍﻳﺮﺍﻥﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﻔﺼﻠﻰﺑﺮﺍﻯ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦﻧﻘﻮﻯﺣﺴﻴﻨﻰﺩﺭﮔﻔﺖﻭﮔﻮﺑﺎﺍﻳﺴﻨﺎ
ﺩﺭ ﻭﺍﻛﻨــﺶ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺁﻣﺮﻳــﻜﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺍﺟﺮﺍﻯﺑﺮﺟﺎﻡ،ﮔﻔﺖ:ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰﻫﺎﻋﻠﻴﺮﻏﻢﺗﻤﺎﻣﻰ
ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ
ﻟﻐﻮﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯﺑﺮﺟﺎﻣﻰﻋﻠﻴﻪﺍﻳﺮﺍﻥﺷﺪﻩﻣﻨﺘﻬﻰ
ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺷﺮﻭﻃﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺑﻴﺎﻥ
ﻛﺮﺩﻧﺪ ،ﺷﺮﻭﻃﻰ ﻛﻪ ﻣﻀﺤﻚ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎﻥ
ﺩﻫﻨــﺪﻩ ﭘﺎﺭﺍﺩﻭﻛــﺲ ﻭ ﺗﻨﺎﻗﻀﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻯﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰﻫﺎﺩﻳﺪﻩﻣﻰﺷﻮﺩ.ﻭﻯﺗﺎﻛﻴﺪ
ﻛﺮﺩ:ﺩﻭﻟﺖﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻣﻰﺩﺍﻧﺪﻛﻪﺍﮔﺮﺍﺯﺑﺮﺟﺎﻡﺧﺎﺭﺝ
ﺷــﻮﺩ ﺩﭼﺎﺭ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤﻴــﻦﺩﻟﻴﻞﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻟﻐﻮﺗﺤﺮﻳﻢﻫــﺎﻯﺍﻳﺮﺍﻥﺭﺍ
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻛﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﻳﻜﺴﺮﻯ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻀﺤﻚ ﻭ ﺑﻴﺮﺍﻩ
ﺭﺍ ﻣﻄــﺮﺡ ﻛﺮﺩ ﺁﻥ ﻫــﻢ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﻓﺎﻋﻰ
ﻛﺸــﻮﺭﻣﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻫﻴﭻ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰﺑﻪﻫﻴﭻﻛﺸﻮﺭﺩﻳﮕﺮﻯﻧﺪﺍﺭﺩ.ﻭﻯﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺩﺍﺩ:ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰﻫﺎﺍﺯﻳﻚﻃﺮﻑﻧﻤﻰﺧﻮﺍﻫﻨﺪﺑﺮﺟﺎﻡ
ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻯ ﻛــﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺑﺮﺟﺎﻡﺩﺭ 26ﺩﻯ 94ﺗﺎﻛﻨﻮﻥﻭﺑﻌﺪﺍﺯﮔﺬﺷﺖﺩﻭ
ﺳﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼﺵﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺟﺎﻡ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰﻧﺸﺪﻩﻭﺍﺟﺮﺍﻳﻰﻧﮕﺮﺩﺩ.

ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮﺟﻤﻊ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻯ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻯ
ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻛﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻛﺴــﺮ ﻭ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﺑﺮ
ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﭘﮋﻭﻫﺸﻰ
ﻣﺼــﻮﺏ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻭ ﺑــﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ
ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺑﺮﺍﻯ
ﺍﻣــﻮﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸــﻰ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﻨــﺎﻭﺭﻯ ﺑﻪ
ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻣﺸﺨﺺ
ﻛﻨــﺪ.ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ :ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑــﻪ ﺩﻳﮕﺮ
ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺗﻠﻔﻴــﻖ ،ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻛﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ
ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺳــﺘﺎﻥﻫﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﻣﺤﺴﻮﺏ
ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﻯ ،ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ

ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺗﻠﻔﻴــﻖ ،ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷــﺪﻩ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺭﻓﺎﻩ ﺩﺍﻧﺸــﺠﻮﻳﺎﻥ،
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ ،ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﻤﻚ ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺎﻟﻰ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﻯ ﺭﻓﺎﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻰ ﺗﻠﻘﻰ
ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﻭﺟــﻮﻩ ﺣﺎﺻــﻞ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻭﺍﻡﻫﺎﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻰ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ
 1130ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ
ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﺭﻓــﺎﻩ ﺩﺍﻧﺸــﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ
ﻣﻰﺭﺳﺪ.
ﺳــﺨﻨﮕﻮﻯ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺗﻠﻔﻴــﻖ
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ،
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍﻯ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻯ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ﺑﺨﺸﻰ

ﺍﺯ ﺍﻣﻼﻙ ﻭ ﻓﻀﺎﻯ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺘﻰ ﺧﻮﺩ
ﻭ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺘﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺍﺣﺪﺍﺙ ،ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﻛﻨﺪ .ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺷــﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﺭﺑــﺮﻯ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻼﻙ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻌﺎﻑ
ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ :ﺩﺭ ﻣﺼﻮﺑــﻪ ﺩﻳﮕــﺮﻯ
ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺑﻴﻤﻪﺍﻯ ﻣﻜﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ 275
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺷــﺨﺺ
ﺛﺎﻟــﺚ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘــﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺭﺍﻫــﺪﺍﺭﻯ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺟﺎﺩﻩﺍﻯ ،ﻧﻴﺮﻭﻯ
ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ
ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺷﻮﺩ.

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﻳﻚ
ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﻭ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺍﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻓــﺮﺩﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺩﺳــﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻓﻬــﻢ ﻭ ﺩﺭﻛﻰ ﺍﺯ
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﻇﺮﻳﻒ ﺩﺭ
ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺍﺟﻼﺱ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
ﺁﺳﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ  70ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎﻯ
ﻓﺮﻫﻨﮕــﻰ ﻭ ﻋﻠﻤــﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ  21ﻛﺸــﻮﺭ
ﺁﺳﻴﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ )ﺱ( ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ،
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺁﺳﻴﺎ ﻣﻬﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﻭ ﺗﻔﻜﺮﺍﺕ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻧﻴﺰ
ﻗﺎﺭﻩ ﺁﺳــﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻔﻜﺮ ،ﻓﻠﺴــﻔﻪ ﻭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ
ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﻞ
ﺑﺤﺮﺍﻥ ،ﺩﺭﮔﻴﺮﻯ ﻭ ﻛﺸــﺘﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻯ ﺩﺭ
ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫــﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺁﺳــﻴﺎ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻰ

ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﻭﻯ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸــﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺳــﻴﺎ
ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻧﮕﺮﺵﻫﺎ ﻭ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻯ ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ ﺍﺳﺖ
ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ
ﻏﺮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ﻣﻰﮔﺬﺭﺩ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻛﻪ
ﺑــﻪ ﺁﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺑﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕــﻰ ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻰ ﻭ ﺁﻛﺎﺩﻣﻴﻚ ﻧﻴﺴﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﻛﻪ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻭﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻯﻓﺮﻫﻨﮕﻰﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﻋﺮﺻــﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔــﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﺍﻣﺎ
ﮔﻔﺖﻭﮔــﻮﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻳﻚ ﺿﺮﻭﺭﺕ
ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﻭ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﻣﺎ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺩﺭ ﻗﺮﻥﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻳﻚ ﭘﺎﺭﺍﺩﺍﻳﻢ
ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﺣﺮﻛــﺖ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﻢ ﻭ ﺍﻳﻦ
ﺣﺮﻛــﺖ ﻭ ﭘﺎﺭﺍﺩﺍﻳــﻢ ﺣﺎﺻﻠﻰ ﺟــﺰ ﺿﺮﺭ،
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻭ ﺩﺭﮔﻴﺮﻯ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ،

ﮔﻔﺖ :ﭘﺎﺭﺍﺩﺍﻳــﻢ ﻗﺎﻟﺐ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ
ﻣﺒﺘﻨــﻰ ﺑــﺮ ﺩﺷــﻤﻦﺍﻧﮕﺎﺭﻯ ،ﺣــﺬﻑ ﻭ
ﺍﺋﺘﻼﻑﺳﺎﺯﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﻫﻢ ﻛﻮﺑﻴﺪﻥ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ
ﻓﺮﺿﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻯ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺻﻔﺮ
ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺑﺸﺮﻯ ﺑﺎﺯﻯ
ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﺯﻯ ﺣﺎﺻﻞ
ﺟﻤﻊ ﻣﻨﻔﻰ ﻣﻰﺍﻧﺠﺎﻣــﺪ .ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻪ
ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺎﺍﻣﻨﻰ ﺩﻳﮕــﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﺍﻣﻨﻴﺖ
ﺑﺨﺮﻳــﻢ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺍﻣﻦ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﻛﻤﻚ
ﻛﺮﺩﻩﺍﻳــﻢ ﻭ ﺍﮔــﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺳــﺎﻳﺮﻳﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻭﺣﺸــﺖ ﺑﻴﺎﻧﺪﺍﺯﻳــﻢ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺑــﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ
ﺑﺮﺳــﻴﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤــﮕﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻭﺣﺸﺖ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪﺍﻳﻢ ﺣﺘﻰ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ.
ﻇﺮﻳــﻒ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎﻥ ﻛــﺮﺩ :ﺍﺻﻄﻼﺡ
ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﮔﻰ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﺍﺻﻄﻼﺣﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﻳﻮﺍﻧﮕــﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺎﺑﻮﺩﻯ
ﺗﻀﻤﻴﻨﻰﻣﺸﺘﺮﻙ.ﻣﺎﺍﻣﺮﻭﺯﺧﻴﺎﻝﻣﻰﻛﻨﻴﻢ
ﺩﺭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ
ﺍﺋﺘﻼﻑﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﺣــﺬﻑ ﺩﻳﮕــﺮﺍﻥ ﻭ
ﺩﺷﻤﻦﺳﺎﺯﻯ ﺗﻔﻜﺮﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ
ﻗﺪﺭﺕﻫﺎﻯﺳﻠﻄﻪﮔﺮﺑﺮﺟﻬﺎﻥﺗﺤﻤﻴﻞﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﻜﺮ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺧﺼﻮﻣﺖ،ﺩﺷﻤﻨﻰﻭﻛﺸﻤﻜﺶﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ.
ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﺭﺍﺩﺍﻳﻢ ﻧﺎﺍﻣﻨﻰ ﺭﺍﻫﻰ ﺟﺰ
ﺍﺋﺘﻼﻑﺳــﺎﺯﻯ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺣــﺬﻑ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ﻭ
ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺍﻋﻢ ﺁﻥ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻯ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﺁﺳﻴﺎﻳﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻓﻬﻢ،
ﺩﺭﻙ ﻭ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﻭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ
ﺁﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻗﻨﺎﻯ
ﻃــﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺑﺎﺷــﻴﻢ ،ﺑﻪ ﺩﻧﺒــﺎﻝ ﺩﺭﻙ

ﺩﺭﺟﻠﺴﻪ ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻣﻨﺎﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻰ:

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻋﻴﺪﻯ 97ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ؛ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ 2ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ
 780ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ

ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺭﺯﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﺟﻠﺴﻪﻫﻴﺎﺕﺍﻣﻨﺎﻯﺻﻨﺪﻭﻕﺗﻮﺳﻌﻪﻣﻠﻰﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﺩﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺁﻧﻼﻳﻦ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺑﺎ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﻯ
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﺣﻤﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﺎﻣﻞ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻰ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻣﻨﺎ
ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﺯ ﺗﻼﺵﻫﺎﻯ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﻭﻯ ﺩﺭ
ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺗﺼــﺪﻯ ﺍﻳــﻦ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ،ﺑــﺎ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ
ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻣﻨﺎﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻰ ﺩﻛﺘﺮ
ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺷــﻬﻴﺪ ﺯﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳــﻮﺍﺑﻖ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺏ

ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﻭﻯ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻀﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﻳﻴﺲ
ﻫﻴﺎﺕ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﻛﺘﺮ ﺍﻣﻴﺪﮔﻴﻼﻥ ﭘﻮﺭ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻀﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻰ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﺍﺗﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺻﻼﺡ ﺑﺮﺧﻰ
ﺑﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎﻯ ﻧﻈﺎﻡ ﻧﺎﻣﻪ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻋﻄﺎﻯ
ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺍﺭﺯﻯ ﻣﻄــﺮﺡ ﻭ ﺑــﺎ ﻫﺪﻑ ﺭﻭﻧــﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ،
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻣﻨﺎﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻰ
ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺭﺯﻯ ﺍﻋﻄﺎﻳﻰ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻛﺮﺩ.

ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻩ ﻓﻜﺮﻯ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰﻫﺎﻯ ﻃﺮﺡ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻫﺴــﺘﻴﻢ.ﻭﻯ ﮔﻔــﺖ :ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺍﻭﻟﻴﻦ
ﭼﻴﺰﻯ ﻛــﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻰﺭﺳــﻴﻢ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻴﺖ
ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﭼﻴﺰﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺁﻥ ﺩﺳﺖ ﻣﻰﻳﺎﺑﻴﻢ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻭ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻯ
ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑــﺎ ﺁﻥ ﺭﻭﺑﺮﻭ
ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﺍﺩﺍﻳﻢ ﺣﺬﻑ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﺭﺍﺩﺍﻳﻢ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﻯ ﻭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﻛﻪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﺳﺖ ﺣﺮﻛﺖ
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ
ﻓﺮﺩﻯ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻓﻬﻢ ﻭ ﺩﺭﻙ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ
ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻟﻔــﺎﻅ ﺭﻛﻴﻚ ﻭ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﻭﺭ
ﺧﻄﺎﺏ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻥ ﻓﺮﺩﻯ
ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺴــﺌﻮﻝ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ
ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺎﻧﻊ ﺭﺳﻴﺪﻥ
ﺑﻪﻳﻚﭘﺎﺭﺍﺩﺍﻳﻢﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻯﻓﺮﺍﮔﻴﺮﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣــﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ :ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺳــﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﺑﺮ
ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳــﺎﺱ ﺑﺎﻳــﺪ ﻧﮕﺮﺵﻫﺎﻯ ﻓﻜﺮﻯ ﻭ
ﻓﺮﻫﻨﮕــﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨــﻰ ﺑﺮ ﺧﻮﺩﺑﺮﺗﺮ
ﺑﻴﻨﻰ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻳﻢ ﻭ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺎﺱ
ﺭﺍﻫﻰ ﺟﺰ ﺷﺮﻭﻉ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺁﻥ
ﺍﺣﺘــﺮﺍﻡ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻭ ﻓﻬﻢ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﺍﺳــﺖ
ﻧﺪﺍﺭﻳــﻢ .ﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻳﻚ
ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻧﻔﺮﺕ ،ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻭ
ﺣﺬﻑ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻫﺴــﺘﻴﻢ .ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻓﺮﺍﻁ ﮔﺮﺍﻳﻰ
ﺁﺳــﻴﺎ ﻭ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻏﺮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﺍﻣﺎ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻧﻴﺴــﺘﻴﻢ ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻓﺮﻫﻨﮕﻰﺑﻬﺘﺮﻳﻦﻫﺪﻑﺩﺭﺍﻳﻦﻣﺴﻴﺮ
ﺍﺳﺖ .ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ

ﺁﺳــﻴﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ
ﻓﻠﺴــﻄﻴﻦ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨــﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺲ
ﺑﮕﻴﺮﻧــﺪ .ﺍﻳــﻦ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻯ ﺑﺎﻋــﺚ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﻧﮕﺮﺍﻧﻰﻫﺎﻭﮔﺴﻞﻫﺎﻯﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰﺷﺪﻩﺍﺳﺖ.
ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎﻯ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺑــﻪ ﺟﺎﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ
ﺭﻳﺸﻪ ﮔﺴــﻞﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ
ﺗــﻼﺵ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﺍﻓﻜﻨﻰ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻔﺮﺕ ﺍﺯ
ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥﻫﺮﺍﺳﻰ ﺭﺍ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺑﻴﺎﻭﺭﻧﺪ .ﻧﻴﺎﺯ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺑﺎ ﺗﻔﻜﺮ ﺍﻓﺮﺍﻃﻰ
ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺑُﻌﺪ ﺳﻠﺒﻰ ،ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧــﺪ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺗﻔﻜﺮ ﺍﻓﺮﺍﻃﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ
ﺑﻜﺸــﺎﻧﺪ ﻭ ﺍﻳــﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﻬــﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﺗﺎ ﻟﺲﺁﻧﺠﻠﺲ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﺗﺎ
ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﺪﻫﺪ.
ﻇﺮﻳﻒ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺍﻣﻨﻴــﺖ ﺣﺮﻛــﺖ ﻛﻨﻴــﻢ ﺑﺎﻳــﺪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ
ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥﺳــﺎﺯﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻴﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪﻫﺎﻯ
ﻣــﺮﺩﻡ ﻭ ﻧﺨﺒــﮕﺎﻥ ﻭ ﺗﻤﺎﺱﻫــﺎﻯ ﺁﻥﻫــﺎ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧــﺪ ﺭﺍﻩﻫﺎﻯ ﻣﺸــﺘﺮﻛﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﺭﻓﻊ
ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ .ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﻼﺱ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻄﻴﺮ ﻛﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎﺳﺖ
ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ،
ﺗﻮﺟــﻪ ﻛﻨﻨــﺪ .ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﻳــﻚ ﺿﺮﻭﺭﺕ
ﺍﺟﺘﻨﺎﺏﻧﺎﭘﺬﻳــﺮ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻣــﺎ ﺑﺎﻳــﺪ ﺍﻳــﻦ
ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻫــﺎ ﺭﺍ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻛﻨﻴﻢ ﺗــﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ
ﺁﺳــﻴﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺳــﺮﺁﻣﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺗﻤﺪﻥ
ﺑﺎﺷــﻴﻢ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﻧﻴﺰ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﮔﺮﺩﺍﺑــﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﻧﺠﺎﺕ
ﺑﺪﻫﻴﻢ.

ﺣﺪﺍﻗــﻞ ﻋﻴﺪﻯ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ 1ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﻭ 850ﻫﺰﺍﺭ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻋﻴﺪﻯ 2ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ  780ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺑــﺮﺍﻯ ﺳﺎﻝ97ﺍﺳــﺖ.ﺑﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺗﺴــﻨﻴﻢ،ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ،ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻛﺎﺭ
ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻋﻴﺪﻯ ﻭ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﺳﺖ،
ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻛﺎﻣﻼ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻋﻴﺪﻯ ﻭ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺁﻥ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻛﺎﺭ
ﻣﻌــﺎﺩﻝ ﺷــﺼﺖ ﺭﻭﺯ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺰﺩ ،ﺑﻌﻨــﻮﺍﻥ ﻋﻴﺪﻯ ﻭ
ﭘﺎﺩﺍﺵ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ

ﻳﻚ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻧﺒﺎﻳﺴــﺘﻰ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻧﻮﺩ ﺭﻭﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ
ﻣــﺰﺩ ﺭﻭﺯﺍﻧــﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧــﻰ ﺗﺠــﺎﻭﺯ ﻛﻨﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻰ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ
ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ 60ﺭﻭﺯ ﻣﺰﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺍﻳﺎﻡ
ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﺩ ،ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻰ ﺍﺯ
ﺍﻳــﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺳــﻘﻒ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﻮﻕ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﻯ ﺳــﺎﻝ  96ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ
ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻴﺪﻯ ﺳــﺎﻝ 97ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﺯﻳــﺮ ﺍﺳــﺖ .ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻋﻴــﺪﻯ ﻛﺎﺭﮔــﺮﺍﻥ 1ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ
850ﻫــﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻋﻴﺪﻯ 2ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ 780
ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﻝ97ﺍﺳﺖ.

ﺁﺫﺭﻯ ﺟﻬﺮﻣﻰ:

ﭘﻨﺞﻫﺰﺍﺭﮔﻮﺷﻰﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮﺍﻩﺑﺎﺍﺟﺮﺍﻯﻃﺮﺡﺭﺟﻴﺴﺘﺮﻯﻏﻴﺮﻓﻌﺎﻝﺷﺪ
ﻭﺯﻳــﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﻓﻨــﺎﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﺍﻋــﻼﻡ ﻛﺮﺩ :ﺑﻴــﺶ ﺍﺯ ﭘﻨﺞ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ
ﮔﻮﺷــﻰ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡ
ﺭﺟﻴﺴــﺘﺮﻯ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﺷــﻰ ﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻣﻰ
ﺷﻮﺩ.
ﺑﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﺍﻳﺮﻧﺎ،
»ﻣﺤﻤﺪﺟــﻮﺍﺩ ﺁﺫﺭﻯ ﺟﻬﺮﻣﻰ« ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﻧﺸﺴــﺖ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ’ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ
ﺟﻤﻌﻰ ﭘــﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﻴــﺎﻥ‘ ﺑﻴﻦ
ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﻣــﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ،
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ،ﺗﻌﺎﻭﻥ ،ﻛﺎﺭ
ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﺭﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ
ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ
ﺁﻣﺎﺭ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻯ ﺷــﺪﻩ ،ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﮔﻮﺷــﻰ ﻫــﺎ ﺁﻳﻔﻮﻥ ﺭﺷــﺪ 600
ﺩﺭﺻﺪﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳــﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺴــﺌﻮﻝ60 ،
ﺩﺭﺻﺪ ﮔﻮﺷــﻰ ﻫﺎﻯ ﺁﻳﻔﻮﻥ ﻛﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺩﺭ
ﻛﺸﻮﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺍﺯ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﺭﺳﻤﻰ ﻭﺍﺭﺩ
ﺷــﺪﻩ ﺍﻧــﺪ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺍﻳﻦ
ﺁﻣﺎﺭﻫــﺎ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ ﮔﻮﺷــﻰ ﻫﺎﻯ
ﺁﻳﻔﻮﻥ ﻧﺒﻮﺩ.
ﺁﺫﺭﻯ ﺟﻬﺮﻣﻰ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛــﺮﺩ :ﺍﻟﺒﺘﻪ 40
ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﺷــﻰ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ

ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﺷﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ،
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻳﺎ ﮔﻮﺷﻰ ﻫﺎﻯ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺴــﺎﻓﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ
ﻛﻤﻰ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﻮﺷﻰ ﻣﺠﺎﺯ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻯ ﻃﺮﺡ ﺭﺟﻴﺴﺘﺮﻯ ’ ﺷﺎﻳﺪ ’
ﻭﻯ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﻃﺮﺡ ﺭﺟﻴﺴﺘﺮﻯ ﺷﺎﻳﺪ
ﻧﻴــﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻯ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻯ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ
ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ،
ﺣﺬﻑ ﺍﺭﺯ ﻣﺒﺎﺩﻟــﻪ ﺍﻯ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻫﺎﻯ
ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻳــﻦ ﻛﺎﻻ ،ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ
ﺩﻻﻳﻞ ﺭﺷﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ،
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌــﺖ ،ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺠﻮﺯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺧﻰ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻯ
ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺳﻨﺘﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ.
ﻭﻯ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎﻥ ﻛــﺮﺩ :ﻫﻔﺘــﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ
ﻧﺸﺴــﺖ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺩﺭ ﺳــﻄﺢ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ
ﻃﺮﺡ ﺭﺟﻴﺴــﺘﺮﻯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺤﺪﻭﻳﺖ
ﻛﺴﺐ ﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻧﻮﭘﺎ

ﺁﺫﺭﻯ ﺟﻬﺮﻣﻰ ﭘﻴﺮﺍﻣــﻮﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ
ﻫﺎﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺩﺭ ﭘﻰ ﻭﻗﻮﻉ
ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﺧﻴﺮ ﻛﺸــﻮﺭ ،ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﻫﻤﻪ
ﻛﺴــﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺍﺑﺴــﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻡ
ﺭﺳــﺎﻥ ﻫﺎ ﻧﻴﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼﺵ ﺷــﻮﺩ،
ﺣﺪﺍﻗــﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳــﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴــﺐ ﻭ
ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻧﻮﭘﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻳﺪ.
ﻭﻯ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛــﺮﺩ :ﻧﺎﺁﺭﺍﻣﻰ ﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﺮ
ﺷــﺎﺧﺺ ﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ،
ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻜﻪ ﻭ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺷﺪﻩ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮔﺬﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺑﺘﺪﺭﻳﺞ ﻣﺴــﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﻫﺪ
ﻳﺎﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺮﻧــﺎ ،ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ،ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ
ﻭ ﻓﻨــﺎﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ﺗﻌــﺎﻭﻥ ،ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧــﺖ ﻋﻠﻤــﻰ ﺭﻳﺎﺳــﺖ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ،ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺟﻤﻌﻰ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻣﺪﻝ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻯ ﺍﻋﺎﻧﻪ
)ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻧﺬﺭﻯ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺎ ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ
ﻛﻤﻴﺘــﻪ ﺍﻣــﺪﺍﺩ ﺍﻣــﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨــﻰ( ،ﻣﺪﻝ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ
ﻗﺒﺎﻝ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔــﺬﺍﺭﻯ ﺑﺨﺸــﻰ ﻭ ﻣﺪﻝ
ﺷﺮﺍﻛﺖ )ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺳﻬﻤﻰ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ
ﺍﺳﺘﺎﺭﺗﺎﭘﻰ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ( ﺍﻧﺠﺎﻡ

ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﻭﺯﻳــﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ،ﺍﺯ
ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔــﺬﺍﺭﻯ ﻫــﺎﻯ ﺧﺮﺩ ﻭ
ﻛﻮﭼﻚ  100ﺗﺎ  500ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻭ ﻛﺴــﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫــﺎﻯ ﻧﻮﭘــﺎ ،ﺑــﺎ ﺍﻣﻀــﺎﻯ
ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺟﻤﻌﻰ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ.
ﻃﺮﺡ ﻛﺪﺩﺍﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﮔﻮﺷــﻰ ﻫﺎﻯ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻳﺎ ﺭﺟﻴﺴــﺘﺮﻯ ﻃﺮﺣﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺁﻥ ﮔﻮﺷــﻰ ﻫﺎﻯ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺑﺮ
ﺍﺳﺎﺱ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺳﺮﻳﺎﻝ ﮔﻮﺷــﻰ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺳﺮﻳﺎﻝ ﺳﻴﻤﻜﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳــﺎﺯﻯ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺛﺒﺖ
ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﻭﺷــﻦ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ
ﺷــﺒﻜﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻛﺸــﻮﺭ ،ﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺳــﺮﻳﺎﻝﻫﺎ ﺑــﺎ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖ ﻫﺎﻯ ﺷــﺒﻜﻪ
ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻭ
ﭼﻨﺎﻧﭽــﻪ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺩﻯ ﺭﺳــﻤﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸــﺪﻩ
ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺷــﺒﻜﻪ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
ﻃﺮﺡ ﺭﺟﻴﺴــﺘﺮﻯ ﻛﻪ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ
 1385ﺑــﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟــﺮﺍ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ
ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻜﺴــﺖ ﺧــﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ
ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺯ ﮔﻮﺷــﻰ
ﻫﺎﻯ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ

ﻓﺮﺻﺖ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻧﻜﻪ ﻃﺮﺣﻰ
ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺷﻜﺴﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ،ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻜﺮﺩ.
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﻯ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﻭ
ﺍﻧﺘﺨــﺎﺏ ﻣﺤﻤﺪ ﺟــﻮﺍﺩ ﺁﺫﺭﻯ ﺟﻬﺮﻣﻰ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺯﻳﺮﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ،ﻃﺮﺡ ﺭﺟﻴﺴــﺘﺮﻯ
ﻣﺠــﺪﺩ ﺩﺭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗــﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓــﺖ ﻭ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺁﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﻜﻪ
ﺍﺯ  28ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﻃﺮﺡ ﻛﺪﺩﺍﺭﻛﺮﺩﻥ
ﮔﻮﺷــﻰ ﻫﺎﻯ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ )ﺭﺟﻴﺴﺘﺮﻯ(
ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﺶ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻮﺩ ،ﺷﺪ.
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ،ﻃﺮﺡ ﭘﺎﻳﺶ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻼﺵ ﺩﺍﺷــﺖ ﺑﺎ ﺭﺻﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻛﺸــﻮﺭ ﺁﻣﺎﺭ ﺩﻗﻴﻘﻰ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮔﻮﺷﻰ
ﻫﺎﻯ ﻛﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﺷــﻰ ﻫــﺎﻯ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ
ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺭﺟﻴﺴﺘﺮ ﻛﻨﺪ.
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻫﻔﺘﻢ
ﺁﺑــﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡ ﻛﺪﺩﺍﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﮔﻮﺷﻰ
ﻫﺎﻯ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ )ﺭﺟﻴﺴﺘﺮﻯ( ﺧﺒﺮﺩﺍﺩ ﻭ
ﮔﻔــﺖ :ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ  60ﺩﺭﺻﺪ ﮔﻮﺷــﻰ ﻫﺎﻯ
ﻓﻌﺎﻝ ﺷــﺒﻜﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺟﻴﺴﺘﺮ
ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.

ﺧﺒﺮ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯ ﻫﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ
ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﻳﻰ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻯ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻰ ﺁﺷــﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻯ
ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﺋﻴﻚﺑﺮﺍﻯﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥﺧﺪﻣﺎﺕﺷﻬﺮﻯﻭﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ،ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯ ﻫﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ ﺩﺭ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ ﻣﻬﻨﺪﺱ
ﺁﺳﻴﻪ ﺍﻗﺪﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﺍﻧﺮژﻱ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﻳﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺧﺒﺮ ﻓﻮﻕ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻯ
ﻭ ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﺍﺯ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﻧﺮژﻯ ﻫﺎﻯ ﭘﺎﻙ ،ﺩﺭ
ﺳــﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  15ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷــﻬﺮﻯ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺩﺍﻧﺶ
ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ،ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ...ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.
ﻭﻯ ﮔﻔﺖ :ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  140ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،14،10
 7ﻭ  2ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ  145ﻧﻔــﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻢ ﻭﺻﻨﻌﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ
ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ...ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻧﺮژﻯ ﻫﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﭘﺬﻳــﺮ ﺑﻮﺳــﺘﺎﻥ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻧﺮژﻯ ﻫﺎﻯ ﻧﻮ ﻭ ﺁﺷــﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ
ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻣﺮﻛﺰ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺍﻗﺪﺳﻰ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺳــﺎﺧﺖ  :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﻭ
ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺷــﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺼﺮﻯ ﻭ ﭘﺨﺶ ﻭﻳﺪﻳﻮ ﻫﺎﻯ
ﺁﻣﻮﺯﺷــﻰ ،ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯ ﻫﺎﻯ ﭘﺎﻙ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴــﺖ ﻭ ﺍﻧﺮژﻱ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﺍﻳﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺍﻧﺮژﻯ ﻫﺎﻯ
ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ ،ﺑﺎﺩ ﻭ ﺯﻳﺴــﺖ ﺗﻮﺩﻩ ،ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ ﻫــﺎﻯ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮﻯ ﻭ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ،
ﺁﺷــﻨﺎﻳﻰ ﺑــﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ ﻫﻴــﺪﺭﻭژﻥ ﻭ ﭘﻴﻞ ﻫﺎﻯ ﺳــﻮﺧﺘﻰ ﻭ
ﺍﺳــﺘﺤﺼﺎﻝ ﺍﻧﺮژﻯ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﺍﻧﺮژﻳﻬﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.
ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﻧﻈﺎﺭﺗﻰ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻃﻬﺮﺍﻥ
ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ  12ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺳــﺎﺯﻯ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﻧﻈﺎﺭﺗﻰ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺳــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺁﺳــﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﺎﻥ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺩﺭ ﺷــﺐ ﻫﺎﻯ ﺳــﺮﺩ ﺳــﺎﻝ ﻭ ﺟــﺬﺏ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ
ﻣﺪﺩﺟﻮﻳﺎﻥ ﺑﻰ ﺧﺎﻧﻤﺎﻥ ﻭ ﺑﻰ ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ  12ﺗﻬﺮﺍﻥ ،
ﺩﻛﺘﺮ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺣﺴــﻴﻦ ﻣﺤﺴــﻦ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻔﺖ :
ﻣﻨﻄﻘﻪ  12ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  16ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ،ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺯ ﺁﺳــﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺤﻼﺗﻰ
ﻫﻤﭽﻮﻥ  :ﻫﺮﻧﺪﻯ  ،ﺑﺎﺯﺍﺭ  ،ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﻳﺤﻴﻰ ﻭ ﻛﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻭﻳﮋﻩ
ﮔﻴﻬﺎﻯ ﺧﺎﺹ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ  ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ  ،ﺑﺎ
ﺁﺳــﻴﺐ ﻫﺎﻯ ﺟﺪﻯ ﻫﻤﭽﻮﻥ  :ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ  ،ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ  ،ﺗﺮﺩﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻛﺜﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻣﻌﺘﺎﺩﻳﻦ ﻣﺘﺠﺎﻫﺮ ﺷــﻬﺮ ﺗﻬــﺮﺍﻥ  ،ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ
ﻣﺠﺮﺩﻯ ﻭ ﻓﺴــﺎﺩ  ،ﺁﻣﺎﺭ ﺑﺎﻻﻯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ  ،ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ
ﺑﺎﺯﻣﺎﻧــﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺤﺼﻴﻞ  ،ﻛﺎﺭﻭﺧﻴﺎﺑــﺎﻥ  ،ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﻯ ﺗﻜﺪﻯ ﮔﺮﻯ ﻭ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﻯ ﺑﻰ ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﻭ ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮﻡ
ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺎ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻯ
ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻯ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺻﺪﺩ
ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻜﺎﻫﻴﻢ .
ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ  :ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺳــﺘﺎ ﻭ ﺣﺴﺐ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﺎﻥ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪﻯ ﺍﺯﺣﺪﺍﻛﺜﺮ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭﻭﻥ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻰ  ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ
ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﻣﻮﺭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﻫﺎﻯ ﺳﺘﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻓﻌﺎﻝ ﺳﺎﺯﻯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﻧﻈﺎﺭﺗﻰ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ  ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺁﺳﻴﺐ
ﺩﻳﺪﮔﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺩﺭ ﺷــﺒﻬﺎﻯ ﺳﺮﺩ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺟﺬﺏ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ
ﻣﺪﺩﺟﻮﻳﺎﻥ ﺑﻰ ﺧﺎﻧﻤﺎﻥ ﻭ ﺑﻰ ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺩ.
 80ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺑﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺷﻬﺮﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ 7
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ
ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ  7ﺍﺯ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ  80ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺑﻰ
ﺩﻓﺎﻉ ﺷــﻬﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻛﺎﻫﺶ
ﺁﺳــﻴﺐ ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﺲ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ،
ﺿﻤﻦ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺍﺯ ﺳــﻄﺢ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻨﻄﻘﻪ،
ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺑﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،7ﺳــﻤﻴﻪ
ﺣﺎﺟﻮﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺷــﻬﺮﻯ ﺑﺎ ﺩﻭ
ﻣﻌﻀﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺷــﻬﺮﻯ ﻭ ﻓﺮﺳــﻮﺩﻩ ﺷــﺪﻥ
ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﻗﺒﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﻣﺎ ﺩﺭ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ
ﺑﺎ ﺭﺷــﺪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻋﺮﺻﻪ ﻻﺟﺮﻡ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪﻩﻫــﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺑﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺷﻬﺮﻯ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ.
ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ :ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺑﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺷــﻬﺮﻯ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎﻯ ﻛﺎﻟﺒﺪﻯ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻯ ﻭ ﺧﺸــﻮﻧﺖ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ
ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺩﺭﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻯ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻯ
ﺷﻮﺩ.ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ  7ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ  30ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺯ
ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺑﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺷــﻬﺮﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ
ﺻﻴﺎﺩ ﺷــﻴﺮﺍﺯﻯ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳــﺒﻼﻥ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺗﻘﺎﻃــﻊ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻮ،
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ )ﻉ( ،ﺑﻮﺳــﺘﺎﻥ
ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ،ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺪﺍﻯ ﺻﺒﺎﻏﭽﻰ ﻭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻧﺎﻣﺠﻮ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ
ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻛﻮچ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺷﻬﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻭﻯ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷــﺪ :ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺑﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺷﻬﺮﻯ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻯ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻥﻫﺎﻯ ﺷﻬﺮﻯ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻯ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﺑــﺮﺍﻯ ﺑﺮﻭﺯ ﻭ ﻇﻬﻮﺭ ﺁﺳــﻴﺐﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ ﻭ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻓﺮﺍﻫﻢ
ﻣﻰﻛﻨﺪ.ﺣﺎﺟﻮﻯ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻳﺎ
ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺨﺮﻭﺑﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳــﻮﺩﻩ ،ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻭ
ﺯﻳﺮﮔﺬﺭ ،ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤــﺎﻡ  ،ﺩﺍﻻﻥﻫﺎ ﻭ
ﻣﻌﺎﺑﺮ ،ﻛﺎﻧﺎﻝﻫﺎﻯ ﺁﺏ ،ﺍﻧﻬﺎﺭ ،ﭘﺎﺭﻙﻫﺎ ﻭ ﺑﻮﺳــﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻮﺭ
ﻣﻨﺎﺳــﺐ ،ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓﻫــﺎﻯ ﺣﺠﻴﻢ ،ﻛﻨﺞﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﺐ ﻧﺸــﻴﻨﻰ
ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻧﻘﺎﻁ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﻳﺪ ﭘﻞﻫﺎﻯ ﻋﺮﻳﺾ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺷــﻬﺮﻯ ﺗﻠﻘﻰ ﻛﺮﺩ.ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﭘﺪﻳــﺪﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺑﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺷــﻬﺮﻯ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﭘﻮﻳﺎ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ
ﺑﻮﺩﻥ ﺷﻬﺮ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ :ﻣﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺑﺎ
ﺗﻮﻟﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺑﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎﺯ ﻭ
ﻛﺎﺭ ﺩﻗﻴﻘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺟﺪﻯ ﺩﺭ
ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺷﺪ.

خبر
خرید توافقی زعفران موجب حذف دالالن شد
خرید توافقی  ۵۰تن زعفران کش��اورزان بی سابقه بوده و
ضمن حمای��ت از تولیدکنندگان موجب ح��ذف دالالن و
آرامش و رونق بازار این محصول ارزآور شده است.به گزارش
مهر ،وزارت جهاد کش��اورزی در پی مطرح ش��دن مباحثی
مبن��ی بر بی فایده بودن خرید توافقی زعفران ،با رد این ادعا
اعالم کرد:خرید توافقی  ۵۰تن زعفران کشاورزان بی سابقه
بوده و ضمن حمایت از تولیدکنندگان موجب حذف دالالن
و آرامش و رونق بازار این محصول ارزآور شده است .متن این
توضیحات به شرح زیر است:ایران با در اختیار داشتن بیش از
 ۸۵درصدی تولید جهانی ،اولین تولیدکننده زعفران در دنیا
است و باید بتواند در بازار جهانی متناسب با سهم تولید خود
نقش آفرینی کند.این گزارش با اشاره به این که سودجویی
برخی دالالن موجب شده است تا سهم کشورمان از تجارت
جهانی زعفران کمتر از میزان مورد انتظار باشد ،می افزاید:در
پی نارضایتی کش��اورزان از حض��ور پررنگ دالالن و قیمت
پایین ای��ن محصول ،به منظور حمایت از تولید و اش��تغال
داخلی در سال اقتصاد مقاومتی ،طرح حمایتی خرید توافقی
زعفران باالتر از قیمت بازار توس��ط س��ازمان مرکزی تعاون
روس��تایی از آبان ماه سال جاری اجرا و در اقدامی بی سابقه
تاکنون  ۵۰تن زعفران از کش��اورزان خریداری شده که این
میزان خرید ،رضایت کشاورزان از این حرکت حمایتی دولت
را در پی داش��ته اس��ت.این گزارش تاکید می کند:با هدف
بهب��ود کیفی و کمی تولید و ب��ازار ،عالوه بر تدوین و اجرای
س��ند ملی زعفران و ارتقای کمی و کیفی تولید با مشارکت
هم��ه ذی نفعان ،توس��عه صنابع ف��رآوری ،برندس��ازی و
ساختارسازی برای تقویت نقش ایران در بازار جهانی زعفران
از سوی وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری است.
 95درصد عشایر کشور به راه مناسب
دسترسی دارند
رئیس س��ازمان امور عشایری کش��ورگفت:باتالش های
صورت گرفته در نظام اس�لامی هم اکنون بیش از  95درصد
عشایر کش��ور به راه دسترسی دارند درحالیکه قبل از انقالب
تنها  10درصد عش��ایر به راه مناس��ب دسترسی داشتند.به
ت
گزارش ایرنا،کرمعلی قندالی درجمع عش��ایر منطقه دش 
پلنگ شهرستان دشتی دراس��تان بوشهراظهارداشت :نرخ
باسوادی عشایر از 27درصد درسال1366به 70درصد رسیده
اس��ت و امروز در زیر هر چادر عش��ایری افراد تحصیلکرده از
مقاطع ابتدایی تا دکترا می باشد که نشان از خدمات ارزشمند
نظام اسالمی است.وی اضافه کرد:با تالش دولت تدبیر و امید و
نمایندگان مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی در حالیکه در
برنامه پنجم توسعه کش��ور هیچ اسمی وبرنامه توسعه برای
عشایر نبود اما در برنامه ششم توسعه امروز در  17حکم کلمه
عشایر گنجانده و هویت عشایر در کشور به رسمیت شناخته
شده است.قندالی تاکید کرد :با همکاری و تالش های سازمان
امور عشایری ایران در مجلس شورای اسالمی امروز بزرگترین
فراکس��یون مجلس با 180عضو مربوط به فراکسیون عشایر
اس��ت.وی افزود :شورای عالی عشایر کشور به ریاست اسحاق
جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری مستمر ومنظم برگزار
می شود و مشکالت عشایر را بررسی و تصمیمات خوبی برای
حل مشکالت گرفته می شود.

کشاورزی

شماره  3907یکشنبه 24دی 1396

اتخاذتدابیریبرایتعدیلقیمتنهادهها
با توجه ب��ه راهکارهایی که وزارت جهاد
کش��اورزی در پی��ش گرفت��ه قیم��ت
نهادههایی همچون ذرت و س��ویا مجددا ً
افت کرده و تا حدی تعدیل شده است.
وی افزود :البته این را هم باید گفت که
ن��ه قیمت قبل نهادهها درس��ت بود و نه
افزایش بیرویه آن .بلکه قیمت باید طبق
یک فرمول و محاس��به ت��ا حدی تعدیل
ش��ود.به گفته مدیرعامل جدید شرکت
پشتیبانی امور دام نباید فراموش کرد که
تغیی��رات زی��ادی در قیم��ت جهان��ی

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام
گف��ت :ب��ا تدابی��ری ک��ه وزارت جهاد
کش��اورزی در نظر گرفته اس��ت ،تعادل
قیمت نهادههایی همچون کنجاله و سویا
برقرار ش��ده و ای��ن روند ادام��ه خواهد
داشت.
حمید ورناصری در گفتوگو با فارس،
در پاس��خ ب��ه اینکه با توجه ب��ه افزایش
بیرویهقیمتنهادههاییهمچونکنجاله
و سویا طی یکی ،دو ماه اخیر این شرکت
چه تدابیری در نظر گرفته ،اظهار داشت:

نهادههایی چون ذرت و کنجاله رخ داده
که قطعاً در قیمت نهایی بیتأثیر نیست.
ورناصری تلویحاً به این نکته هم اشاره
کرد ک��ه عوامل دیگری ه��م در افزایش
قیم��ت ذرت و س��ویا مؤث��ر بودهاند که
امیدواریم این مس��أله به مرور حل شود،
چرا ک��ه اکنون قیمت کنجاله س��ویا به
 1750تومان رس��یده اس��ت.به گزارش
خبرنگار فارس ،ذرت و کنجاله س��ویا 2
نهاد ه مهم هستند که بر قیمت تمام شده
تولید مرغ ،تخممرغ و گوشت قرمز مؤثرند

و به دلیل ش��رایط آب و هوایی کش��ور،
عمده آن وارداتی است .نکته جالب توجه
اینکه ب��رای واردات این گونه محصوالت
ارز مبادل��های اختص��اص مییابد ،اما به
دلی��ل نامعلوم طی دو ماه اخیر با خیزش
قیمت دالر قیمت این دو نهاده نیز  30تا
 40درصد افزایش داش��ت که بیشتر به
نظر میرس��د زیادهخواهی واسطهها و یا
واردکنن��دگان در ای��ن افزای��ش قیمت
دخیل بوده اس��ت.این موض��وع تا آنجا
رس��ید که دامداران خواس��تار افزایش

قیمت ش��یر خام و حتی افزایش قیمت
تمام ش��ده مرغ در کش��ور شد .شرکت
پشتیبانی امور دام به عنوان بازوی اجرایی
دولت برای تعادل قیمت و میزان عرضه و
تقاضای نهادههای دامی و گوشت و مرغ
وظیفه ای��ن مهم را بر عه��ده دارد و روز
چهارشنبه هفته گذشته حمید ورناصری
به عن��وان مدی��ر عامل جدید ش��رکت
پش��تیبانی امور دام معرفی شد .پیش از
این علیرضا ولی عه��دهدار مدیریت این
سازمان بود.

عضوکمیسیونکشاورزیمجلس:

دولتدرخریدتضمینیگندمخالفقانونعملمیکند

عضو کمیسیون کش��اورزی مجلس
گفت :دول��ت در اج��رای قان��ون خرید
تضمینی گندم خالف قانون عمل میکند
و قشری از تولیدکنندگان که مدافع قوی
و الب��ی قوی در حاش��یه دولت نداش��ته
باش��ند ،مانند کش��اورزان مظل��وم واقع
میشوند.
عباس پاپیزاده در گفتوگو با فارس
در پاس��خ به اینکه چرا دولت با گذشت 4
ماه از زم��ان اعالم ن��رخ خرید تضمینی

گن��دم هنوز نرخ واقع��ی را اعالم نکرده و
ظاهرا هم خبری از افزایش قیمت نیست،
با انتقاد از این مس��ئله به صراحت گفت:
دول��ت در اج��رای کام��ل قان��ون خرید
تضمینی گندم خالف قانون عمل میکند
و اگر مطالعهای روی رفتار دولت داش��ته
باش��یم ،ش��اهدیم ک��ه قش��ری از
تولیدکنندگان که مدافع قوی و البی قوی
در حاش��یه دولت نداش��ته باشند ،مانند
کشاورزان مظلوم واقع میشوند.

آگهیمزایدهعمومیاجارهش�ماره96/6
شرکت مخابرات ایران(منطقه خوزستان)

خبر

(ی�کمرحل�های)

وی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد:
خودروس��ازان در چند ساله اخیر هر طور
که خواستهاند ،قیمت را افزایش دادهاند و
حتی با البی که داش��تهاند تعرفه واردات
خودرو را هم افزایش دادهاند ،تا خودروهای
بیکیفیتی در داخل کشور تولید میشود
را با ایجاد محدودیت برای مصرفکننده
ایرانی بفروش��ند .نمونهاش خودروهای
هیبریدی اس��ت که قان��ون میگوید از
پرداخت تعرفه و عوارض معاف ش��ود ،اما

نوبت اول

 -1نام دستگاه مزایده گذار :شرکت مخابرات ایران(منطقه خوزستان)

 -2آدرس دس�تگاه مزایده گذار :شهرس�تان اهواز – کیانپارس – بلوار مخابرات(خیابان  17شرقی) – مجتمع فنی و اداری
شرکت مخابرات منطقه خوزستان – طبقه اول – مدیریت تدارکات و خدمات – واحد قراردادها – اتاق  119شماره تلفن
 061 – 33337666نمابر 061 – 33993605 :
 -3موضوع مزایده  :اجاره یکباب ساختمان شامل ساختمان بانک ملی سابق و ساختمان مجموعه ی تجاری واقع در مجتمع
فنی اداری خیابان  17شرقی کیانپارس
 -4دستگاه نظارتی  :اداره رفاه و مددکاری
 -5نوع تضمین شرکت در مزایده :ضمانتنامه بانکی  ،چک تضمینی و یا چک بانکی
 -6مبلغ تضمین شرکت در مزایده  622/908/000 :ریال
 -7قیمت فروش اس�ناد مزایده و شماره حس�اب  :مبلغ  200/000ریال به شماره حساب  1690290262بانک ملت و شناسه
واریز  2000080149148جهت شرکت در مزایده
 – 8مهلت فروش اوراق شرکت در مزایده :از تاریخ درج در روزنامه تا پایان وقت اداری مورخ  96/11/5با ارائه معرفی نامه و
اسناد مثبته شرکت یا شرکت کنندگان
 -9مهلت عودت پاکات 96/11/16 :
 -10محل تحویل پاکات  :اهواز – کیانپارس – خیابان  17شرقی مجتمع فنی و اداری مخابرات منطقه خوزستان طبقه اول –
دبیرخانه تدارکات
 -11محل و تاریخ بازگشایی پاکات  :مجتمع فنی و اداری مخابرات منطقه خوزستان – طبقه چهارم – سالن جلسات مورخ
96/11/17
 -12زمان اجاره  4 :سال شمسی
 -13سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده درج شده است.
 -14هزین�ه درج دو نوب�ت آگهی بعهده برنده مزایده بوده و قبل از انعقاد قرارداد و به محض ابالغ برندگان نقدا ٌ دریافت می
گردد.
نشانی سایت اینترنتیWWW.ICT-KHZ.IR:
تاریخ انتشار نوبت اول96/10/24:
تاریخ انتشار نوبت دوم96/10/25:
شرکت مخابرات ایران(منطقه خوزستان)

روی آن هم تعرفه بس��تند.نماینده مردم
دزفول در مجلس شورای اسالمی با اشاره
به اص��ل صریح قان��ون در م��ورد خرید
تضمین��ی محصوالت کش��اورزی گفت:
قانون صراحتاً میگوید افزایش نرخ خرید
باید بر اساس نرخ تورم باشد که دولت در
این سالها اساساً این کار را نکرده و زورش
به کشاورز بینوا میرسد و وقت آن رسیده
که دولت سیاس��تهای یک بام و دو هوا و
متناقض خ��ودش را کن��ار بگذارد.عضو
کمیس��یون کش��اورزی مجلس شورای
اس�لامی با اش��اره به اینکه بس��یاری از
هزینههای کشت برای کشاورزان افزایش
یافت��ه ،تصریح کرد :به عنوان مثال دولت
اجارهبه��ای اراضی که در خوزس��تان به
کشاورزان اجاره میدهد را امسال  5تا 10
برابر اضافه کرده است و  30تا  40هزار نفر
کش��اورز درگیر این موضوع هستند ،یا از
ط��رف دیگر قیمت فروش آب به ش��دت
افزایش یافته و کشاورز باید یک ماه قبل از
شروع کشت آن را پرداخت کند و چگونه
اس��ت که آن چیزی که کشاورز به دولت
میفروشد ،قیمتش نباید افزایش یابد.
وی افزود :هر وقت دلشان خواست پول
کشاورز را میدهند ،اما خودشان اول پول
را میگیرن��د و هر چقدر هم که بخواهند
قیمت را افزایش میدهند و نمیدانیم این
مس��ائل را با چه زبان و ادبیاتی بگوییم که

آگهی ابالغ
موض��وع تبصره ی��ک ذیل ماده  105ایی��ن نامه اصالحی
اجرایی قانون ثبت اس��ناد وامالک خرمش��هربدین وسیله بانو
فاطمه بیگم ابریشم کار فرزند محمد باقر
به عنوان عیال(همسر) متوفی 1/8اعیانی ششدانگ پالک
468ناحیه  7بخش  3خرمش��هراعالم می گردد به دلیل عدم
وجود نش��انی (آدرس) ش��ما جهت پرداخت بهای  1/8عرصه
واعیان فوق الذکر طبق نظر کارش��ناس رسمی دادگستری به
مبل��غ  70/585/781ریال ارزیابی گردیده اس��ت ،لذا از تاریخ
انتش��ار این آگهی در روزنامه ب��ه مدت یک ماه چنانچه مدعی
تضییع حق (حقوق) خود می باشید می توانید به دادگاه صالحه
مراجع��ه وگواهی ط��رح دعوی را به اداره ثبت اس��ناد وامالک
خرمشهر ارائه نمائید در غیر اینصورت ضمن تودیع بهای ()1/8
قیمت عرصه واعیان پالک یاد ش��ده به صندوق ثبت نسبت به
صدور سند مالکیت وراث بدون استثنا ثمینه اعیان وفق مقررات
جاری اقدام خواهد شد/1107م/الف
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک خرمشهر-احمدی زاده
����������������������������������
حصر وراثت
آق��ای عقی��ل ش��هرت کعبی ن��ام پدرعلی بشناس��نامه
1548صادره از آبادان در خواستی بخواسته صدور گواهی حصر
وراثت تقدیم و توضیح داده که مادرم مرحوم خیریه ش��هرت
کعبی پوزه بشناسنامه 981صادره شادگان در تاریخ
 87/ 4/15دراه��واز اقامتگاه غیر دائمی خود فوت ورثه اش
عبارتند از متقاضی با مش��خصات فوق الذکر (پسرمتوفی)-2
نجات کعبی پوزه به ش ش  58آبادان -3سعاد به ش ش 2885
آب��ادان -4پروی��ن ب��ه ش ش  134آبادان (دخت��ران متوفی)
والغیر
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت
آگهی مینماید تا کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد
او باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و
اال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز س��ری و رسمی که بعد از
این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است /1105م/الف
رئیس شعبه 7شورای حل اختالف خرمشهر
����������������������������������
فقدان سند مالکیت
آق��ای حمیده عارفی به وکال��ت از آقای عبدالکریم بریهی
طبق وکالتنامه های شماره  86/8/26—60276و—60284
86/8/27دفتر 31خرمشهر و 91/11/15—12590دفتر 246
خرمش��هر بموجب 2برگ استش��هاد محلی گواهی ش��ده در
دفتراس��ناد رسمی شماره 55خرمش��هر مدعی است که سند
مالکیت بشماره مسلسل  397348مربوط به ششدانگ پالک
103بخش  7ناحیه18خرمشهرمورد ثبت شماره 208صفحه
127دفترجل��د 2ک��ه بموج��ب س��ند قطع��ی —9980
79/8/19دفترخانه  15خرمش��هر به وی منتقل ش��ده است
وطبق سند شماره  79/8/19—9982در رهن است وبرابر نامه
ش��ماره 96/3/12—960290شعبه اول اجرای احکام مدنی
خرمش��هر در قید بازداشت اس��ت وبعلت سهل انگاری مفقود
شده ودرخواست صدور سند مالکیت نموده است لذا در اجرای
تبصره 1اصالحی ماده 120آیین نامه قانون ثبت مراتب اعالم
تاهرکس که مدعی انجام معامله ویا وجود سند مالکیت مذکور
درنزد خود میباش��د از تاریخ انتش��ار آگهی ظرف مدت 10روز
اعتراض خود را کتبا"وضمن ارائه اصل س��ند مالکیت ویا سند
خری��داری به این اداره اع�لام نماید ودرغیر اینصورت س��ند
مالکیت المثنی بنام مالک صادرواسناد مالکیت مفقود شده واز
درجه اعتبار ساقط خواهد شد/1108م/الف
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک خرمشهر-احمدی زاده
����������������������������������
سازمان ثبت اسناد وامالک کشور
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان ایالم
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
قطع��ه ی��ک ای�لام براب��ر رای ش��ما ره
139660315001002594مورخ 1396/09/18هیات اول /
هی��ات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات

حل ش��ود ،نه آنکه به کس��ی بر بخورد.به
گفته پاپیزاده دول��ت باید ابتدا خودش
پیشقدم شود تا هزینههای دریافتیاش
را از کشاورز کاهش دهد ،و گرنه مشکلی
حل نخواهد ش��د.با وج��ود این که طبق
قان��ون نرخ خرید تضمین��ی محصوالت
کش��اورزی از جمله گندم باید حداکثر تا
ش��هریور و قبل از آغاز سال زراعی جدید
اعالم ش��ود ،اما قیم��ت خرید تضمینی
گندم با گذشت  4ماه از فصل آغاز کشت
همچنان به طور رسمی اعالم نشده و تنها
هفته گذش��ته نوبخت در پاسخ به سوال
خبرنگار فارس در حاشیه نشست خبری
اعالم کرد که قیمت خرید تضمینی گندم
در س��ال زراعی پیش رو افزایش نخواهد
داش��ت.این در حالی است که هزینههای
جانبی کش��اورزان از جمله خرید نهاده،
نرخ خرید آب و سایر موارد افزایش  15تا
 30درصدی داش��ته است و وزارت جهاد
کشاورزی نیز مرداد ماه امسال افزایش 9
درصدی ن��رخ خرید تضمین��ی گندم و
برخی محصوالت را به دولت پیشنهاد داده
است ،اما ظاهرا ش��ورای اقتصاد میلی به
افزایش نرخ خرید تضمینی گندم ندارد .از
گوشه و کنار هم شنیده میشود که برخی
دلیل عدم افزایش قیمت را کسری بودجه
دول��ت و همچنی��ن پایینتر ب��ودن نرخ
جهانی گندم از قیمت داخل میدانند.

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید شکری ,فرزند ستار  ,به
کد ملی 4500859764
شش��دانگ یک باب ساختمان ,به مساحت 200متر مربع
,پالک ش��ماره 478فرعی از  1293اصلی ,واقع در ایالم –بلوار
آزادی –دانا ,خریداری شده از عنایت اله محمدی ومنتسب به
مالکیت علی جهانبخشی .
ل��ذا به منظور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصله ی
15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ظرف
مدت دو ماه ودر مورد آگهی های اصالحی ظرف مدت یک ماه
از تاریخ انتشار اولین آگهی ,اعتراض خود را به این اداره تسلیم
وپس از اخذ رسید ,ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
,دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند ,بدیهی است
در ص��ورت انقضای مدت مذکور وع��دم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول 96/10/24:
تاریخ انتشاراگهی نوبت دوم 96/11/09:
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ایالم –صفری
����������������������������������
آگهی مزایده اموال غیر منقول(اسناد رهنی)
آگه��ی مزایده اموال غیر منقول (اس��ناد رهنی) کالس��ه
9600070
به موجب پرونده اجرائی کالسه  9600070ششدانگ یک
باب منزل مسکونی به شماره پالک  1411فرعی از  238اصلی
مفروز و مجزی شده از اصلی مذکور واقع در بخش  2ساوه قطعه
 520تفکیکی به ش��ماره ثبت ملک  59001دفتر  376صفحه
 337ملکی آقای مقصود ذالفقاری طبق س��ند رهنی ش��ماره
 74070دفترخانه اس��ناد رسمی شماره  2شهرستان ساوه در
قبال مبل��غ  139/970/710ریال در رهن بانک ملت ش��عبه
میدان آزادی س��اوه قرار گرفته اس��ت و طبق نظر کارش��ناس
رسمی به مبلغ  1/840/000/000ریال (معادل یکصد و هشتاد
و چهارمیلیون تومان) ارزیابی شده است .عرصه ملک مسکونی
 216مترمرب��ع و بن��ای احداثی در یک طبق��ه  136متر مربع
میباش��د ،کف حیاط موزائیک و دیوار آن س��رامیک قهوه ای
میباشد منزل مس��کونی دارای هال و پذیرایی سرهم ،دو اتاق
خواب ،توالت و حمام میباشد دارای یک سرویس بهداشتی در
حیاط است کف آشپزخانه و توالت و حمام سرامیک و دیوار آن
کاشی شده است .آشپزخانه دارای کابینت MDFاست دارای
آیفون معمولی میباش��د .واحد دارای انشعاب و برق و گاز و آب
مس��تقل است .قدمت بنا حدودا  20س��ال است .پالک فوق از
ساعت  9الی  12روز چهار شنبه مورخ  96/11/18در اداره ثبت
اسناد و امالک واقع در ساوه -بلوار شهید بهشتی -نبش آوینی
از طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده از مبلغ ارزیابی شروع
و به باالترین قیمت پیش��نهادی نقدا فروخته می شود  .الزم به
ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب  ،برق ،گاز اعم از
حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد
مزای��ده دارای آنها باش��د و نیز بدهی ه��ای مالیاتی و عوارض
ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اع��م از اینکه رقم قطعی آن
معلوم ش��ده یا نشده باش��د به عهده برنده مزایده است ونیز در
ص��ورت وجود مازاد  ،وجوه پرداخت��ی بابت هزینه های فوق از
محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق
مزای��ده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل
رسمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت
و مکان مقرر برگزار خواهد شد1359 .
تاریخ انتشار :یکشنبه 96/10/24
تاریخ مزایده :چهارشنبه 96/11/18
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ساوه
خلیل شاه محمدی
����������������������������������
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
نوبت دوم شرکت تعاونی پنبه کاران آرمان مغان
به اطالع می رساند جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده نوبت دوم ش��رکت تعاونی پنبه کاران آرمان مغان راس
س��اعت  ۱۰صبح روز ش��نبه مورخ  96/۱۱/7در محل مسجد
جامع در روستای پاراقشالق برگزار می گردد .از کلیه اعضای یا
نمایندگان تام االختیار آنان دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم
نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.ضمنا

فروش آزادنه میوههای قاچاق
در بازار
براساس قانون و بخشنامه های وزارت
جه��اد کش��اورزی فقط چهار ن��وع میوه
گرمسیری از جمله موز ،آناناس ،نارگیل و
انبه اجازه ورود به کش��ور را دارند و غیر از
این چه��ار می��وه ،ورود هرگونه محصول
باغی و زراعی بدون مجوز از دستگاه های
مربوطه قاچاق محسوب می شود.
معموال آناناس از کشورهای سنگاپور و
مالزی ،موز از فیلیپین ،سومالی ،بولیوی و
اکوادور و انبه از کنیای آفریقا و پاکستان،
بهص��ورت قانون��ی و با دریاف��ت گواهی
بهداش��ت و طی مراحل قرنطینه ای وارد
کشور میشوند.
مبارزه با محصوالت کشاورزی قاچاق از
آنچا اهمیت پیدا م��ی کند که میوه های
قاچ��اق با خود آف��ات و بیم��اری های را
س��وغات می آوردند که بالی جان باغات
کشورمیشود.درسالگذشته محمدعلی
باغستانی میبدی در نشستی خبری که به
مناسبت هفته دولت برگزار شده بود اعالم
ک��رد که تاکن��ون حدود  ۱۵ت��ا  ۲۰آفت
قرنطینه ای خیلی مهم از این طریق وارد
کشور شده است.
می��وه های قاچاق در س��ال های اخیر
آفات خانمان س��وز جاروک جادوگر لیمو
ترش و آفت مگس میوه زیتون را با خود به
همراه آوردند که س��طح زی��ادی از باغات
کش��ور را از بین برد .این آف��ات در مدت
کوتاه��ی خس��ارات زیادی را ب��ه اقتصاد
کش��اورزی وارد کردند و در این ش��رایط
هیچ کاری ازدس��ت باغدارن برنیامد جز
اینکه ،شاهد نابودی تدریجی باغات خود
باشند.
اما مهمتر از موضوع خسارات اقتصادی
میوه های قاچاق این است که ؛ محصوالت
قاچاق هیچ تضمینی در زمینه بهداشت و
س�لامت انس��انی ندارند و بدون نظارت و
ارزیابی دس��تگاه های نظارتی بهداشتی
وارد کشور می شوند و مشخص نیست این
محصوالت تحت چه ش��رایط بهداشتی و
قرنطینه ای در کدام کشور و چگونه تولید
ش��ده اس��ت .میوه های قاچاق معموال به
دلیل استفاده از سموم غیر استاندارد ،مواد
نگهدارنده و استفاده از گازهای شیمیایی
برای زود رس شدن تهدیدی برای سالمت
مصرف کننده گان است.

بررسی و اخذ وکالت نامه ها از تاریخ  96/۱۱/3لغایت96/۱۱/5
از س��اعت  ۱۰صبح الی  ۱۴بعد از ظهر در محل دفتر ش��رکت
تعاونی توس��ط هیات مدیره مق��دور خواهد بود.و در این رابطه
حض��ور عضو و نماینده تام االختیار ایش��ان در محل مورد نظر
بهمراه کارت شناسایی الزامی میباشد.
دستور جلسه-۱ :اتخاذ تصمیم در خصوص نابرابری سهم
اعضاء در تامین سرمایه(موضوع ماده  ۹اساسنامه)
-۲اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی پنبه کاران آرمان مغان
تاریخ انتشار 96/۱۰/24
����������������������������������
آگهی فقدان سند مالکیت ( موضوع تبصره های
ماده 120آیین نامه قانون ثبت)
نظ��ر بر اینکه آقای علی حکمتی مغانلو فرزند احمد با ارائه
دوبرگ استش��هادیه شهادت ش��هود طی درخواست وارده به
ش��ماره 10/96/5826مورخ  96/10/17عنوان نموده که سند
مالکیت شش��دانگ عرصه یک باب دکان پالک 559فرعی از
-43اصلی واقع در بیله س��وار بخ��ش 21اردبیل واوراق چاپی
 696097را که بنام نامبرده انتقال قطعی یافته است را به علت
جابجای��ی مفقود نموده نس��بت به آت تقاضای صدور س��ند
مالکیت المثننی را نموده اس��ت لذا در اج��رای تبصره  1ماده
120آیی��ن نامه قان��ون مراتب در یک نوبت آگهی می گردد تا
هرکس مدعی انجام معامله ووجود س��ند مالکیت در نزد خود
باش��د ظرف مدت ده روز پس از انتش��ار اگه��ی به ثبت محل
مراجعه واعت��راض خودرا ضمن ارایه س��ند یا خالصه معامله
مرب��وط ب��ه آن اعالم واقدم��ات مربوطه را انج��ام دهد درغیر
اینصورت پس از س��پری ش��دن مدت قانونی اداره ثبت س��ند
مالکیت المثن��ی را طبق مقررات صادر وبه متقاضی تس��لیم
خواهد کرد
کفیل ثبت اس��ناد وامالک شهرستان بیله سوار – حسین
امامی
����������������������������������
دادنامه
ش��ماره پرونده711-96:مرجع رس��یدگی :ش��ورای حل
اختالف شعبه  14به نشانی دادگستری میاندوآب
خواهان  /ش��اکی  :نام بانک سپه نام خانوادگی بامدیریت
سید علی موسوی محل اقامت میاندوآب – خ طالقانی روبه
روی میرزا کوچک خان
خوان��ده  -1 :امید مغفوری  -2عوض قربان نژاد باباکلک
محل اقام��ت  -1:میاندوآب –خ مدرس – روبه روی مدرس��ه
شکوری  -2 -میاندوآب – خ مدرس جنب خیاطی طالمنش
پالک 244
موضوع  :مطالبه مبلغ  99/377/262ریال ش��امل اصل
طلب وسود بانکی و جریمه تاخیر تادیه
رای شورا
درخصوص دعوی بانک سپه با مدیریت سید علی موسوی
با وکالت پری نوبخت ب��ه طرفیت  -1امید مغفوری  -2عوض
قربان نژاد باباکلک مبنی بر مطالبه مبلغ  99/377/262ریال
ش��امل اصل طلب و سود بانکی وجریمه تاخیر تادیه تا مورخه
 95/9/21نظر به اینکه خوانده ردیف اول علیرغم ابالغ قانونی در
جلس��ه شورا حاضر نشده و خوانده ردیف دوم عوض قربان نژاد
علیرغم حضور درجلس��ه هیچگونه دفاعیاتی دال بر پرداخت
بدهی خود ارائه ننموده است .لذا قاضی شورا دعوی خواهان را
وارد دانس��ته و حکم به پرداخت تضامنی مبلغ 99/377/262
ریال ش��امل اصل طلب و س��ود بانکی و جریم��ه تاخیر تادیه
تامورخه  95/9/21و افزایش جریمه تاخیر تادیه روزانه به مبلغ
 32/000ریال تا روز وصول با احتساب کلیه خسارات دادرسی
و حق الوکاله وکیل را صادر می نماید  .رای صادره برای خوانده
ردیف اول امید مغفوری غیابی می باشد و ظرف مدت  20روز
پس از ابالغ قابل واخواهی می باش��د و نسبت به خوانده ردیف
دوم ع��وض قربان نژاد حضوری بوده و ظرف مدت 20روز پس
از ا بالغ قابل اعتراض در محاکم عمومی می باشد405.
 محمدی قاضی ش��ورای حل اختالف ش��عبه چهاردهممیاندوآب
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ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

ﺷﻤﺎﺭﻩ  3907ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ 24ﺩﻯ 1396
ﺧﺒﺮ

ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﺭﺍﺩﺭﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﻳﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ
ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻌﺎﻭﻧــﺖ ﻓﻨﻰ ﺑﻴﻤﻪ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ
”ﻣﺎﻥ“ ﺩﺭ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻭ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﻜﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔــﻰ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ،ﺍﺯ ﺩﺍﻳﺮ ﺷــﺪﻥ
ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎﻯ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺒﺮ
ﺩﺍﺩ.ﺑــﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﻠﻨــﺎ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘــﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺯﺍﻫﺪﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ
ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ :ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺍﻫﺒﺮ ﺑﻴﻤﻪ
ﻫﺎﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ
ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ،
ﺳــﻬﻢ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻤﻪﺍﻯ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﻭﻯﺍﻳﻦﻣﻄﻠﺐﺭﺍﺩﺭﭘﺎﺳﺦﺑﻪﺳﻮﺍﻟﻰﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﺍﻳﻨﻜﻪﻃﺮﺡﺑﻴﻤﻪ»ﺯﻧﺪﮔﻰﻣﺎﻥ«ﺑﻪﻃﻮﺭﻛﺎﻣﻞ
ﺑﻪﺷﺮﻛﺖﺍﻳﺮﺍﻥﻣﻌﻴﻦﻭﺍﮔﺬﺍﺭﺷﺪﻩﻳﺎﺧﻴﺮ،ﺑﻴﺎﻥ
ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﺻــﻮﻻً ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪﻯ ﺍﺯ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ
ﺷﺮﻛﺖﺑﻴﻤﻪﺍﻳﺮﺍﻥﻣﻌﻴﻦﺩﺭﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮﻡﺑﻴﻤﻪ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎﻥ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻣﺎﺩﻩ 6ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ
 95ﺷــﻮﺭﺍﻳﻌﺎﻟﻰ ﺑﻴﻤﻪ ،ﺍﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴــﺖ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻓﻨﻰ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ
ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺍﺣﺘﻤــﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ
ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﮔﺎﻥ ﻓــﺮﻭﺵ ﺑﻴﻤــﻪ ﻫــﺎﻯ ﻋﻤﺮ ﻭ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺩﺳﺖﺑﺪﻫﻨﺪ،ﺍﻇﻬﺎﺭﺩﺍﺷﺖ:ﺩﺭﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺷــﺒﻜﻪﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥﺑﻴﻤﻪﺍﻳــﺮﺍﻥ،ﺍﺯﺍﻳﻦﭘﺲ
ﭘﺮﺗﻔﻮﻯﺑﻴﻤﻪﻫﺎﻯﺯﻧﺪﮔﻰﺷﺒﻜﻪﻓﺮﻭﺵﺑﻄﻮﺭ
ﻛﺎﻣﻞﺩﺭﻣﺠﻤﻮﻉﭘﺮﺗﻔﻮﻯﺁﻧﻬﺎﻣﻨﻈﻮﺭﻣﻰﺷﻮﺩ،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺩﺭﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺟﺬﺏﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥﺟﻨﺮﺍﻝ،
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥﻓﻌﺎﻝﺩﺭﻓﺮﻭﺵﺑﻴﻤﻪﻫﺎﻯﺯﻧﺪﮔﻰ
ﺩﺭﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻗﺮﺍﺭﺧﻮﺍﻫﻨﺪﮔﺮﻓﺖﻭﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻓــﺮﻭﺵ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ.ﻭﻯ
ﺗﺼﺮﻳﺢﻛﺮﺩ:ﺑﻴﻤﻪﺍﻳﺮﺍﻥﻃﺒﻖﺗﺄﻛﻴﺪﺍﺕﺑﻴﻤﻪ
ﻣﺮﻛﺰﻯﻭﺷﻮﺭﺍﻳﻌﺎﻟﻰﺑﻴﻤﻪ،ﺣﺴﺎﺏﺑﻴﻤﻪﻫﺎﻯ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﻛﺎﻣ ً
ﻼ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔــﺬﺍﺭﻯﻣﻄﻤﺌﻦ،ﺍﻭﻟﻴﻦﻣﺠﺘﻤﻊﺗﺨﺼﺼﻰ
ﺑﻴﻤﻪﻫﺎﻯﺯﻧﺪﮔﻰ)ﺑﺎﻭﻳﮋﮔﻰﻣﺴﺘﻘﻞﻭﻣﺘﻤﺎﻳﺰ
ﺩﺭﺑﺨﺶﻫﺎﻯﻓﻨﻰ،ﻣﺎﻟﻰ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯIT،
ﻭ  (...ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺍﻳﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ.ﺯﺍﻫﺪﻧﻴﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ
ﻛــﺮﺩ:ﻫﻢﺍﻛﻨﻮﻥﺑﻪﻏﻴﺮﺍﺯ 9ﻫﺰﺍﺭﻭ 8ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
ﺣﻘﻴﻘﻰﻭ 335ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩﺣﻘﻮﻗﻰ،ﺗﻌﺪﺍﺩ780
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ﻧﺴﺒﺖﺑﻪﻓﺮﻭﺵﺍﻧﻮﺍﻉﺑﻴﻤﻪﻫﺎﻯﺯﻧﺪﮔﻰﺑﻴﻤﻪ
ﺍﻳﺮﺍﻥﺍﻗﺪﺍﻡﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.

ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯﺑﺎﻧﻚﻫﺎﺍﺯﭘﺬﻳﺮﺵﺗﻀﺎﻣﻴﻦﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯﻣﺎﻟﻰﻓﻌﺎﻝﺩﺭﺑﺎﺯﺍﺭﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻰ
ﺿﻤــﻦ ﻟــﺰﻭﻡ ﺍﺧــﺬ ﻭﺛﺎﻳــﻖ ﻭ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ
ﻣﻌﺘﺒﺮ،ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽﺑﺎﺩﺭﺟﻪﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻰﺑﺎﻻ
ﺩﺭﺍﻋﻄﺎﻯ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩﺗﻌﻬﺪﺍﺕ،
ﺍﺯﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ
ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﻠﻨــﺎ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘــﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﻔﺎﺩ
ﻣــﺎﺩﻩ ) (6ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣــﻪ ﻓﺼﻞ ﺳــﻮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑــﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ )ﺑﻬﺮﻩ( ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  88620ﻣــﻮﺭﺥ

 .1362.1012ﻫﻴــﺄﺕ ﻭﺯﻳــﺮﺍﻥ ،ﺍﻋﻄﺎﻯ
ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻋﻨﺪﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻧﻚ،
ﻣﻨــﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺎﻓــﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻔﻆ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎﻧﻚ ﻭ ﺣﺴــﻦ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺎﺱ ،ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴــﺎﺕ
ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭﻯ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜــﻰ ﺑﺎﻳــﺪ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨــﺪ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ
ﺍﻫﻠﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ،ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﻰ ﻭﻯ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ
ﻋﻤﻮﻣــﺎﺕ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ،ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﻭﺛﺎﻳﻖ ﻭ

ﺗﻀﺎﻣﻴــﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﺑﻼﻣﻌــﺎﺭﺽ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭﺟﻪ
ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ
ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻋﻄﺎﻳﻰ ،ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ
ﺳﭙﺮﺩﻩﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺫﻳﻨﻔﻌﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ،ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﻛﻨﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ،ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﻯ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺘــﻰ ،ﺑﺮﺧــﻰ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴــﺎﺕ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻰ ﺩﺭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺩﺭ
ﺣﺎﻟــﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﭘﺬﻳــﺮﺵ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮﺧﻰ
ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻋﻠﻰﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ

ﺻﺎﺣﺒﺎﻥﺍﻳﺪﻩﺑﺎﺗﺎﻣﻴﻦﻣﺎﻟﻰﺟﻤﻌﻰﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪﺍﺯﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻣﺮﺩﻡﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻛﻨﻨﺪ
ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛــﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡﻫﺎﻯ
ﺧــﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ
ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ.
ﻛﺮﺑﺎﺳﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮﺍﻯ
ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ
ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ
ﺣﺎﻻ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩﻯ ﺍﻳﺪﻩﺍﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻗﺼﺪ
ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﺍﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﺪ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﺪ.
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﺍﻛﺖ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ ﻭ
ﻧﻈﺎﺭﺗﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﺪﻩﻫﺎ
ﻭ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ
ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻛﺮﺑﺎﺳــﻴﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ
ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﺟﻤﻌﻰ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ
ﻓﻀﺎﻯ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﻮﺩ ﻭ

ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺩﺭ ﺳــﺎﻳﺮ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫــﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ
ﺷــﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷــﻴﻢ.ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕﻫﺎﻯ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺎﺭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﻭﻯ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻋﺎﻟﻰ ﺑﻮﺭﺱ ﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﻗﻄﻌﻰ ﺩﺳــﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ
ﺟﻤﻌــﻰ ﺭﺍ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺎﻟﻪ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻮﻳﺪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺳﻮﺩ ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎﻯ
ﺑﺎﻧﻜــﻰ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻯ ﻛﺴــﺐ ﻭ
ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﻳﻚ
ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ
ﺣﻤــﻞ ﻭ ﻧﻘــﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪﻩ ﺗﺎ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺧﻮﺑﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷــﻮﺩ ﻭ
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ
ﺩﺍﺷــﺘﻪ .ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﻴــﺰ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ

ﻧﺸﺴﺖﺻﻤﻴﻤﻰ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞﻭ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻛﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ
ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻓﺎﻭﺍ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.
ﺑﻪﮔﺰﺍﺭﺵﺭﻭﺍﺑﻂﻋﻤﻮﻣﻰﻣﻮﺳﺴﻪﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ
ﻛﻮﺛﺮ؛ﺩﻛﺘﺮﻋﻴﺴﻰﺭﺿﺎﻳﻰﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯﺩﺭﺍﻳﻦﻧﺸﺴﺖﮔﻔﺖ:ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﭘﻮﻳﺎﻯ
ﻛﻮﺛﺮﺟﻬﺖﺍﻓﺰﺍﻳﺶﺳﻬﻢﺧﻮﺩﺩﺭﺑﺎﺯﺍﺭﺑﺎﻧﻜﻰ

ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯﻫﺎﻯﺟﺪﻳﺪ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺩﺍﻧﺶﻭﺍﺭﺍﻳﻪ
ﻃﺮﺡﻫﺎﻯﺧﻼﻗﺎﻧﻪﺍﻗﺪﺍﻡﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺩﻛﺘﺮﺭﺿﺎﻳﻰ
ﻭﻳﮋﮔﻰ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻛﻮﺛﺮ ﺭﺍ ﭘﻮﻳﺎﻳﻰ ﻭ
ﺗﻠﻔﻴﻖﺗﺠﺮﺑﻪﻭﺗﺨﺼﺺﺟﻮﺍﻧﺎﻥﺍﻋﻼﻡﻧﻤﻮﺩﻭ
ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺘﺨﺼــﺺ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻛﻮﺛﺮ،
ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳــﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕﻧﻮﻳﻦﺑﺎﻧﻜﻰﺭﻭﺯﺩﻧﻴﺎﻭ

ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻮﻣﻰ ﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﻫﻤﮕﺎﻡ ﺑﺎ ﻋﻠﻮﻡ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ
ﭘﻴﺶ ﻣﻰ ﺑﺮﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺰﺭگ ﻛﻮﺛﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺳــﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ
ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣــﻰ ﺭﻭﺩ .
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞﻣﻮﺳﺴﻪﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯﻛﻮﺛﺮﺑﻴﺎﻥﺩﺍﺷﺖ:
ﺩﺭ ﺍﺑﺘــﺪﺍﻯ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﻛﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ،
ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺍﻳﺠﺎﺏ ﻣﻰ ﻧﻤﻮﺩ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻯ ﺑﺎ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ
ﻧــﺎﻡ :ﻋﺎﺭﻑ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ:ﻣﺮﺍﺩﻯ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ:ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺸــﺎﻧﻲ :ﻗﺰﻭﻳﻦ -ﺷــﻬﺮ ﺍﻗﺒﺎﻟﻴﻪ-ﺥ ﺑﺎﻫﻨﺮ-ﻛﻮﭼﻪ
-5ﭘﻼﻙ  9ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺮﻭ ﺍﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻃﺒﻖ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  9609977577600598ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ 26/950912ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 377/074/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻌﻼﻭﻩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ
-1ﻧﺎﻡ:ﺳﻴﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ :ﻛﺎﻇﻤﻰ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ:ﺳﻴﺪﺭﺿﺎﻧﺸﺎﻧﻲ :ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
 -2ﻧﺎﻡ:ﺑﺨﺸﻌﻠﻰ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ:ﺁﻗﺎﺟﺎﻧﻰ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ:ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺸﺎﻧﻲ :ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ:ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9610092821601038ﻭﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  9509972821600793ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  50000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ1375000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﭼﻚ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9/374826ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ

ﻇﺮﻑ10ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﺑﻪ ﺑﺎﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.ﻡ ﺍﻟﻒ 53953ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ1396/10/24
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ26ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺸﻬﺪ
----------------------------------------------ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﺳــﻨﺪﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﭘﮋﻭ ﭘﺎﺭﺱ ﺭﻧﮓ ﻣﺸــﻜﻰ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﻣﺪﻝ 1388ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷــﻬﺮﺑﺎﻧﻰ 11ﺍﻳﺮﺍﻥ  873ﻡ 69ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ ،NAAN01CA69E814765
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ 12487277310ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻧﮕﻴﺲ ﻧﻴﻚ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﻔﻘﻮﺩ

ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺁﻥ ﻣﻮﺭﺥ  96/6/10ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ

ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ 1396/10/24ﻣﺸﻬﺪ

ﺍﺧﺬ ﻭ ﺩﺭﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺍﻳﺼﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ.

-----------------------------------------------

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  6ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ

ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﻬﺪﻱ ﺻﻮﺭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺣﻤﺪ ﺻﻮﺭﻱ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻋﻤﺪﻱ ﻭ
ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻌﻨﻒ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  101ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ  2ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 9509982914200940
ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  96/11/24ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  10/00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ
 73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ
ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

ﻗﺎﺿﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ  2ﺷﻌﺒﻪ  101ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺮﺩﻳﺲ

ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺭﺿﺎﻳﻲ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺍﺣﻤﺪ ﺻﻮﺭﻱ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺣﻤﺪ ﺻﻮﺭﻱ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻌﻨﻒ ﻭ
ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  101ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ  2ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9509982914200940ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ
ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  96/11/24ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  10/00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ
ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ
ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

/68508ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ
ﺍﺷــﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ
ﻧﻮﻳﻦ ﺷﻮﺩ.
ﻛﺮﺑﺎﺳــﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﺴــﺐ ﻭ
ﻛﺎﺭﻫــﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷــﺖ :ﺍﻳﺪﻩﻫﺎﻳﻰ

ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺮﺳــﻴﺪﻩ ﻭ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧــﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺴــﺘﺮ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ
ﺍﻳﺪﻩﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻄــﺮﺡ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ.

ﭘﻮﻳﺎﻳﻰﻭﺣﺮﻛﺖﺑﻪﺳﻤﺖﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻰﺑﺎﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺍﺯﻣﺪﻳﺮﺍﻥﺟﻮﺍﻥﺩﺭﻛﻮﺛﺮ

ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ

/68507ﻡ ﺍﻟﻒ

ﻣﺎﻟﻰ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﺑﻬــﺎﺩﺍﺭ ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ ﻛــﻪ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﻣﻔﺎﺩ
ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ
ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎ ﻭ
ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﻀﺎً
ﺣﺘﻰ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﻧﻬﺎﺩ ﻧﺎﻇــﺮ ﺫﻯﺭﺑﻂ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﻋﻼﻡ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﺠﺪﺩ
ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻰ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭﺛﺎﻳﻖ ﻭ
ﺗﻀﺎﻣﻴــﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ،ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ

ﺍﻋﻄﺎﻯ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﺯ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ
ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ
ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﻯ ،ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﺷﻮﺩ.
ﻟﺬﺍ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﺗﺴﺮﻳﻊ
ﻭ ﺑــﺎ ﻟﺤــﺎﻅ ﻣﻔــﺎﺩ ﺑﺨﺸــﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
 .96149153ﻣــﻮﺭﺥ  .1396.516ﺑــﻪ
ﺗﻤﺎﻣــﻰ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺫﻯﺭﺑــﻂ ﺁﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﻳﺎ
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮ
ﺣﺴــﻦ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﺁﻳﺪ.

ﻭﺯﻳﺮﺍﻣﻮﺭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯﻭﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻋﻨﻮﺍﻥﻛﺮﺩ:

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣــﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻰ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩﻯ ﺍﻳﺪﻩﺍﻯ
ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﻳﺎ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ
ﺯﻣﻴﻨﻪﺍﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﺪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧــﮕﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻳﻠﻨﺎ،
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻛﺮﺑﺎﺳﻴﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ
ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻰ ﻭ
ﺩﺭ ﺟﻤــﻊ ﺧﺒﺮﻧــﮕﺎﺭﺍﻥ ﮔﻔــﺖ :ﻣﺴــﺌﻠﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮔــﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﺪﺷــﺪﻥ
ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺣــﻮﺯﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ
ﺟﻤﻌﻰ ﻳﻚ ﻗﺪﻡ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺳــﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﻋﻤــﺪﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻮﺭﺱ ﺩﺭ ﻧﻘــﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻬﺎﻡ
ﺍﻭﻟﻴــﻪ ﺗﻮﺟــﻪ ﺧﺎﺻﻰ ﻧﺸــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺴــﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺑﻪ

ﻗﺎﺿﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ  2ﺷﻌﺒﻪ  101ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺮﺩﻳﺲ

ﺧﺒﺮ

ﻣﻔﻘﻮﺩﻱ
ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﻭﺳــﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﻣﺪﻝ  77ﭘﻼﻙ717ﺝ 59ﺍﻳﺮﺍﻥ  87ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻮﺗﻮﺭ 00056571ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  s1412277547017ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻏﻔﻮﺭﺣﻴﺪﺭﻯ
ﻣﻔﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
----------------------------------------------ﻣﻔﻘﻮﺩﻱ
ﺑــﺮگ ﺳــﺒﺰ ﭘــﮋﻭ ﭘــﺎﺭﺱ ﻣــﺪﻝ  88ﭘﻼﻙ281ﺝ51ﺍﻳــﺮﺍﻥ  87ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻮﺗﻮﺭ 12488132992ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  naan21ca69e413730ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺣﺴﻦ ﺍﺣﻤﺪﻟﻮ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
----------------------------------------------ﻣﻔﻘﻮﺩﻱ
ﻛﻠﻴــﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﭘﺮﺍﻳــﺪ 132ﻣــﺪﻝ  87ﭘــﻼﻙ 499ﺱ16ﺍﻳﺮﺍﻥ  97ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻮﺗﻮﺭ 2414679ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  1422287008097ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﺳﻞ ﺻﻔﺮﻯ
ﻣﻔﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
----------------------------------------------ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ
ﭘﻴﺮﻭ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺧﻪ  96/10/13ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺻﻔﺤﻪ
 9ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﺪﺍﺭﺩ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺧﻪ 96/10/20
ﺳﺎﻋﺖ  16/30ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  11ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺯﻧﺠﺎﻥ

ﺳــﺮﻋﺖ ﭘﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ
ﻛﻨﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺳــﺮﻋﺖ ،ﺩﻗﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺧﺪﻣــﺎﺕﺿــﺮﻭﺭﻯﺑﻪﻧﻈﺮﻣﻰﺭﺳــﺪﻛﻪﺍﺯ
ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻓــﺎﻭﺍ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ،ﺗﺪﻭﻳﻦ
ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ،ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ،ﻧﮕﺎﺭﺵﺷﺮﺍﻳﻂﺷﻐﻠﻰ
ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸــﻰ ﻭﺍﺣــﺪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺣﻀﻮﺭﭼﺎﺑﻚ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ
ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻰ -ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺩژ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﻗﺒﻠﻰ ﭘﻼﻙ ﺫﻳﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ
ﺫﻛﺮﺷــﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ-1.ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻭﺭﺍﺙ ﻣﺮﺣــﻮﻡ ﻣﻈﺎﻫﺮﺩﺍﻧﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟــﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﺣﻴﺪﺭﻯ
ﺩﺭﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺩﺍﺭﺍﻯ
ﭘــﻼﻙ  1117ﻓﺮﻋــﻰ ﺍﺯ ﻳــﻚ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨــﺶ 15ﻣﺮﺍﻏﻪ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﺎﻣﺸــﺨﺺ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺯﻣﺎﻟﻚ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻓﺸــﺎﺭ ) ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳــﻄﻪ ( ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻰ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷــﺎﻫﻴﻦ ﺩژ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ ﺟﻨﺐ ﺑﺎﻧﻚ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ.ﻟﺬﺍ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ  20ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ
ﺍﺷﺨﺎﺻﻰ ﺍﺯﻣﺠﺎﻭﺭﻳﻦ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺣــﺪﻭﺩ ﻭﺣﻘــﻮﻕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻗﻰ ﻣﻌﺘــﺮﺽ ﻭﻳــﺎﺩﺍﺭﺍﻯ ﺣﻘﻰ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷــﻨﺪﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺑــﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﺍﻋﺘــﺮﺍﺽ ﻛﺘﺒﻰ ﺧﻮﺩﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺤﻞ
ﺍﻋــﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪ ﺩﺭﻏﻴــﺮ ﺍﻳﻨﺼــﻮﺭﺕ ﻃﺒــﻖ ﻣﻘــﺮﺭﺍﺕ
ﺭﻓﺘﺎﺭﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ416.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ96/10/24 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ
96/11/15:ﺳﺎﻋﺖ 9ﺻﺒﺢ ﺍﻟﻰ 17ﺑﻌﺪﺍﺯﻇﻬﺮ
ﻋﺰﻳﺰﻯ-ﺭﻳﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺩژ
-------------------------------ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ
ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻬﺮﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻗﺎﻯ ﺳــﻴﺪﺿﻴﺎ
ﺍﻳﻤﺎﻧــﻰ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭﺍﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺭﻣﻀﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺴــﻴﻢ ﺍﺣﻤﺪﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻰ-
ﻛﻮﭼﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ –ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻋﻠﻢ ﺟﻮ -ﻃﺒﻘﻪ  -1ﻭﺍﺣﺪ4
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻗﺎﻯ ﺻﻴﺎﺩ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ )ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭﺻﺪﻭﺭ
ﺣﻜــﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
 409ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﻭ 200ﻫﺰﺍﺭﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ
ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ
ﭼﻚ ﺗﺎﺭﻭﺯ ﻭﺻﻮﻝ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ( ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 409/200/000
ﺭﻳﺎﻝ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ
1/960365ﺡ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  96/12/9ﺳﺎﻋﺖ 11ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ
ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ 73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ
ﻧﻮﺑــﺖ ﺩﺭﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﭼﺎپ ﻭﺑﺪﻳﻦ
ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
ﺍﻃﻼﻉ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭﻣﺪﺍﻓﻌﺎﺕ ﺧﻮﺩﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺩﺭﺟﻠﺴــﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺷــﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺩﺭﻏﻴﺮ
ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ1714.
ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ
– ﻏﻔﺎﺭﻯ
-------------------------------ﺍﺑﻼﻍ
ﺩﺭﺧﺼــﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ 765ﻭ  96/ 764ﺵ 2ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ
ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻗﺒﺎﻳﻞ ﺑﻮﻛﺎﻟﺖ ﺣﻤﻴﺪﻩ ﻧﺼﻴﺮﻯ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻗﺒﺎﺩ
ﻣﻌﻨــﻮﻯ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻣﻄﺎﻟﺒــﻪ ﻳــﻚ ﻓﻘــﺮﻩ ﭼﻚ ﺑــﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 150/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﺮﺭﺳــﻴﺪ  94/1/20ﻭﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﺳﺮﻳﺎﻝ  064560ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ
ﻣﻮﺭﺥ  96/11/23ﺳﺎﻋﺖ  10/30ﺩﺭﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭ ﺷﻮﺭﺍ ﻃﻰ ﻳﻚ
ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﭼﺎپ ﻭﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ
ﺩﺭﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ417.
ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺁﺏ
-------------------------------ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ  9601000ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ ﺧﻠﻴﻞ
ﺯﺍﺩﻩ ﺑﺎﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺳــﻪ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  657724ﻣﻮﺭﺧﻪ
 96/4/20ﻭ  657727ﻣﻮﺭﺧــﻪ  96/1/28ﻭ 657733

ﻣﻰ ﺭﻭﺩ  .ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯﻛﻮﺛﺮﮔﻔﺖ:ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻣﻰﺭﻭﺩﺩﺭﻣﻌﺎﻭﻧﺖ
ﻓﺎﻭﺍ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻧﻰ ﺟﻮﺍﻥ ،ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺷﻮﺩﻛﻪﻧﺘﻴﺠﻪﺍﻳﻦﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻭﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ
ﺑــﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ؛ ﺗــﻼﺵ ﻭ ﻛﻮﺷــﺶ ﻣﻀﺎﻋﻒ،
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻰ،ﭘﻮﻳﺎﻳﻰ،ﺁﻳﻨﺪﻩﻧﮕﺮﻯﻭﺣﺮﻛﺖﻛﻮﺛﺮ
ﺑﻪﺳﻤﺖﺁﻳﻨﺪﻩﺍﻯﺩﺭﺧﺸﺎﻥﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ.

ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻪ
ﻃﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ
ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺑﺎﻧﻚ
ﮔﺮﺩﺷــﮕﺮﻯ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ،ﺍﻋﻀــﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ
ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ  21ﺩﻯ ﻣﺎﻩ  96ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﮔﺮﺩﺷــﮕﺮﻯ ،ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ
ﺑﺮﮔــﺰﺍﺭﻯ ﻣﺠﻤﻊ ﻓــﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﻳــﻦ ﺑﺎﻧﻚ ،ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺭﺍﻯ
ﺳــﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ،ﺳــﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺁﺫﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﻫﺮ
ﺳﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻓﻮﻕ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ،ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﺍﻯ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ،ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺱ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ.
ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﻳﺪ ”ﻣﻮﺑﺎﻳﻞﺑﺎﻧﻚ“ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ IOS
ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻧﻮﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪ
ﺑــﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺴــﻬﻴﻞ ﺍﺭﺍﻳــﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻧﻚ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻧﻮﻳﻦ ،ﻧﺴــﺨﻪ ﺟﺪﻳﺪ ”ﻣﻮﺑﺎﻳﻞﺑﺎﻧﻚ“ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
 IOSﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﻠﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻧﻮﻳﻦ،
ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻋﺎﻣﻞ  ،IOSﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﻦ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺭﺍ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ
ﺗﺴﻬﻴﻞﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺎﺱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ IOS
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳــﮕﺎﻩ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻧﻮﻳﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞﺑﺎﻧﻚ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ
ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻘﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻳﻦ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰ 24
ﺳــﺎﻋﺘﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  021-48031000ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ
ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﺎﻧﻚ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻣﻰ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ
ﺩﺭ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻧﻚ
ﺷــﻬﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻣﻰ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ
ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﻃﻰ ﺳــﺎﻝ ﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ،ﮔﻔﺖ:ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ
ﺍﺭﺍﺋــﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣــﺪﺭﻥ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺍﺑــﺰﺍﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﺷﻬﺮ
ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﺷﻬﺮ،
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻈﻴﻢ
ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻯ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ
ﺳــﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸــﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻳﻚ
ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺎﻟﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺮﻭژﻩ
ﻫﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻴﺎﻭﺭﻧﺪ.
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺭﺳــﻤﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺩﻫﻪ ﻧﻴﺰ
ﻧﺮﺳــﻴﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻪ
ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩ
ﺛﺒﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻣﺮ ﺳــﺒﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺑﺎﻧﻚ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻣﻮﺭﺧﻪ  96/2/9ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  1/500/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻃﻠﺐ ﻭ
ﻣﺒﻠﻎ  75/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻴﻢ ﻋﺸــﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻗﺮ
ﺭﺯﺑﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻣﺪﻳﻮﻥ
ﺩﺭ ﺁﺩﺭﺱ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ َ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺑﻼﻍ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻮﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﻇﺮﻑ  10ﺭﻭﺯ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬــﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳــﻰ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﻳﺎﻓﺖ402.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺁﺏ
-------------------------------ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ  :ﺳﻴﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﻋﺒﺎﺩﻯ ﺧﺴﺮﻭ
ﺷﺎﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻴﺮ ﻓﺘﺎﺡ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻰ – ﺥ ﺑﻨﻰ
ﻫﺎﺷﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﭘﺮﺩﻳﺲ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ  :ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻋﺰﺗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﻀﻠﻌﻠﻰ
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ  :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ
ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  9610094469501565ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  9609974469500094ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  78/000/000ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ
ﻣﺒﻠــﻎ  1/100/000ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ
ﻫــﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺳﺮ ﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﺑﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ  94/4/10ﺍﻟﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ
ﺩﺭ ﺣــﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸــﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ
ﺭﻭﺯ ﻣﻔــﺎﺩ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ ﮔــﺬﺍﺭﺩ ) ﻣﺎﺩﻩ  34ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺍﺣــﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧــﻰ ( ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺒــﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ
ﺑﺪﻫﺪ1712.
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  45ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ
-------------------------------ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ
ﺑﺮگ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﻭ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﻴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻧﺖ ﺗﻴﭗ  1600ﻣﺪﻝ
 1378ﺑــﻪ ﺭﻧــﮓ ﺳــﻔﻴﺪ – ﺭﻭﻏﻨــﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 11517717836ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  0078919792ﻭ ﺑﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ  133 – 25ﻁ  14ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎﺩﻕ
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  12ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ
ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ1717.
-------------------------------ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ )ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ(
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 900-96ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺧﺪﺍﻳﻰ ﻭﻧﺪ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻛﺒﺮﺻﻤﺪﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ
ﻣــﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳــﺪﻩ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴــﺖ ﺍﺯ-1 :ﻳﻜﺪﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺟــﻚ
ﺳﻮﺳــﻤﺎﺭﻯ 3ﺗــﻦ ﻣﺴــﺘﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺭﻧــﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑــﻪ ﻗﻴﻤﺖ
 2/500/000ﺭﻳــﺎﻝ -2ﻣﺨﺰﻥ ﻛﺎﺭﭘــﺖ -3ﺑﺎﻟﻦ ﺑﺰﺭگ ﻫﻮﺍ
)ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ( -4،ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺘﺮ -5ﺷﻴﻠﻨﮓ ﭘﻴﻚ  10ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ
ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﻪ
ﻣﺒﻠﻎ  11/500/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭﺻﺪﻭﭘﻨﺠﺎﻩ
ﻫﺰﺍﺭﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ-1:ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  96/11/4ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸــﻨﺒﻪ ﺭﺍﺱ ﺳــﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮﺭ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪ ﻭﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ
ﻣﺤﺘــﺮﻡ ﺩﺭﻣﺤــﻞ ﺩﻓﺘﺮﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺁﺏ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ-2.ﺑﺮﻧﺪﻩ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﻳﺴــﺘﻰ  10ﺩﺭﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ
-3.ﻣﺘﻘﺎﺿﻴــﺎﻥ ﻣــﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ 5ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺟﻠﺴــﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺍﻳﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺯﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ-4.
ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ419.
ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺁﺏ
-------------------------------ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﻤﻨﺪ ﺳﻮﺭﻥ ﻣﺪﻝ  1394ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ

ﺍﻧﺘﻈﺎﻣــﻰ 386ﻥ95ﺍﻳــﺮﺍﻥ 22ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ
 NAACS1HE0FF824334ﻭﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗــﻮﺭ
 147H0150807ﺑﻨﺎﻡ ﺣﺴــﻴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﻭﺍﺯﺩﺭﺟﻪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ421.
-------------------------------ﺑﺮگ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎﺏ ﺳﻮﺭ ﺷﻐﻞ ﺁﺯﺍﺩ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ –ﺥ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﺷﺮﻗﻰ –ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﻣﻬﺎﺑــﺎﺩ 9144421214ﻭﻛﻴــﻞ ﺍﻗــﺎﻯ ﺣﻤﻴــﺪ
ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ)ﻧﻈﻴﻤﻰ(ﻣﺸﺨﺼﺎﺕﻣﺤﻜﻮﻡﻋﻠﻴﻪﺷﻬﺮﻳﺎﺭﻓﺮﺍﺷﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻌﻔﺮ -ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﺑﻪ –ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 15-96-333
ﻣﻮﺭﺥ  96/10/19ﺷــﻌﺒﻪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ.ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠــﻎ  20/000/000ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ
ﺩﺭﺣــﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﻧﻴﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸــﺮ ﺩﺭﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ.ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻣﻔﺎﺩﺍﻧﺮﺍ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺭﺩ420.
ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ
-------------------------------ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﻣﻬﺮﻯ ﺑﻬﺠﺖ ﻛﺸــﺘﻴﺒﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
 2754635378ﺑﺸﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ /701622
ﺵ 67ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺫﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﺑﻬﺠﺖ ﻛﺸﺘﻴﺒﺎﻥ
ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  728ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/9/15ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ
ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺁﻧﻤﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ:
-1ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺍﺻﻐﺮﻯ ﺁﺫﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ
-2ﺭﺿﺎ -3ﺟﻮﺍﺩ-4ﻣﻬﺮﻯ )ﺑﻬﺠﺖ ﻛﺸــﺘﻴﺒﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ
ﻣﺘﻮﻓﻰ(
ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭﺑﻪ
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ 362ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ
ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ1718.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  67ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ
-------------------------------------

ﺁﮔﻬﻲ – ﻣﻔﻘﻮﺩﻱ
ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭﺍﻧﺖ ﭘﻴﻜﺎﻥ ﻣﺪﻝ  1384ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﭘﻼﻙ 446-31ﺩ 63ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  11284069818ﻭ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻲ  12146094ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
-------------------------------ﺍﺑﻼﻍ
ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺯﻫﺮﺍ
ﺍﻓﺸﺎﺭ ﻭﻧﮕﻴﻨﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻻﺋﻤﻪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺣﻨﺎﺳــﺎﻭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺴــﻦ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻴــﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻓﺸــﺎﺭ ﻭﻧﮕﻴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺣﻤﺪﺍﻟﻪ ﻭﺯﻫﺮﺍ ﺍﻓﺸــﺎﺭ ﻭﻧﮕﻴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻤﺪﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ9609982822400490
ﺷﻌﺒﻪ14ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ
ﻣﻮﺭﺥ 1396/12/02ﻭﺳﺎﻋﺖ 17ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ
ﺷــﻮﺩ ﺗﺎﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺗﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ
ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ
ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍﺩﺭﻳﺎﻓــﺖ ﻭﺩﺭﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 14ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﺰﻭﻳﻦ

ﺧﺒﺮ
ﻋﺴﮕﺮ ﺍﻭﻻﺩﻯ:ﻛﻮﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺭﺷﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺳﺖ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﭼﻴﻦ ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺭﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﻛﻮﭼﻚ
ﻛﺮﺩﻥﺩﻭﻟﺖﺩﺍﻧﺴﺖﻭﮔﻔﺖ:ﺍﮔﺮﺩﻭﻟﺖﻛﻮﭼﻚﻧﺸﻮﺩﺳﺎﻝ1397
ﺳﺎﻝ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺨﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻯ97
ﺩﺍﺭﺍﻯﻛﺴﺮﻯﻓﺎﺣﺸﻰﺍﺳﺖﻛﻪﺩﻭﻟﺖﺗﻨﻬﺎﺑﺎﮔﺮﺍﻧﻰﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪﺁﻥﺭﺍ
ﺟﺒﺮﺍﻥﻛﻨﺪ.ﺑﻪﮔﺰﺍﺭﺵﺗﺴﻨﻴﻢ،ﺍﺳﺪﺍﷲﻋﺴﮕﺮﺍﻭﻻﺩﻯ،ﺩﺭﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺑﺎ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺑﺎ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻗﺸﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻯ
ﻛﺸــﻮﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ :ﺑﺮﻏﻢ ﺁﻧﻜﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺣﻘﻰ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺗﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻯ
ﻭﺟﻮﺩﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪﺗﺎﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩﺑﺘﻮﺍﻧﺪﺑﻪﺩﻭﻟﺖﻣﺎﻟﻴﺎﺕﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺟﻠﺴــﻪ ﻯ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﻭ
ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻫﺎ ﮔﻔﺖ :ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﺁﻗﺎﻯ
ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻯ ﻣﻬﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻗﺮﺍﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪﮔﺮﻓﺖ.ﺭﻳﺎﺳﺖﺍﺗﺎﻕﺍﻳﺮﺍﻥﻭﭼﻴﻦﺩﺭﺍﺗﺎﻕﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰﺩﺭﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪﺍﻳﻦﺳﻮﺍﻝﻛﻪﭼﺮﺍﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰﺑﻪﺳﻤﺖﺗﻮﻟﻴﺪﺣﺮﻛﺖﻧﻤﻰﻛﻨﺪ؟
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ 3:ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻋﺪﻡ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺧﻴﻞ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻯ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﺎﺋﺰ
ﺍﻫﻤﻴﺖﺍﺳﺖ.ﻋﺴﮕﺮﺍﻭﻻﺩﻯﺩﺭﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥﻛﺮﺩ:ﺩﺭﺗﻤﺎﻡ
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ)ﺑﺮﺍﻯﺻﺎﺩﺭﺍﺕ(ﺑﻬﺮﻩﻯ 1ﺭﻗﻤﻰﺩﺭﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪﺩﺭﺣﺎﻟﻰﻛﻪﺩﺭﺍﻳﺮﺍﻥﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪﺑﻬﺮﻩﻫﺎ 2ﺭﻗﻤﻰﻭﺑﻴﻦ17
ﺗــﺎ 18ﺩﺭﺻﺪﺍﺳــﺖﻭﻋﻠﻴﺮﻏﻢﺁﻧﻜﻪﺩﺭﺍﻳﻦﻣــﻮﺭﺩﺍﺯﺑﻬﺮﻩﻯ11
ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺳﺨﻦ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﻯ 11ﻳﺎ 12ﺩﺭﺻﺪﻯ
ﻫﺮﮔﺰﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩﻗﺮﺍﺭﻧﻤﻰﮔﻴﺮﺩ.ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺕﻭﻓ ّﻌﺎﻝ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ،ﻭﺟﻮﺩﺑﺪﻫﻰﻫﺎﻯﭘﻴﺸﻴﻦﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯﺗﻮﻟﻴﺪﻯﺑﻪﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﺎﻧﻜﻰﻛﺸﻮﺭﺭﺍﺑﻌﻨﻮﺍﻥﺩﻭﻣﻴﻦﻋﺎﻣﻞﻭﻣﺎﻧﻊﻭﺭﻭﺩﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰﺑﻪﺳﻤﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺫﻛﺮ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻜﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻗﺴﺎﻁ
ﺑﻨﺪﻯﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯﻣﻰﻛﻨﺪﻭﺟﻮﺩﺑﻬﺮﻩﻫﺎﻣﻮﺟﺐﺍﻳﺠﺎﺩﺟﺮﻳﻤﻪﻫﺎﻯ
ﺳﻨﮕﻴﻨﻰﺩﺭﺍﻳﻦﺧﺼﻮﺹﺷﺪﻩﺍﻣﺎﺳﻮﺍﻝﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ
ﺍﻯﻛﻪﺑﺮﺍﻯﭘﺮﺩﺍﺧﺖﺩﺳﺘﻤﺰﺩﻛﺎﺭﮔﺮﺧﻮﺩﻋﺎﺟﺰﻣﺎﻧﺪﻩﭼﮕﻮﻧﻪﻣﻰ
ﺗﻮﺍﻧﺪﺟﺮﻳﻤﻪﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ؟ﻋﺴﮕﺮﺍﻭﻻﺩﻯﺗﺼﺮﻳﺢﻛﺮﺩ:ﻣﺎﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢﺩﺭ
ﺟﻬﺖ ﺭﻓﻊ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺎ ﻣﺼ ّﻮﺑﻪ ﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﺩﻭﻟﺖ
ﺑﺎﻳﺪﺑﺎﺭﺗﻤﺎﻡﺟﺮﻳﻤﻪﻫﺎﺭﺍﺍﺯﺩﻭﺵﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯﺗﻮﻟﻴﺪﻯﺑﺮﺩﺍﺭﺩﭼﺮﺍﻛﻪ
ﺍﻳﺮﺍﻥﺩﺭﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺑﺎﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻰﻧﻈﻴﺮﭼﻴﻦ،ﻣﺼﺮﻭﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥﺣﺘﻰ
ﺍﺯ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ
ﻭﺭﻭﺩﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰﺑﻪﻗﻠﻤﺮﻭﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺳﺖﻟﺬﺍﻓﻘﻂﺑﺎﻳﺪﻣﺼﺮﻑﺩﺍﺧﻠﻰ
ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻴﻢ.ﺭﺋﻴﺲﺍﺗﺎﻕﺍﻳﺮﺍﻥﻭﭼﻴﻦﺍﺫﻋﺎﻥﻛﺮﺩ:ﺍﻳﺮﺍﻥﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺭﺷﺪﺩﺭﻋﺮﺻﻪﻯﺻﺎﺩﺭﺍﺕﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﺣﻀﻮﺭﺩﺭﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻯﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻭ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻫﻴﺌﺖ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﻻﻯ ﺑﻠﻴﻂ ﻭ
ﻫﺘﻞﻫﺎﻫﻴﺌﺖﻫﺎﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪﺣﺮﻛﺘﻰﺑﻜﻨﻨﺪ.ﻭﻯﺗﻨﻬﺎﺭﺍﻩﺭﺷــﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻛﻮﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﻭﻟﺖ
ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ:ﺍﮔﺮ ﺩﻭﻟﺖﻛﻮﭼﻚﻧﺸﻮﺩ ﺳﺎﻝ 1397ﺳﺎﻝ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺨﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻯ
 97ﺩﺍﺭﺍﻯﻛﺴﺮﻯﻓﺎﺣﺸﻰﺍﺳﺖﻛﻪﺩﻭﻟﺖﺗﻨﻬﺎﺑﺎﺍﻳﺠﺎﺩﮔﺮﺍﻧﻰﻣﻰ
ﺗﻮﺍﻧﺪﺩﺭﺟﻬﺖﺟﺒﺮﺍﻥﺁﻥﺑﺮﺑﻴﺎﻳﺪ.ﺩﻛﺘﺮﻋﺴﮕﺮﺍﻭﻻﺩﻯﺑﺎﺗﺎﻛﻴﺪﺑﺮ
ﻛﻮﭼﻚﺷﺪﻥﺩﻭﻟﺖﺩﺭﭘﺎﻳﺎﻥﺍﻇﻬﺎﺭﺩﺍﺷﺖ:ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻛﻮﭼﻚﺷﺪﻥ
ﺩﻭﻟﺖ ﺟﺮﺍﺕ ﻭ ﺟﺴــﺎﺭﺗﻰ ﻣﻰ ﻃﻠﺒﺪ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ
ﺳــﺮﺍﻍ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ﺯﻳﺮﺍ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 3ﺗﺎ 5ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ
ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻟﺬﺍ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺣﺮﺍﺝﺑﮕﺬﺍﺭﺩﭼﺮﺍﻛﻪﺍﺻﺮﺍﺭﺑﺮﺍﻳﻨﻜﻪ 80ﺩﺭﺻﺪﺍﺯﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﺭﺩﺳﺖ
ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎﻋﻤﻠﻰ ﻗﺒﻴﺢ ﺍﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﺑﻴﻜﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ
ﻛﺸﻮﺭﺩﺭﻗﺎﻟﺐﻓﺘﻨﻪﻇﺎﻫﺮﺷﺪﻩﺍﺳﺖ.

ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ

ﺧﺒﺮ

ﺍﺣﺘﻤﺎﻝﺍﺭﺍﻳﻪﺍﻭﺭﺍﻕﺍﺳﻨﺎﺩﺧﺰﺍﻧﻪﺑﻪﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ
ﻣﻌــﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌــﺖ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺭﺍﻳﻪ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﺑﺖ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺟﻮﺍﻳﺰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺧﺒﺮ
ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔــﺖ :ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻃﻠﺒﺸﺎﻥ ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺧﺴﺮﻭﺗﺎﺝ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺍﺯ
ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﺭﺍﻳــﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺧﺰﺍﻧﻪ
ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑــﻪ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﺑــﻪ ﺍﺯﺍﻯ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺸﺎﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ

ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺭﻛﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ97؛ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ3ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻰﺷﻮﺩ

ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋﻭﻫﻬﺸــﺎﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ
ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺭﺷــﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻪ
ﺣﺪﻭﺩ 3ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  97ﺭﺍ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ
ﻛﺮﺩ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﺴــﻨﻴﻢ ،ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻯ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩ ،ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺭﺷــﺪ 12,5ﺩﺭﺻــﺪﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ
 1395ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪﻋﻠﺖ ﮔﺸــﺎﻳﺶ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺘﻰ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﺷﺪﻥ ﺑﺮﺟﺎﻡ ،ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺣﺎﻛﻰ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ
ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1396ﺍﺳﺖ .ﺭﺷﺪ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝ ﺣﺪﻭﺩ  4,1ﺩﺭﺻﺪ
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷــﻮﺍﻫﺪ ﻣﻮﺟــﻮﺩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ
ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻰ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪﻯ
ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣــﺎﺯﺍﺩ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﻣﻬﻤﻰ

ﺩﺍﺩﻭﺭﺯ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  286ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9610422160900048
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ 44ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ
 /960106ﻟﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻛﺒﺮ ﻋﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﺷﺎﻫﻮ ﺟﻌﻔﺮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﻋﺴﮕﺮ ﻣﻠﻚ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﻚ ﻛﺎﺷﺖ ﺁﺳﻴﺎ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  6/146/501/960ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ
ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ 307/325/098ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻟﺬﺍ
ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺟﻨﺎﺱ ﻣﻨﻘﻮﻝ )ﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻧﺪﺍﻧﻲ( ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﺣﺪﻱ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ :ﺍﺟﻨﺎﺱ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ  476ﻋﺪﺩ ﻓﻴﻜﺴﭽﺮ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮﻡ ﮔﺮﻳﺪ  4ﻭ
ﺗﻌﺪﺍﺩ  3110ﻋﺪﺩ ﻓﻴﻜﺴﭽﺮ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮﻡ ﮔﺮﻳﺪ  5ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ6/515/100/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﺯ
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﻀﻮﺭﻱ ﺑﻔﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/11/17ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ 9ﺍﻟﻲ10
ﺻﺒﺢ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺛﻤﻦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﺧﺬ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻲ
ﺛﻤﻦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﻜﻠﻒ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ
 2171299040008ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺷﻌﺒﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪﻩ ﻛﺪ 0342ﻭﺍﺭﻳﺰ
ﻭ ﻗﺒﺾ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺛﻤﻦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ
ﻣﻘﺮﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺻﺪﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 110/131823ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷﻌﺒﻪ  44ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609981090600316ﺷﻌﺒﻪ 906ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 19ﺷﻮﺭﺍﻱ
ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9609971090600581ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﻋﺎﺩﻝ
ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺍﺭﺩﻻﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﻔﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ :ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱ -ﻣﻬﺴﺎ ﺍﺳﻘﺎﺋﻲ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ:
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻃﻠﺐ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ
ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﺍﻯ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺎﺩﻝ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺴﺎ ﺍﺳﻘﺎﺋﻲ ﻭ ﻣﺠﺘﺒﻲ
ﻣﺤﻤﺪﻱ )ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺲ( ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ  2ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ -9406/111781
 12ﻭ  12-9406/111791ﻣﻌﺎﺩﻝ200/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺑﺮﺍﺯﻱ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻣﺼﺪﻕ ﭼﻚ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﻋﻮﻱ
ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺫﻳﻞ ﻭ ﻣﺪﺭﻙ ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻓﻠﺬﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻮﺭﺍ ﺿﻤﻦ ﺍﺣﺮﺍﺯ
ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻋﻮﻱ ﺧﻮﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ -198
 522-519ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  12-9406/111781ﻭ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺒﻠﻎ100/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  12-9406/111791ﻭ ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ
ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺗﻤﺒﺮ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 5/070/0000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﭼﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﻱ ﺍﻋﻼﻣﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻋﻮﻱ ﺻﺎﺩﺭ
ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺲ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  12/9406/111791ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
100/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﻋﻮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ
 84ﻭ  89ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺭﺩ ﺩﻋﻮﻱ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ،ﺟﺰﻭ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺗﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺩﺭ
ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ  97ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ
ﺍﮔﺮ ﺑــﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﻴﻠــﻰ ،ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﻨﺎﺑــﻊ ﺩﻭﻟﺖ
ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻃﻠﺐ
ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﻧﻴﺴــﺖ  ،ﺑﺎ ﺻــﺪﻭﺭ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ،ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ.

ﻭﻯ ﺗﺼﺮﻳــﺢ ﻛــﺮﺩ :ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓــﺖ ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﺧﺰﺍﻧــﻪ ،ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻳﺎ ﺻﺒﺮ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻭﺻﻮﻝ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻳﻦ ،ﻳﻚ ﻧﻮﻉ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻭﻟﺖ
ﺑﻪ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﻪﺑﺎﻻﺧﺮﻩﺩﻭﻟﺖﻣﺘﻌﻬﺪﺑﻪﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻃﻠــﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.ﺧﺴــﺮﻭﺗﺎﺝ ﺍﻇﻬﺎﺭ
ﺩﺍﺷــﺖ :ﻃﻠﺐ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺩﻭﺭﻩ ﺳــﺎﻟﻬﺎﻯ  80ﻭ  90ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ

ﺍﻳﺎﻡ ،ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺟﻮﺍﻳﺰﻯ ﺑﺎﺑﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ،
ﺑــﻪ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ
ﺩﻭﻟــﺖ ﻫﻢ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻛــﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺭﺍ
ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﻋﺪﻩ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻓﺰﻭﺩ:
ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﻫﺎﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ،ﺩﺭ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺫﻛﺮ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺗﺤﻘﻖ ﺩﺭﺁﻣﺪ ،ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷــﻮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪﻯ ﻧﺒﺎﺷــﺪ،
ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺎﺩﺭ ﺑــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺍﻳﻦ
ﻧﻜﺘــﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺷــﺪﻩ

ﺍﺳــﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ
ﻗﺎﻧﻮﻧــﻰ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳــﺖ ،ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ
ﺳــﺎﻟﻬﺎﻯ  89ﻭ  90ﺑﺮﻣﻰﮔــﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ.ﻭﻯ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻯ ﺑﻌﺪ ،ﺍﺯ
ﺳﺎﻝ 91ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮﻁ ﺗﺤﻘﻖ
ﺩﺭﺁﻣــﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﻮﺍﻳﺰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺩﺭ
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺗﻌﻬﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﺩﻭﻟــﺖ ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﺟﻮﺍﻳــﺰ ﺑــﻪ
ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﺑﺮﺍﺳﺎﺱﮔﺰﺍﺭﺵﻣﺮﻛﺰﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻯﻣﺠﻠﺲ؛

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ /156/286/96ﺝ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ 286ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻟﻬﻪ ﭘﻮﺭﺑﺎﺩ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻲ
ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻫﺪﺍﻳﺘﻲ ﺑﺎﺩ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩ  189ﺳﻜﻪ ﻃﻼﻱ
ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎﺭ ﺍﺯﺍﺩﻱ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍ )ﺑﺪﻭﻥ
ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻜﻪ( ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﺎ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺯ
ﺳﻮﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻚ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  09124847443ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻭ ﺧﻂ ﺷﻤﺎﺭﻩ 09124847443ﺭﺍ
ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺩﺭ
ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1396/11/16ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ 10ﻟﻐﺎﻳﺖ 10:30ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﺷﻌﺒﻪ  286ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺪ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ
ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ
ﻧﻘﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ
ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻭﻱ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺻﺪﻭﺭﺣﻜﻢ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻨﺎﻡ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺣﻠﻮﻝ ﻭﻗﺖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺎﺭﺕ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﻠﻚ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
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ﺷﻤﺎﺭﻩ  3907ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ 24ﺩﻯ 1396

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 906ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  19ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﻧﻈﻴﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ
ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺷــﺎﻫﺪ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩﺍﻳﻢ ﻛﻨﺎﺭ ﺳﻄﺢ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ،
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺳﺎﻝ 1397
ﭘﺎﻳﻴﻦﺗــﺮ ﺍﺯ  1396ﺑﺎﺷــﺪ .ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﻣﺆﺛــﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴــﺮﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ
ﺍﻧﻘﺒﺎﺿﻰ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ  1397ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺖ.
ﻳــﻚ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺍﺛﺮ ﻣﺨﺎﺭﺝ
ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺪ
ﺍﺯ ﻣﻨﻈــﺮ ﺣﺴــﺎﺏﻫﺎﻯ ﻣﻠــﻰ ﺍﺳــﺖ .ﺩﺭ
ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻯ ﻣﻠﻰ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧــﺪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻛﺎﻧــﺎﻝ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻯ ﻭ ﻫــﻢ ﺍﺯ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﻤﻠﻚ
ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻯ ،ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ،
ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ .ﺍﻳﻦ

ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ
ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓــﺰﻭﺩﻩ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ
ﺑﺨﺶﻫــﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺑﻪﺗﺒــﻊ ﺁﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟــﺺ ﺩﺍﺧﻠــﻰ ﺭﺍ ﺗﺤــﺖ ﺗﺄﺛﻴــﺮ ﻗﺮﺍﺭ
ﻣﻰﺩﻫﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻮﺩﺟﻪ
ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺑﺮ ﺭﺷــﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻻﺯﻡ ﺍﺳــﺖ
ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺍﺯ
ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺍﺳــﺖ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻯ ﺁﻥ ﺑــﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ
ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻳﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ
ﻣﺒﻨﺎﻳﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﻗﻀــﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺁﺛﺎﺭ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺮ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻻﻳﺤــﻪ ﺑﻮﺩﺟــﻪ ﺳــﺎﻝ ) 1396ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻯ ﻭ ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭﺍﺕ ﺗﻤﻠﻚ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻯ( ﺑﺮ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺳﺎﻝ 1396
ﺍﺳــﺖ .ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﻣﺮﻛــﺰ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻯ
ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫــﺪ ﻛــﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻯ ﻭ ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭﺍﺕ ﺗﻤﻠﻚ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ1397
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ  376,4ﻭ  60,4ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪﻩﺍﻧﺪ ،ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎﺩﻝ
 276ﻭ  55ﻫــﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﺤﻘﻖ
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷــﺪ .ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ
ﻳﻚﺳــﻮ ﻭ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺩﻳﮕــﺮ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑﻪ
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫــﺎﻯ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫــﺎ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ
ﻣﻴﺰﺍﻥﺗﺤﻘﻖﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻯﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺗﻤﻠﻚ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻯ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺎﻣﻚ ﻧﻴﻚ ﻧﻔﺲ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻻﻟﻪ ﻣﻮﻻ ﺩﻭﺳﺖ ﻭ ﺭﻭﻓﻴﺎ ﻣﻮﻻﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺳﻴﺎﻣﻚ ﻧﻴﻚ
ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9609981100201023ﺷﻌﺒﻪ 1002ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 21ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ  1396/11/30ﺳﺎﻋﺖ  16:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ
ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ
ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ
ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

 110/131252ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  1002ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  21ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻦ ﺑﺎﺑﺎﺟﺎﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻧﻈﺮﻋﻠﻲ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻏﻔﺎﺭﻱ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁ ﺣﺴﻦ ﺑﺎﺑﺎﺟﺎﻧﻲ
ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9609981100200990ﺷﻌﺒﻪ 1002ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 21ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ  1396/11/30ﺳﺎﻋﺖ  15:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ
ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ
ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ
ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

 110/131289ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  1002ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  21ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺯﻋﻔﺮ ﺻﺪﻗﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻴﺮﻣﺼﻄﻔﻲ ﺁﺯﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  10ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧﻲ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9609980227000640ﺛﺒﺖ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ﺩﺭ  1396/11/24ﺳﺎﻋﺖ 11:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ
ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

 110/134763ﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪ 10ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻋﻤﻮﻣﻰﺣﻘﻮﻗﻰﻣﺠﺘﻤﻊﻗﻀﺎﻳﻰﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻲﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺑﻬﺶ ﻣﺎﺭﻩ 9510420226400338
ﻣﻮﺭﺥ  1395/9/14ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﻼﺳﻪ  950247ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ1/212/103/374ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﺑﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺍﻣﺮﺍﻟﻪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ60/605/169ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ  34ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﻣﺪﻧﻲ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ 26ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ
 3313ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ2ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ﻛﻮﭼﻪ ﺍﺷﺮﺍﻗﻲ پ11
ﭘﺎﺳﺎژ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﻭﺍﺣﺪ  15ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ
ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ
ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 13/72ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﻄﻌﻪ
ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ 26ﻓﺮﻳﻊ ﺍﺯ  3313ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ2ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻛﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻣﺮﺍﻟﻪ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ ﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﭘﺎﺳﺎژ ﺑﺎ ﺍﺳﻜﻠﺖ
ﻓﻠﺰﻱ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻏﺮﺑﻲ ﻭ ﺷﺮﻗﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭼﻬﺎﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻫﻤﻜﻒ ﻭ ﺩﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ
ﺟﻤﻌﺎ ﺷﺎﻣﻞ 38ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮﻳﺪﻭﺭ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺎژ  2/20ﻣﺘﺮ ﻭ ﻃﻮﻝ ﺁﻥ18/20
ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻛﻒ ﺳﻨﮓ ﻭﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﻜﺲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺩﻭ ﺑﺮ ﺑﺎ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎ ﺑﺮ ﺟﻨﻮﺑﻲ  1/12ﻣﺘﺮ ﻭ
ﻋﻤﻖ ﺁﻥ ﺗﺎ ﺩﻳﻮﺍﺭﺷﻤﺎﻟﻲ  3/10ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻏﺮﺑﻲ  1/18ﻣﺘﺮ ﻭ ﻋﻤﻖ ﺁﻥ ﺗﺎ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺷﺮﻗﻲ 1/90ﻣﺘﺮ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﺑﺨﺎﺭﻱ ﮔﺎﺯﻱ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﻛﻮﻟﺮﺁﺑﻲ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﮔﺎﺯ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻲ
ﻭ ﺑﺮﻕ ﺗﻚ ﻓﺎﺯ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺁﺏ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ
ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ3/000/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺳﻴﺼﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭﺍﺭﺯﺵ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ1/000/000/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻟﺬﺍ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻣﺘﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ
ﺷﻨﺒﻪ  1396/10/30ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  11ﺍﻟﻲ 11:30ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﻀﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻱ
ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧﻲ ﺑﻔﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ
ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺛﻤﻦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ
ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ  2171299008005ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻭﺍﺭﻳﺰ
ﻭ ﺍﺻﻞ ﻗﺒﺾ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻨﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ
ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﻠﻚ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ  5ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ
ﻣﻠﻚ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﺩ  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺍﺧﺬ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .

 110/134766ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  4ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺳــﺎﻝ ) 1396ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ  239ﻭ 45
ﻫــﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ( ،ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﻧﺸــﺎﻥ
ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ:
ﺍﻭﻻً ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭﺍﺕ ﺗﻤﻠــﻚ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ
ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻯ ﺍﺯ  45ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ
ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺳــﺎﻝ  1396ﺑﻪ  55ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﺗﻮﻣــﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺳــﺎﻝ  1397ﺑﺮ ﺭﺷــﺪ
ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﺳــﺎﻝ ) 1397ﺍﺯ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﺑﺨﺶ
ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﻭﻟــﺖ( ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑــﺎ  0,1ﺩﺭﺻﺪ
ﻣﻰﺑﺎﺷــﺪ.ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻯ ﺍﺯ239
ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺳﺎﻝ 1396
ﺑــﻪ  262,5ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ
ﺳﺎﻝ  1397ﺑﺮ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺳﺎﻝ 1397
)ﺍﺯ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻰ( ﺣﺪﻭﺩﺍ ً
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ 0,1ــ ﺩﺭﺻﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ
ﻛــﻪ ﻧﺮﺥ ﺗــﻮﺭﻡ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﺷــﺪﻩ
) 11,5ﺩﺭﺻــﺪ( ﺑﺎﺷــﺪ )ﺑﻪﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ
ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﺁﺛﺎﺭ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻨﺰﻳﻦ
ﻭ ﻧﻔﺖ ﮔﺎﺯ( ،ﺍﺛﺮ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﺮ ﺭﺷﺪ
ﻣﻨﻔﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ
ﻛــﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑــﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭﺍﺕ ﺗﻤﻠــﻚ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻯ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻯ ﺑﺮ
ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺳــﺎﻝ  1397ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ
ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﻤﻠﻚ
ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻯﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻯ

ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ
) 1397ﻛﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ  60,4ﻭ 276,4
ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺍﻳﻦ
ﺳﺎﻝ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺍﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ
ﺭﺷــﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺳــﺎﻝ  1397ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ 0,6
ﺩﺭﺻﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺩﻗﻴﻖﺗﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﺮ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﺛﺎﺭ
ﻏﻴﺮﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺿﺮﻳﺐ
ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﻛﻴﻨﺰﻯ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ .ﺍﻳﻦ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﺒﺘﻨﻰﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺨﺎﺭﺝ
ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻯ ﻣﻠﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺑﻮﺩﺟــﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﺭ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ ﺟﻬﺖﺩﻫﻰ ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﺮ ﺭﺷﺪ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ )ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻯ ﻛﻼﻥ( ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕﺑﻮﺩﺟﻪﺑﺮﺭﺷﺪﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ
ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻛﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﺁﻥ ﺑﺎﺷــﺪ.
ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺭﺷــﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﺣﺴــﺎﺑﺪﺍﺭﻯ
ﻣﻠــﻰ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺸﻮﺭ
ﺩﺭﻣﺴﻴﺮﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕﺁﻥﺑﻪﺗﻔﻜﻴﻚﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺍﺟﺰﺍﻯ
ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ.

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2498ﻣﻮﺭﺥ 94/11/28
ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ 249ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 40/249/95ﺙ ﺝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻓﻴﺎﺽ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
 200ﻋﺪﺩ ﺳﻜﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎﺭ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ 8/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ
ﻭ ﻣﺒﻠﻎ600/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺸﺮﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ430/000ﺭﻳﺎﻝ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ
ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﻫﺮﺍﺗﻲ ﻛﻴﺎ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ95/500/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎﺏ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ
ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ  2ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ 6ﺩﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﺻﻠﺢ ﻣﺎﺩﺍﻡ
ﺣﻴﺎﻁ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﻴﺎﺽ ﺑﺨﺶ ﻭ ﺑﺘﻮﻝ ﺩﺍﻳﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﻫﺮﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻓﻮﺕ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﻓﻴﺎﺽ ﺑﺨﺶ 1ﺩﺍﻧﮓ ﺍﺯ  2ﺩﺍﻧﮓ ﺳﻨﺪ ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﺼﺎﻟﺢ ﺩﺭ ﻣﻲﺁﻳﺪ ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻛﭙﻲ ﺳﻨﺪ
ﺍﺑﺮﺍﺯﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎﻉ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺣﺼﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺯ ﻳﻚ
ﺑﺎﺏ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ 6933/46321ﺑﺨﺶ 2ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﺸﺮﻕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ
ﺥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻧﻲ پ8ﻁ 1ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻠﻚ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻛﻠﻨﮕﻲ ﻭ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﺎﺯ ﻭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ )ﻣﻮﺗﻮﺭﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻱ( ﻭ  3ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻚ ﻭﺍﺣﺪﻱ ﺭﻭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﺟﻤﻌﺎ  3ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﺍﺳﻜﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻧﻴﻤﻪ ﻓﻠﺰﻱ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﻃﺎﻕ ﺿﺮﺑﻲ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭﻗﻊ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ
ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ  3ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﻫﺎﻝ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﺰﻱ ﻭ ﺩﺭﺑﻬﺎﻱ ﭼﻮﺑﻲ
ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺴﻬﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻒ ﻭﺍﺣﺪ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﻭ
ﺑﺪﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻭ ﮔﭽﺒﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺏ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻠﺰﻱ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻅ ﺁﻫﻨﻲ ﻭ ﺩﺭﺑﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ
ﻭ ﻛﻤﺪﻫﺎ ﺳﻪ ﻻﺋﻲ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﻛﻮﻟﺮ ﻭ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺁﻥ ﺭﺍﺩﻳﺎﺗﻮﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﺗﻮﺭﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ
ﺁﺏ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻗﺎﻗﺪ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻱ ﺑﻮﺩﻩ
ﻭ ﻧﻤﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﻨﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺭﺯﺵ  6ﺩﺍﻧﮓ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎﺕ
ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻮﺛﺮ ﻭ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﻗﻀﻴﻪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎﻱ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ6/900/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﺍﺭﺯﺵ ﻳﻚ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ
ﺍﺯ  6ﺩﺍﻧﮓ ﺁﻥ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻝ  1/150/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻟﺬﺍ ﻣﻘﺮﺭ
ﺷﺪ ﻣﺎﻝ ﻣﻮﺻﻮﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 96/11/17ﺳﺎﻋﺖ 10:30ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺿﻠﻊ
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﺒﺮﺩ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ
ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻬﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻚ
ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺛﻤﻦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﺻﻞ ﻗﺒﻮﺽ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﺫﻡ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ  5ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﺩ .ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎﻱ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﺩ.

110/129853

ﺩﺍﺩﻭﺭﺯ ﺷﻌﺒﻪ  249ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ -1ﻧﻮﻳﺪ ﺍﻣﻴﺮﺍﺣﻤﺪﻱ -2
ﻋﻠﻲ ﺍﻣﻴﺮﺍﺣﻤﺪﻱ  -3ﺍﻋﻈﻢ ﺍﻣﻴﺮﺍﺣﻤﺪﻱ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻜﺎ ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ -1ﻧﻮﻳﺪ ﺍﻣﻴﺮﺍﺣﻤﺪﻱ  -2ﻋﻠﻲ ﺍﻣﻴﺮﺍﺣﻤﺪﻱ  -3ﺍﻋﻈﻢ ﺍﻣﻴﺮﺍﺣﻤﺪﻱ
ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ  9609980237600378ﺷﻌﺒﻪ 55ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ
ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ  1396/12/16ﺳﺎﻋﺖ 10ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/134777

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  55ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺮﺳﺖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎﺟﺎﻥ ﻧﮋﺍﺩ
ﭼﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺳﻔﺘﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ 27ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ-ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻗﺪﺱ-ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭘﻮﺭﺳﻴﻨﺎ -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ 1396/11/23
ﻭ ﺳﺎﻋﺖ 10:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ
ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ
ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

 110/134781ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 27ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ

5

ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﺩﻭﻟﺖ
ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ
ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯﺻﻨﻌﺘﻰﺍﻳﺮﺍﻥﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭﺗﺴﻬﻴﻞ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﻫﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎﺗﺎﭘﺎﻳﺎﻥﺳﺎﻝﺭﺥﻣﻰﺩﻫﺪ.ﻓﺮﺷﺎﺩﻣﻘﻴﻤﻰ
ﻣﻌﺎﻭﻥﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺻﻨﺎﻳﻊﻛﻮﭼﻚﻭﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯﺻﻨﻌﺘﻰﺍﻳﺮﺍﻥ-ﺩﺭﮔﻔﺖﻭﮔﻮﺑﺎ
ﺍﻳﺴــﻨﺎ ،ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑــﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻃﺒــﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯﻛﻠﻰﺍﺻﻞ 44ﻗﺎﻧﻮﻥﺍﺳﺎﺳﻰﺩﻭ
ﻣﺴﻴﺮﺑﺮﺍﻯﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯﺻﻨﻌﺘﻰﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻰ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ،ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻣﺮﺑﻮﻁﺑﻪﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻰﺍﺳﺖﻛﻪﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ
ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺩﻭﻡ
ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻭﺍﮔــﺬﺍﺭﻯ ﻣﺎﻟﻜﻴــﺖ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣــﻮﺭ
ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ
ﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﺪﻩ ﻧﮕﻬــﺪﺍﺭﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣــﻮﺭ
ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺗﺤﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺷﺪﻩﻧﺒﺎﻳﺪﺗﻮﺳﻂﺩﻭﻟﺖﻣﺪﻧﻈﺮﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﺩ.ﻭﻯ
ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ :ﺩﺭ ﺑﺤــﺚ ﻣﺮﺑــﻮﻁ ﺑــﻪ ﺍﻳﺠــﺎﺩ
ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
ﺑﺨﺶﺧﺼﻮﺻﻰﻭﺟﻮﺩﺩﺍﺭﺩﺩﻭﻟﺖﻧﺒﺎﻳﺪﻭﺭﻭﺩ
ﻛﻨﺪ،ﺍﻣﺎﻣﺸﻜﻠﻰﻛﻪﺩﺭﺍﻳﻦﺭﺍﺑﻄﻪﺑﺎﺁﻥﻣﻮﺍﺟﻪ
ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺍﺳﺖ.
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ
ﺑﺎﻳﺪﺭﻗﻢﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻰﺭﺍﺟﻬﺖﺗﻐﻴﻴﺮﻛﺎﺭﺑﺮﻯ
ﺍﺭﺍﺿﻰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡ
ﺷﺪﻩﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯﺻﻨﻌﺘﻰﺧﺼﻮﺻﻰﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺍﺯﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯﺻﻨﻌﺘﻰﺩﻭﻟﺘﻰﺗﻤﺎﻡﻣﻰﺷﻮﺩ
ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺎﻟﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺨﺶ
ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻰﺩﺷﻮﺍﺭﻣﻰﻛﻨﺪ.ﻣﻌﺎﻭﻥﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ
ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ
ﺻﻨﻌﺘﻰﺍﻳﺮﺍﻥﺍﺯﺍﺭﺍﺋﻪﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﻳﻦﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺑﻪ
ﻫﻴﺌﺖﺩﻭﻟﺖﺧﺒﺮﺩﺍﺩﻭﺍﻋﻼﻡﻛﺮﺩ:ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ
ﺑــﻪ ﻫﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟــﺖ ﺟﻬﺖ ﻛﻤــﻚ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ
ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘــﻰ ﺍﺭﺍﺋــﻪ ﺷــﺪ ﻛــﻪ ﺩﺭ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻗﺮﺍﺭ
ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎ
ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﭘﺎﻳﺎﻧــﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺳــﭙﺮﻯ ﻛــﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺗﻮﺳــﻂ ﻫﻴﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻘﻴﻤﻰﺍﻓﺰﻭﺩ:ﺑﺮﺍﺳﺎﺱﺍﻳﻦﻣﺼﻮﺑﻪﻛﻪﺍﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺍﺑﻼﻍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻣــﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ
ﺍﻳﺠﺎﺩﺷﻬﺮﻙﺻﻨﻌﺘﻰﺑﺪﻭﻥﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮﻛﺎﺭﺑﺮﻯﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺧﻮﺍﻫﺪﺩﺍﺷﺖ.

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺷﻌﺒﻪ 212ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺭﮔﺰﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  686/652/968ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﭼﺎﺑﻮﻙ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺒﻠﻎ34/332/648ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻭ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺳﻮﻝ ﺩﺭﮔﺰﻱ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ
ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  126/58528ﺑﺨﺶ 11ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻭ
ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﻪ
ﻧﻔﺮﻩ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺁﺗﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ:
ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎﺹ ﻃﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ 58528ﻓﺮﻋﻲ
ﺍﺯ  126ﺍﺻﻠﻲ ﻗﻄﻌﻪ 3ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ 15955ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ
ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺨﺶ 11ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻛﻦ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 111/57ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ 3ﻛﻪ 2/68ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺁﻥ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻗﻄﻌﻪ
 4ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 10/56ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺷﺮﻗﻲ ﻫﻤﻜﻒ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ
ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺍﻧﺒﺎﺭﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻗﻄﻌﻪ  3ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 1/88ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ
ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻫﻤﻜﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ  896395ﺛﺒﺖ ﻭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺍﺳﺖ .ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻠﻚ  :ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ  5ﻭﺍﺣﺪﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﻤﺎ ﺳﻨﮓ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ
ﺣﺎﻝ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﺩﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﻛﻔﻬﺎ ﺳﻨﮓ ﻭﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
ﻛﻒ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻛﺎﺷﻲ ﻭ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ  mdfﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭﺣﻤﺎﻡ ﻛﻒ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﺩﻳﻮﺍﺭ
ﻛﺎﺷﻲ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﻛﻮﻟﺮﺁﺑﻲ ﻭ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﭘﻜﻴﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻠﻚ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭ
ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺭﺯﺵ  6ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪﻫﻲ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﺍﺭﮔﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻭ ﺧﻼﻓﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ 5/100/000/000
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮﺍﻭﺭﺩ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ .ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ 51ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ 14/14ﺳﻬﻢ ﺍﺯ  100ﺳﻬﻢ ﺍﺯ 6ﺩﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ
ﻣﺒﻠﻎ 686/652/968ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ 34/332/648ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﻪ
ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ  96/11/11ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ 11ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ
ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﺷﻌﺒﻪ  212ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺁﻳﺖ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﺷﻬﺮﺯﻳﺒﺎ ﺥ ﺷﻬﻴﺪ ﺍﺭﺩﻭﺷﺎﻫﻲ ﺟﻨﺐ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺩﺭ
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺑﺤﺴﺎﺏ
ﺳﭙﺮﺩﻩ  2171299006009ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﻌﺒﻪ
ﺷﻬﻴﺪ ﻛﻴﺎﻧﻲ ﻧﮋﺍﺩ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺛﻤﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺑﺪﻭﺍ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ
ﺍﺯ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻛﺴﺮ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻨﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ  5ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ
ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﺷﻌﺒﻪ 212ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﺩ.

110/134918

ﺩﺍﺩﻭﺭﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﺷﻌﺒﻪ 212ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳﺎﺭﺍ ﻣﻴﺮﺯﺍﺋﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺟﻠﺐ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ
ﺍﺳﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻭ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻭ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻭ ﺷﻜﻴﺒﺎ ﻭ ﺳﺘﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﻱ ﺯﺍﺩ ﻭ ﺁﺫﺭ ﻫﻤﮕﻲ
ﺍﺣﻤﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺟﻠﺐ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﺣﻤﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
 870076ﻣﻮﺭﺥ  1387/2/3ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ  30ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  8609980229000298ﻭ  960608ﺷﻌﺒﻪ 30ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ  1396/11/24ﺳﺎﻋﺖ9
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ
ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
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ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮﻱ ﻣﻘﺪﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻮﺭﺍﻟﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻳﻮﺳﻒ ﺁﻗﺎﺯﺍﺩﻩ ﻳﺎﻣﭽﻠﻮ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮﻱ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980229100636ﺷﻌﺒﻪ 31ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ 1396/11/24
ﺳﺎﻋﺖ  9:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ
ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ
ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ
ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
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6

ﺑﻮﺭﺱ

ﺷﻤﺎﺭﻩ  3907ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ 24ﺩﻯ 1396
ﺧﺒﺮ

ﺗﻘﻮﻳﺖ  441ﻭﺍﺣﺪﻯ ﺑﻮﺭﺱ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮﺍﻥﺑﻮﺭﺱﺗﻬﺮﺍﻥﺷﺎﻫﺪﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﻛﻢﺣﺠﻢ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎﻟﻰ
ﻗﻴﻤﺖﺳﻬﺎﻡﺩﺭﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻯﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰﻭﺗﻤﺪﻳﺪ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﻫﺴــﺘﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﺷﺎﻫﺪﺗﺤﺮﻙﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮﺍﻥﺣﻘﻴﻘﻰﺩﺭ
ﮔﺮﻭﻩ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﺑﻮﺩﻧﺪ.ﺑﻪ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻓﺎﺭﺱ ،ﺷــﺎﺧﺺ ﻛﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ
ﻧﻘﺪﻯ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ )ﺗﺪﭘﻴﻜﺲ(
ﺩﺭﭘﺎﻳﺎﻥﻣﻌﺎﻣﻼﺕﺭﻭﺯﮔﺬﺷﺘﻪﺑﺎﺍﻓﺰﺍﻳﺶ441
ﻭﺍﺣــﺪﻯ ﺭﻭﻯ ﺭﻗــﻢ 96ﻫــﺰﺍﺭ ﻭ 627ﻭﺍﺣﺪ
ﺍﻳﺴﺘﺎﺩ.ﺷﺎﺧﺺﻛﻞﻫﻢﻭﺯﻥﺍﻣﺎﺑﺎﺍﻓﺰﺍﻳﺶ95
ﻭﺍﺣــﺪﻯ ﻋــﺪﺩ 17ﻫــﺰﺍﺭ ﻭ 399ﻭﺍﺣﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬﺍﺷﺖ.ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﺎﻡ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﻨﺎﻭﺭ
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ 688ﻭﺍﺣﺪﻯ ﺑﻪ ﺭﻗﻢ  104ﻫﺰﺍﺭ
ﻭ 161ﻭﺍﺣﺪﺩﺳﺖﻳﺎﻓﺖ.ﺷﺎﺧﺺﺑﺎﺯﺍﺭﺍﻭﻝﺍﻣﺎ
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ  404ﻭﺍﺣﺪﻯ ﺑﻪ ﺭﻗﻢ 68
ﻫﺰﺍﺭ ﻭ 632ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺳــﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﻭﻡ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ  464ﻭﺍﺣﺪﻯ ﻋﺪﺩ 205
ﻫــﺰﺍﺭ ﻭ  791ﻭﺍﺣﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬﺍﺷــﺖ.
ﺭﻭﺯﮔﺬﺷﺘﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺷﺎﺧﺺﻛﻞﻓﺮﺍﺑﻮﺭﺱ
)ﺁﻳﻔﻜﺲ(ﻧﻴﺰﺑﺎﺍﻓﺰﺍﻳﺶ 10ﻭﺍﺣﺪﻯﺭﻭﻯﺭﻗﻢ
ﻳﻚ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ 87ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩ.
ﺑﺎﺯﺩﻫﻰ ﺁﻳﻔﻜﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ
 23ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺳﻴﺪ
ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻯ ﻓﺮﺍﺑﻮﺭﺱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ
ﻫﻔﺘﻪﺟﺎﺭﻯﺑﺎﺩﺍﺩﻭﺳﺘﺪﺑﻴﺶﺍﺯ 329ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﻭﺭﻗﻪ ﺑــﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻳﻚﻫﺰﺍﺭ ﻭ  58ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺩﻭﺳﺘﺪﻫﺎ ﺣﻜﺎﻳﺖ
ﺩﺍﺷﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻓﺮﺍﺑﻮﺭﺱ  ،ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺭﻭﺯﮔﺬﺷﺘﻪﺷﺎﺧﺺﻛﻞﻓﺮﺍﺑﻮﺭﺱﺑﺎ 10ﻭﺍﺣﺪ
ﺭﺷــﺪ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ  1087ﻭﺍﺣﺪﻯ ﺭﺳــﻴﺪ ﻛﻪ
ﻋﻤﺪﻩﺑﺎﺭﻣﺜﺒﺖﺑﺮﺁﻳﻔﻜﺲﺍﺯﺟﺎﻧﺐﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻯ
ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﻰ ﻭ ﭘﺎﻻﻳﺸــﻰ ﺭﻗﻢ ﺧﻮﺭﺩ .ﺑﺮ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳــﺎﺱ ﻧﻤﺎﺩﻫــﺎﻯ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ »ﻣــﺎﺭﻭﻥ«،
»ﺯﺍﮔﺮﺱ«» ،ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ«» ،ﺷﺮﺍﺯ«» ،ﺷﺎﻭﺍﻥ« ﻭ
»ﺷــﺮﺍﻧﻞ« ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ 6,6ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﮔﺮ ﺩﺍﺷــﺘﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ
ﺍﺳﺖﻛﻪﻧﻤﺎﺩ»ﻫﺮﻣﺰ«ﺍﺯﮔﺮﻭﻩﻓﻠﺰﺍﺕﺍﺳﺎﺳﻰ
ﺗﺎﺣﺪﻭﺩ 0,7ﻭﺍﺣﺪﺗﺎﺛﻴﺮﻣﻨﻔﻰﺑﺮﺷﺎﺧﺺﻛﻞ
ﻓﺮﺍﺑﻮﺭﺱﺩﺍﺷﺖ.ﺑﺎﺻﻌﻮﺩﺭﻭﺯﮔﺬﺷﺘﻪﺁﻳﻔﻜﺲ
ﺑﺎﺯﺩﻫﻰ ﺍﻳــﻦ ﻧﻤﺎﮔﺮ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺳــﺎﻝ ﺑﻪ 23
ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺳﻴﺪ.ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ
ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﻓﺮﺍﺑﻮﺭﺱ ﻧﻴﺰ
ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ 101ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺳﻬﻢ،
ﺍﺭﺯﺵ  254ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻟــﻰ ﺍﻳــﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺭﺍ ﺭﻗﻢ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

ﻟﺰﻭﻡﭘﻮﺳﺖﺍﻧﺪﺍﺯﻯﺑﺎﺯﺍﺭﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻣﺪﻳﺮ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺎﻯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ
ﺑﺎﻧــﻚ ﺁﻳﻨﺪﻩ ،ﺣﺬﻑ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﺳــﻮﺩ ﺭﺍ
ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺭﺍ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ.
ﻫﻤﺎﻳــﻮﻥ ﺩﺍﺭﺍﺑﻰ ﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﺑﺎ ﺳــﻨﺎ
ﮔﻔﺖ :ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻛﺮﺩﻥ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﺳﻮﺩ ،ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻰ ﺁﻭﺭﺩ؛ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﻳﻚ
ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻮﺩﻯ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ
ﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﺍﺯ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻯ
ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻧﺒﻮﺩ.
ﻭﻯ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ
ﭘﻮﺳــﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﻫﻢ
ﺯﺩﻥ ﺭﺳﻢ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ ﺳــﻨﺘﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﻧﮕﺮﺍﻧﻰﻛﻨﻴﻢﺗﺎﺩﺭﻣﺴﻴﺮﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻭﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﻢ .
ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻯ
ﺗﻮﻟﻴــﺪﻯ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗــﻰ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ
ﻧﺪﺍﺷــﺘﻨﺪ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﻫــﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻧﻤﻰ
ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﺩﻻﺭ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ
ﺩﺭ ﻻﻳﺤــﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣــﺎ ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﭘﻴﺶ
ﺑﻴﻨﻰ ﺳــﻮﺩ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﻰ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰ ﺯﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﻴﺶ
ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﻴﺶ ﮔﻮﻳﻰ ﺑﻮﺩ
.ﺩﺍﺭﺍﺑــﻰ ﺑﺎ ﺑﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳــﻦ ﺭﻭﺵ ﺭﻭﺵ
ﺻﺤﻴﺤــﻰ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻯ
ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺳــﻮﺩﻫﺎ -ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ
ﺗﻌﺪﻳــﻼﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﭼــﻪ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻣﻨﻔﻰ
ﻣﻮﺍﺟــﻪ ﻣﻰ ﺷــﺪﻳﻢ ،ﺗﻮﺿﻴــﺢ ﺩﺍﺩ :ﺩﺭﻣﻘﺎﻃﻌﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰ

ﮔﺮﻓــﺖ ،ﺗﻨﺶ ﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﻋــﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩ ،ﻧﻮﺳﺎﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻰ ﺁﻭﺭﺩ .
ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ:
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻻﻳﻞ ،ﺣﺬﻑ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﺳــﻮﺩ
ﻛﺎﺭ ﺩﺭﺳﺘﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ؛ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ
ﺁﻥ ﺑﺴــﺘﺮﻫﺎ ﻭ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ
ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺳﻄﺤﻰ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ
ﮔﻴﺮﺩ.
ﻭﻯ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷــﺖ :ﻭﻗﺘﻰ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ
ﺳــﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﺬﻑ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺷﺮﻛﺖ
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ
ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ ﺩﺭﺁﻣﺪﻯ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻯ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﺩ؛ ﻣﺜﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ

ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻰ
ﺩﻫﺪ ،ﭼﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﻟﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ،
ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺁﻥ
ﻣــﺎﻩ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺁﻧﭽﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺷــﺪﻩ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻛﻨﺪ ؛ ﻟﺬﺍ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ
ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻭﺩ .
ﻣﺪﻳﺮ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺎﻯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ
ﺑﺎﻧﻚ ﺁﻳﻨــﺪﻩ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ :ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺁﻥ ﻻﺯﻡ
ﺍﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮﺍﻯ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮﺍﻥ ﺳــﺘﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭ ﻳﺎ ﺭﺩﻩ
ﺑﻨﺪﻯ ﺷــﺪﻩ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ؛ ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ
ﺷﺮﻛﺘﻰ ﻭﻗﺘﻰ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ،
ﻳﻚ  EPS FORECASTﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ
ﺁﻧﺎﻟﻴﺰﻭﺭﻫﺎﻯ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮﺩ .
ﺩﺍﺭﺍﺑﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ،ﺑﻪ
ﻓﻌــﺎﻝ ﺷــﺪﻥ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎﻯ ﻣﺸــﺎﻭﺭﻩ ﻭ

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺭﺳــﻤﻴﺖ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻥ
ﺗﺤﻠﻴﻠﮕــﺮﺍﻥ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺑﺮﻣﻰ
ﮔﺮﺩﺩ ﺗــﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺳــﻮﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ
ﻛﻨﻨﺪ .
ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻛــﺮﺩ :ﺍﮔﺮ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻓــﺮﻭﺵ ،ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﻯ
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ
ﻣﻬﻢ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﻮﺩ ،ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ
ﻳﻚ ﮔﺎﻡ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ
ﭘﻴﺸــﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﺷــﻔﺎﻓﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺍﺷــﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰﻭﺭﻫﺎﻯ ﺭﺳﻤﻰ ﻳﺎ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭ
ﻫﺮ ﺷــﺮﻛﺘﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻌﺮﻓــﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮﺍﻧﻨــﺪ ﺑﺎ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻃﻤﻴﻨــﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ
ﺑﻴﻨــﻰ ﺳــﻮﺩﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑــﺮﺁﻭﺭﺩ ﺁﻥ
ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ.

ﺭﻳﻴﺲﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺑﻮﺭﺱﺧﺒﺮﺩﺍﺩ:

ﺗﺎﻣﻴﻦﻣﺎﻟﻰﺟﻤﻌﻰﺑﺮﺍﻯﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻯﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ

ﺭﻳﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ
ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪﺗﺎﻣﻴﻦﻣﺎﻟﻰﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ
ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺳﺘﺎﺭﺗﺎپ ﻫﺎ ،ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺟﻤﻌﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻮﺯﺩﺍﺭ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﻨﺎ ،ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺟﻤﻌﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﺐ
ﻭ ﻛﺎﺭ ﻫﺎﻯ ﻧﻮﭘﺎ ﻭ ﺍﺳــﺘﺎﺭﺕ ﺁپ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ
ﻣﺴﻌﻮﺩﻛﺮﺑﺎﺳﻴﺎﻥﻭﺯﻳﺮﺍﻗﺘﺼﺎﺩ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ

ﺁﺫﺭﻯ ﺟﻬﺮﻣﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ،ﺩﻛﺘﺮ ﺷﺎﭘﻮﺭ
ﻣﺤﻤﺪﻯ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ
ﻭﺯﻳﺮ ﻛﺎﺭ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷــﺪ .ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳــﺘﺎﺭﺕ ﺁپ ﻫﺎ ﻣــﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﺑﻮﺭﺱ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻃﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳــﻢ ﺩﻛﺘﺮ ﺷﺎﭘﻮﺭ
ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺳﺨﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ
ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺷــﺮﺍﻛﺖ ﺩﺭ
ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻤﺎﻡ

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺑﻮﺭﺱ ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﻴﺴــﺖ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ.
ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺑﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ
ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﻋﺎﻟﻰ ﺑﻮﺭﺱ ﺑﺮﺳــﺪ ،ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻫــﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩ ﺑــﺎ ﻣﺤﻮﺭﻳــﺖ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ
ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰ
ﺷــﻮﺩ ﻭ ﻟﻴﺴــﺖ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﺸــﺨﺺ
ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ.
ﺩﺑﻴﺮ ﺷــﻮﺭﺍﻳﻌﺎﻟﻰ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺷﺮﻛﺖ
ﻫﺎﻯ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻫﻢ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺤﻮﺭ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟــﻰ ﺟﻤﻌﻰ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺑﻮﺩ.
ﺭﻳﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺑﺎ
ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻭﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑــﺮ ﻧﻤﻰ ﮔﻴــﺮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ
ﺣﻴﻄﻪﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕﺑﺎﻧﻚﻣﺮﻛﺰﻯﺍﺳﺖ،ﮔﻔﺖ:
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺟﻤﻌﻰ

ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺑﺎﻧﻮ ﻓﺮﺣﻨﺎﺯ ﺷﻬﺮﺕ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﻓﺮﺩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  135ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﭘﺪﺭﺷﺎﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻛﺒﺮ ﺷﻬﺮﺕ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﻓﺮﺩ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1642ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ  96/2/22ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩﺵ ﻓﻮﺕ ﻭﺭﺛﻪ ﺍﺵ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ  -1ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻓﻮﻕ  -2---ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ
ﻓــﺮﺩ ﺑــﻪ ﺵ ﺵ  11ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ -3 ---ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺩﺭﺧﺸــﺎﻥ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  2451ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ -4---ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺩﺭﺧﺸــﺎﻥ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  2289ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ)ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ(-5---
ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  3880ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ -6---ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  1938ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ -7---ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  1285ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﻫﻮﺍﺯ)ﭘﺴﺮﺍﻥ
ﻣﺘﻮﻓﻰ( -8 ---ﺑﺘﻮﻝ ﺯﺭﮔﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  113ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﻻﻏﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ /1239/2/96ﺡ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﺍﻫﻮﺍﺯ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ
ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﺪﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﻫﺮ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺠﺰ ﺳﺮﻱ ﻭ ﺭﺳﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﺍﺳﺖ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﺍﻫﻮﺍﺯ -ﺍﻣﻴﻦ ﺩﺍﻏﻼﻭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻟﻮﺍﻳﺢ
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺳﻴﺪﻛﻤﺎﻝ،ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺳﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﻧﺎﺻﺮ،ﻧﺎﺟﻰ  ،ﺧﺸﻰ  ،ﻋﻠﻰ  ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﺣﺒﻴﺐ،ﻗﺎﺳﻢ ،ﺟﺎﺳﻢ ،ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭ ﺣﻤﻴﺪ ﺷﻬﺮﺕ ﻫﻤﮕﻰ
ﻧﻮﺍﺻﺮﻯ ﻭ ﻣﺮﺩﺍ ﻭ ﺑﻐﻼﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ  9409976110600152ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ،9009986110600121ﺑﻠﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ
ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺣﺴــﺐ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻠﺤﺎﻅ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺳــﺨﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﻫﻴﺪ .ﺩﺭ ﻏﻴﺮ
ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻛﻼﺳﻪ 900124
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺍﻫﻮﺍﺯ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣــﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘــﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ
1396/9/2 -139660327002002272
ﻛﻼﺳﻪ  1396 - 66ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ  /ﺩﻭﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ
ﻣﻠــﻚ ﺍﺑﻬﺮ ﺗﻌﺮﺿﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧــﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯﻣﺤﺒﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪﻋﻴﺴﻰﺑﺸﻤﺎﺭﻩﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

 358ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺧﺮﻣــﺪﺭﻩ ﺩﺭ ﻳــﻚ ﺑــﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﺴــﺎﺣﺖ 191/67ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘــﻼﻙ 417-419
ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  69ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﺑﻬﺮ ﺻﺎﺋﻴﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺑﺴــﻴﺞ ﺧﺮﻳــﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟــﻚ ﺭﺳــﻤﻰ ﺍﺳــﻤﻌﻠﻰ
ﺑﺪﻧﻴﺴﺘﺎﻧﻰ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ
ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑــﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺻﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺎ ،ﻣﻰ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴــﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ

ﺍﻋﺘــﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻳﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ
ﺭﺳﻴﺪ ،ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ
ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 96/10/10:
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 96/10/24:
ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺎﻇﻤﻰ – ﺭﻳﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭﺍﻣﻼﻙ ﺍﺑﻬﺮ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻔﺎﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻰ ﺩﻟﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﻗﺮﻳﺸﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮﻭﺭ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ  15/100/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ
 2501/588986ﻣﻮﺭﺥ  94/10/28ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮ ﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻜﻢ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  -ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ٌ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ  -ﻣﻮﺭﺥ  96/10/23ﺳﺎﻋﺖ  8:30ﺻﺒﺢ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺟﻠﺴﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻻﻳﺤﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ  .ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ

ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺁﻳﻴﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ
ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻮﺯﺩﺍﺭ ﻛﺎﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻣﺎﻟــﻰ ﺟﻤﻌﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﻛﺴــﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺳﻘﻒ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ
ﺟﻤﻌﻰ ﻓﻌﻼ  5ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻣﺎﻟﻰ ﺟﻤﻌﻰ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ
ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺮﺍﻯ
ﻓﻌﺎﻻﻥ ﻗﺒﻠﻰ ﺟﺎﻯ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﻭﻯ
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﻣﺮﺩﻡ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ.ﺭﻳﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺑــﻮﺭﺱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔــﺬﺍﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷــﺖ:
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻫﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺩﺭ ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻧﺸﺪﻩ ﻭﻟﻰ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻫﺎ ﻣﻰ
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺷــﺮﺍﻛﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ
ﺟﻤﻌــﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﺮﻳــﺪﺍﺭﻯ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻥ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  49ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ

ﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺣــﺎﻝ ﺣﺎﺿــﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ
ﺟﻤﻌﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ  6ﻣﺎﻩ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑــﺎ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳــﺪ ﻭﻓﻖ ﺩﻫﻨﺪ.
ﻓﺮﺍﺑﻮﺭﺱ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻳﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ،
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻳﺪ.
ﺳــﺨﻨﮕﻮﻯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺗﺎ
ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺟــﺎﺯﻩ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﻼﺵ ﻣﻰ
ﻛﻨﻴﻢ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﺳﺎﻥ ﺳﺎﺯﻯ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻧﺎﻣــﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺘﻌﺪﺩﻯ ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ.
ﺭﻳﻴــﺲ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑــﻮﺭﺱ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺟﻤﻌﻰ ﺩﺭ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪﻩ
ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﭘﺮﻭژﻩ
ﻫﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺭﺳﻤﻰ ﻧﻴﺰ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﺴﺎﺏ
ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑــﻊ ﻣﺮﺩﻡ ﺻﻴﺎﻧﺖ
ﺷﻮﺩ.

ﺧﺒﺮ
ﺭﺷﺪ  44ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻮﺭﺱ ﻛﺎﻻ
ﺑــﻮﺭﺱ ﻛﺎﻻ ﻃﻰ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑــﻪ  21ﺩﻯ ﻣﺎﻩ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ
ﺣﺪﻭﺩ  640ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  724ﺗﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  11ﻫﺰﺍﺭ
ﻭ  147ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﻛﺎﻻﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺩﻭﺳﺘﺪ ﻗﺮﺍﺭ
ﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﺠﻢ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺭﺷﺪ 44ﺩﺭﺻﺪﻯ ﻭ6
ﺩﺭﺻــﺪﻯ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩ.ﺑﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ» ﺑﻮﺭﺱ ﻛﺎﻻ « ،ﻃﻰ ﻫﻔﺘﻪ
ﺍﺧﻴﺮ ،ﺩﺭ ﺗﺎﻻﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﻣﻌﺪﻧﻰ 268 ،ﻫﺰﺍﺭ ﻭ 862
ﺗﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ 4ﻫﺰﺍﺭ ﻭ 532ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ.ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺗﺎﻻﺭ 200ﺗﻦ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻡ 153 ،ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  299ﺗﻦ ﻓﻮﻻﺩ110 ،
ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺳﻨﮓ ﺁﻫﻦ 5،ﻫﺰﺍﺭ ﻭ 185ﺗﻦ ﻣﺲ 160،ﺗﻦ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ
ﻣﻮﻟﻴﺒﺪﻥ 18 ،ﺗﻦ ﻛﻨﺴــﺎﻧﺘﺮﻩ ﻓﻠــﺰﺍﺕ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 10
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻃﻼ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺑﺨــﺶ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺗﺎﻻﺭ
ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﻭ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ 260،ﻫﺰﺍﺭ ﻭ 524ﺗﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﺎﻻ
ﺑــﻪ ﺍﺭﺯﺵ 5ﻫﺰﺍﺭ ﻭ 266ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺳــﻴﺪ.ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺗﺎﻻﺭ 71،ﻫﺰﺍﺭ ﻭ 300ﺗﻦ ﻗﻴﺮ 56،ﻫﺰﺍﺭ ﻭ 442ﺗﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﻠﻴﻤﺮﻯ،
 67ﻫــﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻭﻛﻴﻮﻡ ﺑﺎﺗﻮﻡ 21 ،ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻟــﻮﺏ ﻛﺎﺕ 21 ،ﻫﺰﺍﺭ ﻭ
 802ﺗﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻰ 22 ،ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﮔﻮﮔﺮﺩ 500 ،ﺗﻦ ﻋﺎﻳﻖ
ﺭﻃﻮﺑﺘﻰ 460،ﺗﻦﺭﻭﻏﻦﭘﺎﺭﺍﻓﻴﻦﻭﺍﻛﺲﺳﻨﮕﻴﻦﻭﻫﻤﭽﻨﻴﻦ20
ﺗﻦ ﺁﺭﮔﻮﻥ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺷــﺪ.ﺗﺎﻻﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺑﻮﺭﺱ
ﻛﺎﻻﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﻃﻰ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ،ﺷــﺎﻫﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ  110ﻫﺰﺍﺭ ﻭ
 767ﺗﻦ ﺍﻧــﻮﺍﻉ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  325ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻮﺩ؛ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﻻﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺳﺘﺪ 63ﻫﺰﺍﺭ ﻭ 950ﺗﻦ ﮔﻨﺪﻡ126،
ﻫﺰﺍﺭ ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻳﻚ ﺭﻭﺯﻩ 33 ،ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  741ﺗﻦ ﺫﺭﺕ 12 ،ﻫﺰﺍﺭ
ﻭ  900ﺗﻦ ﺭﻭﻏﻦ ﺧﺎﻡ ﻭ  50ﺗﻦ ﺷﻜﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ.
ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺭﺍﻳﺘﻞ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺷﺪ
ﺻﻜﻮﻙﺍﺟﺎﺭﻩﺷﺮﻛﺖﺧﺪﻣﺎﺕﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰﺭﺍﻳﺘﻞ)ﺻﺎﻳﺘﻞ(ﻛﻪﺑﺎ
ﺣﺠﻢ  3ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺩﻯ ﻣﺎﻩ  1392ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ،
ﺳﺮﺭﺳــﻴﺪ ﺷﺪ.ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎﺍﺑﻮﺗﺮﺍﺑﻰﺍﻇﻬﺎﺭﺩﺍﺷﺖ:ﺷﺮﻛﺖﺧﺪﻣﺎﺕﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ
ﺭﺍﻳﺘﻞ)ﺳﻬﺎﻣﻰﺧﺎﺹ(ﺗﺎﻛﻨﻮﻥﺳﻪﺑﺎﺭﺍﺯﻃﺮﻳﻖﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﻭﺭﺍﻕﺑﺪﻫﻰ
ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ 8ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺻﻜﻮﻙ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻯ
ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 1392ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻯ-Access
 Netﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻗﺴﻂ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ
ﺍﺻﻞ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ22ﺩﻯ 96ﺳﺮﺭﺳــﻴﺪ ﺷﺪ.ﻭﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ :ﺷﺮﻛﺖ ﻭﺍﺳﻂ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﻳﻜﻢ)ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻣﺤﺪﻭﺩ(ﺻﻜﻮﻙﺍﺟﺎﺭﻩﺷﺮﻛﺖﺧﺪﻣﺎﺕﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰﺭﺍﻳﺘﻞﺭﺍﺑﺎﻧﻤﺎﺩ
"ﺻﺎﻳﺘﻞ"ﻭﻧﺮﺥﺍﺟﺎﺭﻩﺑﻬﺎﻯﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 20ﺩﺭﺻﺪﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﺍﺑﻮﺭﺱ
ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ 4،ﺳــﺎﻟﻪ ،ﺑﺎﻧــﺎﻡ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ
ﻓﺮﺍﺑﻮﺭﺱﺑﻮﺩﻛﻪﺍﺟﺎﺭﻩﺑﻬﺎﻯﺁﻥﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪﺩﺭﻣﻮﺍﻋﺪﻣﻘﺮﺭﺑﻪﺣﺴﺎﺏ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﻰﺷﺪ.ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻣﺒﻠﻎ ﺍﺻﻞ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎﻯ
ﭼﻬﻞ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ )ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎ( ﺍﺯ ﺻﻜﻮﻙ ﺭﺍﻳﺘﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﻪ
ﻣﺒﻠﻎ3,049ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﺭﻳﺎﻝﺗﻮﺳﻂﺷﺮﻛﺖﻭﺍﺳﻂﻣﺎﻟﻰﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ
ﻳﻜﻢﺩﺭﻳﺎﻓﺖﻭﺗﻮﺳﻂﺷﺮﻛﺖﺳﭙﺮﺩﻩﮔﺬﺍﺭﻯﻣﺮﻛﺰﻯﺍﻭﺭﺍﻕﺑﻬﺎﺩﺍﺭ
ﻭﺗﺴﻮﻳﻪﻭﺟﻮﻩﺑﻪﺣﺴﺎﺏﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥﺍﻳﻦﺍﻭﺭﺍﻕﻭﺍﺭﻳﺰﺷﺪ.ﺍﺑﻮﺗﺮﺍﺑﻰﺑﺎ
ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ 29ﺻﻜﻮﻙ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥﻛﺮﺩ:ﺍﺯﺍﺑﺘﺪﺍﻯﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺻﻜﻮﻙﺩﺭﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﺯ ﺳــﺎﻝ  1389ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ  18ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ
ﺻﻜﻮﻙﻣﻨﺘﺸﺮﻩﻣﺠﻤﻮﻋﺎًﺑﻪﺍﺭﺯﺵﺑﻴﺶﺍﺯ 16ﻫﺰﺍﺭﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﺭﻳﺎﻝ
ﺳﺮﺭﺳﻴﺪﺷﺪﻩﻛﻪﻫﻤﮕﻰﺩﺭﻣﻮﺍﻋﺪﻣﻘﺮﺭﺗﺴﻮﻳﻪﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.

ﺷـﻌﺒﻪ101ﺩﺍﺩﮔﺎﻛﻴﻔﺮﻯﺩﻭﺷـﻬﺮﻛﺎﻣﻴﺎﺭﺍﻥ)101ﺟﺰﺍﻳﻰﺳـﺎﺑﻖ(ﺁﮔﻬﻲﺍﺑﻼﻍﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ9509988737800250 :ﺷﻌﺒﻪ101ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻣﻴﺎﺭﺍﻥ ) 101ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻜﺎﺕ 1 :ـ ﺁﻗﺎﻯ ﻛﻴﻬﺎﻥ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺁﺭﺍﻡ ﺍﻣﻴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺁﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻴﺎﺭﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺪﺭﺱ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ
2ـ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻛﺎﻣﻴﺎﺭﺍﻥ
ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻟﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻡ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ـ ﻛﺎﻣﻴﺎﺭﺍﻥ ـ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﭙﻪ
ﺁﺗﻬﺎﻡ :ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ
ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
))ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ((
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻡ ،ﺍﻫﻞ ﻭ ﺳﺎﻛﻦ ﻛﺎﻣﻴﺎﺭﺍﻥ ﻓﻌﻼ ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﻪ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﭙﻪ
ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  560/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺳـﺮﻳﺎﻝ ﻫﺎﻯ  946579 ،946578ﻭ  9466580ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳـﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9510438736500599ـ
 95/06/13ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳـﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻛﺎﻣﻴﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺷـﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻛﻴﻬﺎﻥ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺁﺭﺍﻡ ﺍﻣﻴﻨﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳـﺖ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ـ ﺍﺳـﺘﻌﻼﻡ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻯ ﻣﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﭼﻚ ﻫﺎ ـ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﮔﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻠﻰ ـ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳـﺮﺍ ـ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ،ﻭ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻯ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ 674ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ
ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷـﻌﺒﻪ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴـﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ  101ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻛﺎﻣﻴﺎﺭﺍﻥ ـ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺯﺍﺭﻋﻰ ﻟﺒﻨﻰ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﺍﺻﻞ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻳﺴﺖ ـ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 101ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻛﺎﻣﻴﺎﺭﺍﻥ ـ ﺧﺪﺍﻭﻳﺴﻰ

ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  567ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  96-1156ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ
ﺗﻘﻰ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 12ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/6/31ﺩﺭ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1 :ﺍﻋﻈﻢ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺗﻘﻰ
ﺑﻪ ﺵ ﺵ 85ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺳﻌﻴﺪﻩ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺗﻘﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 2094ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -3ﺣﻤﻴﺪﻩ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺗﻘﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 2269ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -4ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺗﻘﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 123ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -5ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺗﻘﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 567ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-6ﺭﻋﻨﺎ ﺍﺻﻼﻧﻰ ﻭﻧﺪ ﺳﺎﺭﻳﺨﺎﻥ ﺑﻜﻠﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺎﻻ ﺟﻪ ﺁﻗﺎ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 356ﺯﻭﺟﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ
ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ
ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﻫﺮ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺟﺰ ﺳﺮﻯ ﻭ ﺭﺳﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻭ ﺑﺎﻻﺍﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ 11ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ
----------------------------------------------------------------------------------------------------ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ712-96:ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ :ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ  14ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺁﺏ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ  :ﻧﺎﻡ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﭙﻪ ﺑﺎﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺁﺏ – ﺥ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭﻯ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﻛﻮﭼﻚ ﺧﺎﻥ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ9609982821400086ﺷﻌﺒﻪ 4ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9609972821400787
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻬﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻮﺍﺩ ﺗﻚ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺣﻨﺎ ﺳﺎﻭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻗﺰﻭﻳﻦ -ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ –ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﻯ ﻧﺒﺶ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ
ﺳﻮﻡ -ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻌﺐ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ
ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ-1:ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺻﻐﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻗﺰﻭﻳﻦ -ﻣﻴﻨﻮﺩﺭ-ﻟﻮﺍﺯ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﭘﺎﺭﺱ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻓﺎﺯ1ﭘﻼﻙ2
-2ﺁﻗﺎﻯ ﺫﺑﻴﺢ ﺍﻟﻪ ﻣﺴﺘﻬﺒﺪﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ -1:ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ....
ﺭﺍﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷــﻮﺭﺍ:ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻬﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻮﺍﺩ ﺗﻚ ﺭﻭﺳــﺘﺎ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺣﻨﺎﺳــﺎﻭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺴــﻦ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ-1ﺁﻗﺎﻯ ﺫﺑﻴﺢ ﺍﻟﻪ
ﻣﺴــﺘﻬﺒﺪﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ-2ﺁﻗــﺎﻯ ﺍﺻﻐــﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧــﻰ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﺒﻠــﻎ200/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﻳﻚ ﻓﻘــﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 006/836261ﺍﺯﺣﺴــﺎﺏ ﺟﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
2022800074211ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﭙﻪ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺪﻋﻰ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﻓﻮﻕ ﻣﺒﻠﻎ 200/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ
ﻃﻠﺒﻜﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺩﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻭﻣﺪﺍﻗﻪ ﺩﺭ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﭼﻚ،ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﺻﻮﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺑﻘﺎﻯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ،ﻇﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ
ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻭﻻﻳﺤﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﻪ ﺍﻯ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭﺗﻌﺮﺽ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻗﻰ ،ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻭﺛﺎﺑﺖ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ 519، 515،198ﻭ522ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻣﺼﻮﺏ  1376ﻣﺠﻤﻊ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﻳﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﻣﻮﺍﺩ310ﻭ 313ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭﻣﻮﺍﺩ9ﻭ 27ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ200/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ5/940/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻭﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﭼﻚ ﻓﻮﻕ
ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺁﻥ ﻣﻮﺭﺥ 95/04/20ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺧﺬ ﻭﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻳﺼﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ،ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ
ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﻧﺰﺩ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ 4ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﺰﻭﻳﻦ

ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ  -1 :ﺍﻋﻈﻢ  -2ﺳﻠﻴﻢ  -3ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ -1 :ﺻﻔﺮﺯﺍﺩﻩ  -2ﺻﻔﺮﺯﺍﺩﻩ  -3ﺻﺎﺩﻗﻰ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ 1:ﻭ 2ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺁﺏ –ﺥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ﻛﻮﭼﻪ ﻣﻮﻻﻥ – ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﻮﻟﻮﺩﻯ ﭘﻼﻙ
 -3 - 47ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺁﺏ – ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﻣﻮﺿﻮﻉ  :ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ  94/046/858ﺭﻳﺎﻝ ﻛﻞ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺪﻫﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺻﻞ ﻃﻠﺐ ﻭﺳﻮﺩ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ
ﺭﺍﻯ ﺷﻮﺭﺍ
ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﺳــﭙﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳــﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳــﻮﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﭘﺮﻯ ﻧﻮﺑﺨﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ  -1ﺍﻋﻈﻢ ﺻﻔﺮﺯﺍﺩﻩ  -2ﺳﻠﻴﻢ ﺻﻔﺮﺯﺍﺩﻩ  - 3ﺣﺴﻴﻦ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 94/046/858ﺭﻳﺎﻝ ﻛﻞ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺪﻫﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺻﻞ ﻃﻠﺐ ﻭ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺗﺎ ﻣﻮﺭﺧﻪ  95/9/21ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  40/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ
ﺗﺎﺭﻭﺯ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﻰ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻨﻌﻘﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  179000701ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴﺎﻃﻰ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ
ﻳﻚ ﺍﺯ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺭﺿﺎﻳﺘﻰ ﺩﺍﻝ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺍﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻟﺬﺍ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻛﭙﻰ ﻣﺼﺪﻕ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  94/046/858ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﻭ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ 20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ406.
ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺁﺏ

ﺧﺒﺮ

ﺍﻳﺮﺍﻥﺯﻣﻴﻦ

ﺍﺟﺮﺍﻱ  2ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ
ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
ﺍﻫﻮﺍﺯ -ﻣﻮﺳﻮﻯ ﻧﺴﺐ :ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻧﻔﺖ
ﻭ ﮔﺎﺯ ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ 2ﭘﺮﻭژﻩ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ
ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ .ﻗﺒﺎﺩ ﻧﺎﺻﺮﻯ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺒﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ 2ﭘﺮﻭژﻩ ﺧﻂ
ﻟﻮﻟــﻪ ﺍﻧﺘﻘــﺎﻝ ﻧﻔــﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑــﺎ ﻣﺤﻮﺭﻳــﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺍﻳﻦ  2ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  21ﻫﺰﺍﺭ ﻭ 200
ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻫﺪﻑﺗﺴﻬﻴﻞﺩﺭﻓﺮﺁﻳﻨﺪﺍﻧﺘﻘﺎﻝﻧﻔﺖﺗﻮﻟﻴﺪﻯﻭﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭ 2ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﺬﻩ
ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪ.ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﻌﻤﻴــﺮﺍﺕ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟــﻪ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ
ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ  2ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﺿﻤﻦ
ﻧﻮﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﺍﻳﻤﻦ ﺑﺨﺸﻰ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ  220ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ
ﺯﻣﻴﻦﻫﺎﻯ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻯ
ﻭ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺍﺯ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺴــﻜﻮﻧﻰ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻫﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ.
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣــﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﻬــﺮﻩ ﺑــﺮﺩﺍﺭﻯ ﻧﻔــﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ
ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥ
ﻛﺸــﺖ ﻭ ﺯﺭﻉ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻳﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺒﻠﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻴﺎﻥ
ﺍﻳﻔﺎﻣﻰﻛﻨﺪ

ﺷﻤﺎﺭﻩ  3907ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ 24ﺩﻯ 1396
ﺧﺒﺮ

ﺑﻴﺶﺍﺯﻫﻔﺖﻫﺰﺍﺭﻣﺪﺭﻙﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻯﺑﺮﺍﻯﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﺍﻥﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻧﻰﺻﺎﺩﺭﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺍﻫﻮﺍﺯ -ﻣﻮﺳــﻮﻯ ﻧﺴــﺐ :ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻣﻮﺭ
ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺧﻮﺯﺳــﺘﺎﻥ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻳــﻦ ﺧﺒﺮ ﺍﻇﻬﺎﺭ
ﺩﺍﺷــﺖ :ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺍﻋﻤــﺎﻝ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﺗﻮﺳــﻂ ﺍﻳــﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ
ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﺍﻥ7896 ،
ﻓﻘــﺮﻩ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣــﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻯ ﺷــﺎﻣﻞ
ﮔﻮﺍﻫــﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺷﺎﻳﺴــﺘﮕﻰ ،ﻣﻬﺎﺭﺕ،
ﺻﻴﺎﺩﻯ ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭﻳﺎﻧــﻮﺭﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ
ﺩﺭﻳﺎﻧــﻮﺭﺩﺍﻥ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳــﺘﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ
ﮔﺮﺩﻳﺪ.

ﻣﻮﺳــﻰ ﭘﻮﺭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﺤﻮﻩ ﺻﺪﻭﺭ
ﺍﻳــﻦ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛــﺮﺩ :ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﺍﻥ ﻭ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﺷــﻨﺎﻭﺭﻫﺎ ،ﺿﻤﻦ
ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬﺍﺷــﺘﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻯ
ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻯ ﻭ ﻛﺴﺐ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﻫﺎﻯ
ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺧﺼــﻮﺹ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻯ ،ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ
ﻫــﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻛــﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﺎﺋﻞ ﺑﻪ
ﺩﺭﻳﺎﻓــﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ
ﻣﺪﺍﺭﻙ ،ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ ﺷﺎﻳﺴــﺘﮕﻰ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ
ﺑــﺮﺍﻯ ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﻳــﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ

ﺭﺋﻴﺲﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩﻋﻠﻮﻡﭘﺰﺷﻜﻰﺁﺑﺎﺩﺍﻥ:

ﻣﺮﺍﻛﺰﺩﻭﻟﺘﻰﻣﻜﻠﻒﺑﻪﭘﺬﻳﺮﺵﺑﻴﻤﻪﺳﻼﻣﺖﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﺴﻜﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﺎﺩﮔﺎﻥ:

 3000ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻬﺴﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥ ﺷﺎﺩﮔﺎﻥ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪ
ﺍﻫﻮﺍﺯ -ﻣﻮﺳــﻮﻯ ﻧﺴــﺐ :ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﺴﻜﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺷﺎﺩﮔﺎﻥ ﮔﻔﺖ :ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﺎﺩﮔﺎﻥ ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻬﺴﺎﺯﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺩﺭ
ﺑﺎﺯﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻣﻘﺎﻡ ﺳــﺎﺯﻯ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺍﻇﻬﺎﺭﻛﺮﺩ :ﺍﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺯ ﺳــﺎﻝ 90ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﻭﻯ ﮔﻔﺖ :ﺍﻳﻦ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ
ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺳــﺎﺯﻯ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳــﺎﺯﻫﺎﻯ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻟﺰﻭﻡ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻯ ﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻛﺮﺩ :ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺨﺼﻴﺺ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻤﻰ ﺧﻮﺭﺩ.
ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻣﻴﻮﻩ ﺷﺐ ﻋﻴﺪ
ﺍﻫﻮﺍﺯ -ﻣﻮﺳﻮﻯ ﻧﺴﺐ :ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ
ﺍﺯ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻴﻮﻩ ﺷﺐ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ
ﮔﻔﺖ :ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻏﺪﺍﺭﺍﻥ ،ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺑﺎ ﺳــﺎﻳﺰ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺍﺯ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ
ﺩﺭﻭﻥ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮﺩ.ﻫﺪﻯ ﺻﻴﺎﺣﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺳﻂ
ﺁﺫﺭﻣﺎﻩ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﺐ ﻋﻴﺪ
ﻭ ﺗﺎﻣﻴــﻦ ﻣﻴــﻮﻩ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﻧﺒــﺎﻝ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﺎﻥﻫﺎﻯ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺳﻴﺐ ﻭ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺩﺭ
ﺳــﻔﺮﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ﺩﺍﺷــﺘﻴﻢ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ  500ﺗﻦ ﺳﻴﺐ ﺑﺴﺘﻪ
ﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺗﻼﺷﻴﻢ ﺗﺎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺧﺮﻳﺪ 2ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ
ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﺷــﻤﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺟﻴﺮﻓﺖ ،ﻛﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﻓﺎﺭﺱ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺁﮔﻬﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ -ﺳﺮﻯ ﻫﺸﺘﻢ ﻭ
ﻧﻬﻢ ﺳﺎﻝ 1396
)ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ(
ﺩﺭ ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﻣــﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴــﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ
ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ -13ﺁﻳﻴﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﺭﺍء ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ
ﺭﺍﻣﻴــﺎﻥ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻯ ﺟﻬﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺩﺭﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ:
 -1ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139660312010001186ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ  1396114412010000059ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﻔﺮﻭﺯﻯ
ﻭ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧــﻪ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻌﻔﺮ ﺳــﺎﺭﺍﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﻛﺪ
ﻣﻠــﻰ  4870023326ﺩﺍﺋــﺮ ﺑــﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﻌــﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨــﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  174/25ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺧﺎﻥ ﺑﺒﻴﻦ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ
ﺍﺯ ﭘــﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ -7/1300ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ 7
ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﺭﺍﻣﻴﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ/ﺑﻼ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺳﻰ
ﺑﺎﺩ ﺁﺷﻴﺎﻧﻰ.
 -2ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139660312010001188ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ 1393114412010000197ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﻔﺮﻭﺯﻯ
ﻭ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﺳــﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  52ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﻌــﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻪ
ﻣﺴــﺎﺣﺖ  10000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿــﻰ ﺧﺎﻥ ﺑﺒﻴﻦ ﺗﺤﺖ
ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ -7/370ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  7ﺣﻮﺯﻩ
ﺛﺒﺘﻰ ﺭﺍﻣﻴﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ/ﺑﻼ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﺻﻔﺮﺑﻴﺎﻧﻰ .
 -3ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139660312010001190ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ 1395114412010000104ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﻔﺮﻭﺯﻯ
ﻭ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧــﻪ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧــﻢ ﻣﺮﺍﺩﻋﻠﻰ ﻫﺪﺍﻳﺘــﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 31ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ
ﻋﺮﺻــﻪ ﻳــﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑــﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ
 263/76ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺩﻟﻨﺪ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ -2/120ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  7ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﺭﺍﻣﻴﺎﻥ
ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ/ﺑﻼ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﺳﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺟﺎﻫﺪﻯ .
 -4ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139660312010001192ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ  1396114412010000016ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﻔﺮﻭﺯﻯ
ﻭ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺒﻴﺐ ﺳــﺎﺭﺍﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  831ﺩﺍﺋــﺮ ﺑﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﻌــﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨــﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ
ﻣﺴــﺎﺣﺖ  427ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿــﻰ ﺭﺍﻣﻴﺎﻥ)ﻗﺮﻩ ﻗﺎچ( ﺟﺪﺍ
ﺷــﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ -1/427ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ
 8ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﺭﺍﻣﻴﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ/ﺑﻼ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ
ﻃﺎﻫﺮﻯ .
 -5ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139660312010001194ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ  1396114412010000044ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﻔﺮﻭﺯﻯ
ﻭ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ ﭘﺮﻯ ﺳــﺎﺭﺍﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺑﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  225ﺩﺍﺋــﺮ ﺑﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﻌــﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨــﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  146/65ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺭﺍﻣﻴﺎﻥ)ﻗﺮﻩ ﻗﺎﺝ( ﺟﺪﺍ
ﺷــﺪﻩ ﺍﺯ ﭘــﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ -1/5235ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺑﺨﺶ  8ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﺭﺍﻣﻴﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳــﻄﻪ/ﺑﻼ ﻭﺍﺳــﻄﻪ ﺍﺯ
ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎﻯ .
 -6ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139660312010001196ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ  1391114412010000168ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﻔﺮﻭﺯﻯ
ﻭ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺣﻤﺪ ﺷــﺎﻩ ﺩﺍﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻴﻦ ﺑﻪ

ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻯ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻃﻰ ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳــﺎﻝ
ﺟﺎﺭﻯ  316ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎﻯ
ﺩﺭﻳﺎﻧــﻮﺭﺩﻯ ﺷــﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧــﺪ ،ﻛﻪ ﺍﻳﻦ
ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ
ﻫﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎﻧــﻮﺭﺩﻯ ﺍﻳــﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻮﺳﻰ ﭘﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩ
ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ 203 ،ﻧﻔﺮ ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺒﻮﻟﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
ﻭﻯ ،ﺣﺬﻑ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ

ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﻯ
ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﺍﻥ ،ﺣﺬﻑ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻯ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻰ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻯ ﻭ
ﺣــﺬﻑ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘــﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﺳﻤﺘﻬﺎﻯ »ﻣﻠﻮﺍﻥ ﻋﻤﻮﻣﻰ ، «500 GT
»ﺍﻓﺴﺮ ﺩﻭﻡ ﭼﻮﺑﻰ » ، «500 GTﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ
ﭼﻮﺑــﻰ  «500 GTﻭ »ﻛﺎﺭﺑﺮ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻯ
ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ  «KW750ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺗﻰ
ﺑﺮﺷــﻤﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺻﺪﻭﺭ
ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺳــﺎﻧﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﺍﻥ ﺧﻮﺯﺳــﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧــﺎﺕ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣــﻪ ﻫــﺎﻯ
ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻯ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳــﺒﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﻓﻖ
ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻯ ﻭ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﻭ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ
ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻯ ،ﺩﺭ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻔﻴﺪ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻯ) (IMOﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻫــﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻯ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻧﻴــﺰ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺟﻬﺎﻧــﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ
ﺍﺳﺖ.

ﺍﻫﻮﺍﺯ -ﻣﻮﺳﻮﻯ ﻧﺴﺐ :ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ
ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻰ ،ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ
ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻗﻮﺕ ﺧﻮﺩ
ﺑﺎﻗﻰ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻗﺒﻮﻝ

ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺩﻛﺘﺮﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺁﻣﻮﺯﻧﺪﻩ
ﺿﻤﻦﺗﺄﻛﻴﺪﺑﺮﺍﻳﻨﻜﻪﺑﻴﻤﻪﺳﻼﻣﺖﺷﻜﺴﺖ
ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺗﻌﺮﻓﻪﺍﻯ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪﺍﻳﻢ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ

ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻔﻆ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻼﻙ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﺭﺿﺎﻳﺖ
ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻧﻢ
ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻢ ﺗﺎ ﻧﻈــﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻣﻄﺐﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻛﻨﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭﺭﻭﺩ
ﻣﻰﻛﻨﻢ.ﻭﻯ ،ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎ
ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﻧﺸــﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺩﺭ
ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺩﻭﺷــﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺭﺍ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ ﻭ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛــﺮﺩ :ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ
ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩﻫــﺎﻯ ﺗﺄﻣﻴــﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺎﺳــﺘﻰﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻣﺮﺍﻛــﺰ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﺑﺎ
ﺗﻼﺵ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﻣﺮﺗﺒﻂِ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺭﻓﻊ
ﺷــﻮﺩ.ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﻧﺸــﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷــﻜﻰ،
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﮔﻔﺖ:

ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﺩﻭﻟﺘﻰ ،ﻫﻴﭻ
ﺗﻌﺮﻓــﻪ ﺧــﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻋﺮﻓــﻰ ﻧﺪﺍﺭﻳــﻢ ﻭ ﻟــﺬﺍ
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸــﺎﻫﺪﻩ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺨﻠﻔﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﻃﺮﻳــﻖ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ  190ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺷــﻮﺩ.ﺁﻣﻮﺯﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ
ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﺳــﺨﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ
ﺷﺪﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  40ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﻓﻮﻕ
ﺗﺨﺼــﺺ ﺑــﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﭘﺰﺷــﻜﺎﻥ ﺍﻳﻦ
ﺩﺍﻧﺸــﻜﺪﻩ ﺩﺭ ﻃﻰ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﻣﻴﺪ
ﻣﻰﺭﻭﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ
 12ﻣﺎﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻛﺎﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺰﺭگﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ
ﻓﻮﻕ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﻪ
ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺑﺮﺳــﺪ.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﻯ ﻛﺎﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺎﺯ
ﻧﺨﺴــﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﻮﺳﻮﻯ
ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺁﻣﻮﺯﻧﺪﻩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ

ﺑﺎ ﺍﻓﺘﺘــﺎﺡ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ ﺟﺪﻳــﺪ ﺁﻳﺖﺍﷲ
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺑــﻪ ﺍﺯﺍﻯ ﻫﺮ  500ﻧﻔﺮ ﻳﻚ
ﺗﺨﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ
ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ،
ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﻳﻚ ﺗﺨﺖ ﺍﺳﺖ.ﻭﻯ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ:
ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ
ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﺑﺮﺳــﺎﻧﻴﻢ.ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﻧﺸــﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ
ﭘﺰﺷــﻜﻰ ،ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺘﻰ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ
ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ
ﺷــﺎﻣﻠﻰ ﺟﻨﺐ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ
ﺁﺑــﺎﺩﺍﻥ ﮔﻔﺖ :ﺩﻳﮕــﺮ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻣﺎ ﺩﺭ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ ﺁﻳــﺖﺍﷲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﺁﺑــﺎﺩﺍﻥ ﻭ
ﺷــﻬﺮﻫﺎﻯ ﺷﺎﺩﮔﺎﻥ ﻭ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﻣﻄﻠﻮﺑــﻰ ﺩﺭ ﺣــﺎﻝ ﺧﺪﻣﺎﺕﺭﺳــﺎﻧﻰ ﺑــﻪ
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﺟﻠﺴﻪﻛﻤﻴﺘﻪﭘﺪﺍﻓﻨﺪﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞﻭﺣﻮﺍﺩﺙﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩﻋﻠﻮﻡﭘﺰﺷﻜﻰﺁﺑﺎﺩﺍﻥﺑﺮﮔﺰﺍﺭﺷﺪ
ﺍﻫﻮﺍﺯ -ﻣﻮﺳﻮﻯ ﻧﺴﺐ :ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﻛﻤﻴﺘﻪﭘﺪﺍﻓﻨﺪﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞﻭﺣﻮﺍﺩﺙﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ
ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩﻋﻠﻮﻡﭘﺰﺷﻜﻰﺁﺑﺎﺩﺍﻥﺑﺎﺣﻀﻮﺭﺍﻋﻀﺎﻯ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷــﺪ .ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺎﻛﻴﺴﺖ
ﺩﻛﺘﺮﻧﻮﺭﺍﻟﻪﻃﺎﻫﺮﻯ،ﻣﻌﺎﻭﻥﺗﻮﺳﻌﻪﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻭ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻰﺧﺎﺹﻣﻨﻄﻘﻪﻭﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻰ
ﺍﺯ ﺯﻭﺍﺭ ﺍﺭﺑﻌﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻭ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥﻫﺎﻯ ﺭﺍﻫﻴﺎﻥ

ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  4869ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﻌــﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨــﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  121/89ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺧﺎﻥ ﺑﺒﻴﻦ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ
ﺍﺯ ﭘــﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ -7/1025ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ 7
ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﺭﺍﻣﻴﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳــﻄﻪ/ﺑﻼ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﺷﻴﺮﻣﺤﻤﺪ
ﭼﻮﺭﻟﻰ .
 -7ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139660312010001198ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ 1393114412010000198ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﻔﺮﻭﺯﻯ
ﻭ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﺳــﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  52ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﻌــﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻪ
ﻣﺴــﺎﺣﺖ  10000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿــﻰ ﺧﺎﻥ ﺑﺒﻴﻦ ﺗﺤﺖ
ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ -7/373ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  7ﺣﻮﺯﻩ
ﺛﺒﺘﻰ ﺭﺍﻣﻴﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ/ﺑﻼ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﺭﺿﺎ ﺑﻴﺎﻧﻰ .
 -8ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139660312010001216ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ  1396114412010000030ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﻔﺮﻭﺯﻯ
ﻭ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﺳــﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  52ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﻌــﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻪ
ﻣﺴــﺎﺣﺖ  10000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿــﻰ ﺧﺎﻥ ﺑﺒﻴﻦ ﺗﺤﺖ
ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ -7/372ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  7ﺣﻮﺯﻩ
ﺛﺒﺘﻰ ﺭﺍﻣﻴﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ/ﺑﻼ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻴﺎﻧﻰ .
 -9ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139660312010001218ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ  1396114412010000025ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﻔﺮﻭﺯﻯ
ﻭ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﺳــﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  52ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﻌــﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  3500ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺧﺎﻥ ﺑﺒﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﭘﻼﻙ
ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ -7/1068ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  7ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ
ﺭﺍﻣﻴﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ/ﺑﻼ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻭﺭﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﻰ .
 -10ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139660312010001220ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ  1396114412010000028ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﻔﺮﻭﺯﻯ
ﻭ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﺳــﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  52ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﻌــﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  5000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺧﺎﻥ ﺑﺒﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﭘﻼﻙ
ﺛﺒﺘﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ -7/848ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  7ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ
ﺭﺍﻣﻴﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ/ﺑﻼ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﺍﺩﻯ ﺑﻴﺎﻧﻰ .
 -11ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139660312010001349ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ  1396114412010000007ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﻔﺮﻭﺯﻯ
ﻭ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 24ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ
ﻋﺮﺻــﻪ ﻳــﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑــﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ
 397/07ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺧﺎﻥ ﺑﺒﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ -7/1210ﺍﺻﻠــﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨــﺶ  7ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ
ﺭﺍﻣﻴﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ/ﺑﻼ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻋﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﺎﻧﻰ .
 -12ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139660312010001345ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ  1392114412010000688ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﻔﺮﻭﺯﻯ
ﻭ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﺳــﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  52ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﻌــﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻪ
ﻣﺴــﺎﺣﺖ  248217ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﮔﻠﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻼﻙ
ﺛﺒﺘﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ -3/200ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  7ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ
ﺭﺍﻣﻴﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ/ﺑﻼ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﻴﺮﺭﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻭ ﺳﻴﺪ
ﺭﺿﺎ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﻭ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺳﻴﻒ ﻋﻠﻴﺎﻥ .
 -13ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139660312010001339ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ 1393114412010000075ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﻔﺮﻭﺯﻯ

ﻧﻮﺭﺑﺎﻳﺪﻇﺮﻓﻴﺖﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩﻭﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺭﺍﺑﺴﻨﺠﻴﻢﺗﺎﺑﺮﺍﻯﻣﻮﺍﺟﻬﻪﺑﺎﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ
ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﺍ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﻭﻯ ﺍﺿﺎﻓﻪ
ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﺍﺭﺑﻌﻴﻦ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ3ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ
ﺧﺪﻣﺎﺕﺑﺴﻴﺎﺭﺧﻮﺑﻰﺑﻪﺯﻭﺍﺭﺍﺭﺍﺋﻪﺷﺪﻭﺩﺭﺑﻴﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺯﻯ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ،ﺭﺗﺒﻪ
ﻧﺨﺴــﺖ ﺭﺍ ﺑﺪﺳــﺖ ﺁﻭﺭﺩﻳﻢ .ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﻰ
ﻳﺎﺩﺷــﺪﻩ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣــﺎﻩ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﻯﺧﺪﻣﺎﺕﺭﺳﺎﻥﺑﻪﺍﺭﺍﺋﻪﺧﺪﻣﺖ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻴﻢ .ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺭﺑﻌﻴﻦ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕﺍﻣﺮﻭﺯﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻣﻰﻛﻨﻴﻢ،ﺑﻴﺎﻥﻛﺮﺩ:
ﺗﻼﺵﻣﺎﺑﺮﺍﻳﻦﺍﺳﺖﻛﻪﺗﺎﭘﻴﺶﺍﺯﺁﻏﺎﺯﺍﺭﺑﻌﻴﻦ
ﺳﺎﻝﺁﻳﻨﺪﻩ؛ﻣﺮﻛﺰﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ،ﺩﺭﻣﺎﻧﻰﺷﻠﻤﭽﻪ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﺮﺳــﺎﻧﻴﻢ .ﻭﻯ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ

ﻭ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﺳــﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  52ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﻌــﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻪ
ﻣﺴــﺎﺣﺖ  40000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿــﻰ ﺧﺎﻥ ﺑﺒﻴﻦ ﺗﺤﺖ
ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ -7/99ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  7ﺣﻮﺯﻩ
ﺛﺒﺘﻰ ﺭﺍﻣﻴﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ/ﺑﻼ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻣﺼﻴﺐ ﺑﻴﺎﻧﻰ .
 -14ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139660312010001329ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ 1393114412010000201ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﻔﺮﻭﺯﻯ
ﻭ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﺳــﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  52ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﻌــﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻪ
ﻣﺴــﺎﺣﺖ  40000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿــﻰ ﺧﺎﻥ ﺑﺒﻴﻦ ﺗﺤﺖ
ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ -7/13ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  7ﺣﻮﺯﻩ
ﺛﺒﺘﻰ ﺭﺍﻣﻴﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ/ﺑﻼ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺦ ﻧﻈﺮﻯ .
 -15ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139660312010001327ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ  1392114412010000560ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﻔﺮﻭﺯﻯ
ﻭ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 23ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ
ﻋﺮﺻــﻪ ﻳــﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑــﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ
 156/30ﻣﺘﺮﻣﺮﺑــﻊ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺧﺎﻥ ﺑﺒﻴﻦ ﺟﺪﺍ ﺷــﺪﻩ ﭘﻼﻙ
ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ -7/1339ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  7ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ
ﺭﺍﻣﻴﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ/ﺑﻼ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﺎﻧﻰ .
 -16ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139660312010001342ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ 1395114412010000082ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﻔﺮﻭﺯﻯ
ﻭ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﺳــﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  34946ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺻﺪﻭﺭ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  5000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺧﺎﻥ ﺑﺒﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﭘﻼﻙ
ﺛﺒﺘﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ -7/736ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  7ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ
ﺭﺍﻣﻴﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ/ﺑﻼ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﺳﻴﺪ ﺍﻓﻀﻞ ﺣﺴﻴﻨﻰ .
 -17ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139660312010001347ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ 1395114412010000079ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﻔﺮﻭﺯﻯ
ﻭ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﺳــﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  34946ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺻﺪﻭﺭ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  5000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺧﺎﻥ ﺑﺒﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﭘﻼﻙ
ﺛﺒﺘﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ -7/936ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  7ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ
ﺭﺍﻣﻴﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ/ﺑﻼ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﺳﻴﺪ ﺍﻓﻀﻞ ﺣﺴﻴﻨﻰ .
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺫﻯ ﻧﻔﻊ ﺑﻪ ﺁﺭﺍء ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﺎ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ
ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺭﺍﻣﻴﺎﻥ ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﻭ ﺭﺳــﻴﺪ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒــﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺭﺍﻣﻴﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳــﻞ ﺩﻫﺪ.ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺛﺒﺖ ،ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺍﺳﺖ.ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺭﺍﻩ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ،ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ/
ﻡ ﺍﻟﻒ 8589 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ1396/10 /9 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1396/10/24 :
ﺑﻬﻤﻦ-ﺳﺎﺭﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺭﺍﻣﻴﺎﻥ

ﻛﺮﺩ:ﺩﺭﺣﻮﺯﻩﺑﺤﺮﺍﻥﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻤﺒﻮﺩﻫﺎﻭﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺁﻧﻬﺎﻳﻜﻰﺍﺯﺿﺮﻭﺭﻯﺗﺮﻳﻦﻧﻴﺎﺯﻫﺎﺑﺮﺍﻯﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺑﺎ
ﺣﻮﺍﺩﺙﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺩﺭﺍﺩﺍﻣﻪﺍﻳﻦﺟﻠﺴﻪ
ﺩﻛﺘﺮ ﺷــﻬﺮﺍﻡ ﻣﻘﺎﻡ ،ﺩﺑﻴﺮ ﻛﻤﻴﺘــﻪ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ
ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻧﻴﺰ
ﺑﻴﺎﻥ ﻛــﺮﺩ :ﺩﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺩﺭ
ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒــﻪ؛ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ،ﺗﻌﻴﻴﻦﺯﻳﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎ،ﺗﺸﻜﻴﻞﺟﻠﺴﺎﺕ

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺩﺭﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  963166ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻓﻠﺰﺁﻗﺎﻯ
ﺣﺴــﻦ ﻣﺼﻴــﺐ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ
ﻣﺒﻠﻎ 1/060/072/678ﺩﺭﺣﻖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺿﺎﻣﻨﻰ ﻭﻣﺒﻠﻎ
 25/749/805ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ
ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﺸﺮﺡ ﺯﻳﺮ -1:ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﻛﺸــﺶ ﻣﻔﺘﻮﻝ ﻭﻣﻴﻠﮕﺮﺩ)ﻛﺸﺶ ﺳﺮﺩ( 5ﻃﺒﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻛﻦ
ﻭﺷﺎﺳــﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻮﺗﻮﺭﻣــﺎﺭﻙ  PEMﺑﻪ ﺗﻮﺍﻥ 35
ﺍﺳــﺐ ﺑﺨﺎﺭ ﺳــﺎﺧﺖ ﭼﻴﻦ ﻭﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴــﻴﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮﺑﺮﻕ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﻼﻙ ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻭﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴــﺘﻌﻤﻞ ﺑﻪ
ﺍﺭﺯﺵ  340/000/000ﺭﻳﺎﻝ  -2ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻛﺸﺶ ﻣﻔﺘﻮﻝ
ﻭﻣﻴﻠﮕﺮﺩ)ﻛﺸﺶ ﺳﺮﺩ(7ﻃﺒﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻛﻦ ﻭﺷﺎﺳﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻭﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻮﺗﻮﺭﻣﺎﺭﻙ  PEMﺑﻪ ﺗﻮﺍﻥ  25ﺍﺳــﺐ ﺑﺨﺎﺭﺳﺎﺧﺖ
ﭼﻴﻦ ﻭﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴــﻴﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮﺑﺮﻕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﻼﻙ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ)ﻣﺴــﺘﻌﻤﻞ( ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ  300/000/000ﺭﻳﺎﻝ -3
ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻛﺸﺶ ﻣﻔﺘﻮﻝ ﻭﻣﻴﻠﮕﺮﺩ)ﻛﺸﺶ ﺳﺮﺩ( 6ﻃﺒﻠﻪ ﺑﺎ
ﺟﻤﻊ ﻛﻦ ﻭﺷﺎﺳــﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻮﺗﻮﺭﻣﺎﺭﻙ  PEMﺑﻪ
ﺗﻮﺍﻥ 7/5ﺍﺳــﺐ ﺑﺨﺎﺭﺳــﺎﺧﺖ ﭼﻴﻦ ﻭﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴــﻴﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﺗﺎﺑﻠﻮﺑﺮﻕﻣﺮﺑﻮﻃﻪﺑﺪﻭﻥﭘﻼﻙﻣﺸﺨﺼﺎﺕ)ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ(ﺑﻪﺍﺭﺯﺵ
 210/000/000ﺭﻳــﺎﻝ  -4ﻳﻚ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﻛﺸــﺶ ﻣﻔﺘﻮﻝ
ﻭﻣﻴﻠﮕﺮﺩ)ﻛﺸﺶ ﺳﺮﺩ( 7ﻃﺒﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻛﻦ ﻭﺷﺎﺳﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻭﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻮﺗﻮﺭﻣﺎﺭﻙ  PEMﺑﻪ ﺗﻮﺍﻥ 30ﺍﺳــﺐ ﺑﺨﺎﺭﺳﺎﺧﺖ
ﭼﻴﻦ ﻭﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴــﻴﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮﺑﺮﻕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﻼﻙ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ)ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ( ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ 330/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺟﻤﻊ
ﻛﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ 1/180/000/000
ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳــﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺍﺭﺯﺵ ﮔﺬﺍﺭﻯ
ﻭﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳــﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻣــﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭﺣﺎﻝ
ﺣﺎﺿﺮﺩﺭﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺍﺣﻤﺪ ﺁﺑﺎﺩﻣﺴﺘﻮﻓﻰ ﺣﺴــﻦ ﺁﺑﺎﺩ ﺧﺎﻟﺼﻪ ﺑﻪ
ﺳــﻤﺖ ﺭﺿﻰ ﺁﺑــﺎﺩ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭘﻴﻮﻧــﺪ ﻓﻠﺰﻛﺎﺭﺧﺎﻧــﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻓﻠﺰ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺭﺩ -1.ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻭﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺁﻥ ﺑﻮﺳــﻴﻠﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﮔﺮﺩﻳــﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺰﺑﻮﺭﺑﻤﻨﻈﻮﺭﺍﺳــﺘﻴﻔﺎﻯ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ
ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯﻣﺒﻠﻎ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷﺪﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ -2ﻣﺤﻞ
ﻓــﺮﻭﺵ ﺍﻣــﻮﺍﻝ :ﺩﻓﺘﺮﺍﺟــﺮﺍﻯ ﺍﺣــﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ
ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮﺍﺳــﺖ -3 .ﻫﺮﻛﺲ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ 5ﺭﻭﺯﻗﺒﻞ ﺍﺯﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺍﺟــﺮﺍ ﺍﺯﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻭﺩﺭﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺷــﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺭﻭﺯﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ 96/11/18ﺍﺯﺳﺎﻋﺖ 9ﺍﻟﻰ10ﻣﻰ
ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﺮﻧــﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳــﺪﻩ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﻓﻰ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻧﻘﺪﺍ“ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﺎﻝ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻬﺎ ﺩﺭﻓﺮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧــﻰ ﻛﻪ ﺍﺯﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺗﺠﺎﻭﺯﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﺷــﺪ.ﺿﻤﻨﺎ“ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺭﻭﺯﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﻰ
ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻓﺮﺩﺍﻯ ﻫﻤــﺎ ﻧﺮﻭﺯﺩﺭﻫﻤﺎﻥ ﻣﻜﺎﻥ
ﻭﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻡ ﺍﻟﻒ 7972ﺩﺍﺩﻭﺭﺯ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ
--------------------------------ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ
ﺩﺭﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ 963897ﺍﺟﺮﺍﺋــﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤــﻮﺩ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻰ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 109/332/000ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭﺣﻖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻥ ﮔﺮﺩﺷﻰ ﺑﺮﺁﺑﺎﺩﻯ ﻭﻣﺒﻠﻎ  4/910/000ﺭﻳﺎﻝ
ﻧﻴﻢ ﻋﺸــﺮﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭﺣــﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺣﺴــﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﺸﺮﺡ ﺯﻳﺮ:ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ 46/495
ﺑﺨﺶ12ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺮﺻﻪ ﻭﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ
ﺑﻨــﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺩﺭﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  237/60ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﻄﻌﻪ
98ﺗﻔﻜﻴﻜــﻰ ﻣﻔﺮﻭﺯﻭﻣﺠﺰﻯ ﺷــﺪﻩ ﺍﺯ 64ﺍﺻﻠــﻰ ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ
122154ﺻﻔﺤﻪ  257ﺩﻓﺘﺮ 871ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ122ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭﻳﻚ
ﻭﺍﺣــﺪ ﺍﻧﺒــﺎﺭﻯ ﻭﻳﻚ ﺳــﺮﻭﻳﺲ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ
ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ3ﻣﺘﺮﻣﺮﺑــﻊ ﺩﺭﻣﺤﻮﻃﻪ ﺣﻴﺎﻁ ﻭﻳﻚ ﺑــﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ13ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮﺩﻩ ﻋﺒﺎﺱ
ﺥ ﺷــﻬﺪﺍ ﺟﻨﺐ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻣﻼﻙ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﻫﻜﺪﻩ ﭘﻼﻙ 88ﺑﻨﺎﻡ
ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻛﻪ ﻣﻌﺮﻑ ﻣﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﺑﻨﺎﻡ ﺧﺎﻧﻢ ﻛﺒﺮﻯ ﻗﻤﻰ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻠﻚ ﺩﺭﺗﺼﺮﻑ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ
ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﺁﻥ ﺗﻮﺳــﻂ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺭﺳــﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺑﻪ

ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﺎﺕ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﻛﻴﻔﻰ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺰﺍﻣﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺷﺎﻳﺎﻥ
ﺫﻛﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻋﻤﻠﻜــﺮﺩ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ
ﺍﺭﺍﺋﻪﺩﻫﻨــﺪﻩ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺖ ﻭ
ﺩﺭﻣﺎﻥﻭﺗﻌﻴﻴﻦﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻯﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ
ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻭﭘﺎﺳﺦeopﻣﺮﺍﺳﻢﺍﺭﺑﻌﻴﻦ
ﺍﺯ ﺭﺋﻮﺱ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮﺡﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﻮﺩﻧﺪ.

ﻣﺒﻠﻎ 1/660/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻜﺼﺪ ﻭﺷﺼﺖ ﻭ ﺷﺶ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ
ﮔﺮﺩﺩ.ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺭﺑﻌﻪ ﻣﻠﻚ ﺍﺯﺷﻤﺎﻝ ﺑﻄﻮﻝ 11ﻣﺘﺮﺩﺭﺏ ﻭﺩﻳﻮﺍﺭﻯ
ﺍﺳــﺖ ﺑــﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﺯﺷــﺮﻕ ﺑــﻪ ﻃﻮﻝ ﻫــﺎﻯ 20/65
ﻭ9/7ﺳــﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻗﻄﻌﻪ  99ﻭﺩﻳﻮﺍﺭﺧﻴﺎﺑﺎﻥ،ﻏﺮﺑﺎ“ ﺑﻪ
ﻃﻮﻟﻬﺎﻯ 17ﻣﺘﺮﻭ 35ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﻭ4/30ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎﺕ
 94ﻭ 97ﻭﺟﻨﻮﺑﺎ“ ﻧﻴﺰ11ﻣﺘﺮﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ-1.
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺁﻥ ﺑﻮﺳــﻴﻠﻪ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ
ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺰﺑﻮﺭﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭﺍﺳﺘﻴﻔﺎﻯ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺍﺯﻣﺒﻠﻎ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷﺪﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ -2.ﻣﺤﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻮﺍﻝ:
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮﺍﺳﺖ -3ﻫﺮ ﻛﺲ
ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ 5ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺯﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ
ﻭﺩﺭﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﻭﺯﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ  96/11/9ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ
 9ﺍﻟﻰ 10ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ
ﺭﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺳــﭙﺮﺩﻩ ﻧﻘﺪﺍ“ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴــﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻣﺎﻝ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭﺑﻘﻴــﻪ ﺑﻬــﺎ ﺩﺭﻓﺮﺟــﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛــﻪ ﺍﺯﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﺗﺠﺎﻭﺯﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻛــﺮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ.ﺿﻤﻨﺎ“ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺭﻭﺯﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑــﻪ ﻋﻠﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻓﺮﺩﺍﻯ ﻫﻤﺎ
ﻧﺮﻭﺯﺩﺭﻫﻤﺎﻥ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻡ ﺍﻟﻒ 7963ﻣﺪﻳﺮﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻳﻚ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ
ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ
--------------------------------ﺍﺑﻼﻍ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ
ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ“ ﻋﻄﻒ ﺑﻪ
ﺍﺑﻼﻏﻴــﻪ /1703/96ﺍﺟــﺮﺍﺵ ﻭﺑﺎﻋﻨﺎﻳــﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ
 96/9/19ﻭﺍﺟﻨﺎﺱ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭﺁﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮﻭﺍﻭﺍﻥ
ﺑﻠﻮﺍﺭﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﺥ ﻛﺎﺝ ﻛﻮﭼﻪ ﺍﻭﻝ ﭘﻼﻙ 14ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑــﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ -1ﻣﺒﻠﻤــﺎﻥ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮﻩ ﻭﺩﻭﻋﺪﺩﻋﺴــﻠﻰ
 35/000/000ﺭﻳــﺎﻝ  -2ﺗﻠﻮﺯﻳــﻮﻥ LED
ﻣﺒﻠﻎ 150/000/000ﺭﻳﺎﻝ -3ﺗﻠﻔﻦ ﺭﻭﻣﻴﺰﻯ ﭘﺎﻧﻮﺳــﻮﻧﻴﻚ
 500/000ﺭﻳﺎﻝ -4ﺟﺎﻛﻔﺸــﻰ  1/000/000ﺭﻳﺎﻝ -5ﺑﻮﻓﻪ
 2/000/000ﺭﻳــﺎﻝ -6ﻓــﺮﺵ ﻭﻣﻮﻛــﺖ ﺳــﻪ ﻣﺘــﺮﻯ
ﻭﺟﻠﻮﭘﺎﺋــﻰ 1/500/000ﺭﻳــﺎﻝ  -7ﺗﺨــﺖ ﺧــﻮﺍﺏ
ﭼﻮﺑﻰ 6/000/000ﺭﻳﺎﻝ -8ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻰ ﺳــﻴﻤﻰ ﭘﺎﻧﺎﺳــﻮﻧﻴﻚ
 1/500/000ﺭﻳﺎﻝ -9ﺍﺗﻮﻣﻮ  700000ﺭﻳﺎﻝ -10ﻣﻴﺰﺁﺭﺍﻳﺶ
1/200/000ﺭﻳــﺎﻝ -11ﺍﺗﻮﺑﺮﻗــﻰ 1/100/000ﺭﻳﺎﻝ-12
ﺳــﺎﻋﺖ ﻣﭽﻰ ﻓﺎﻗــﺪ ﺍﺭﺯﺵ -13ﺍﻧﮕﺸــﺘﺮﺑﺪﻟﻰ 200000
ﺭﻳﺎﻝ -14ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ 500000ﺭﻳﺎﻝ -15ﻳﺨﭽﺎﻝ
ﻓﺮﻳﺰﻣﺎﺭﻙ ﭘــﺎﺭﺱ 3/500/000ﺭﻳﺎﻝ -16ﭼﺎﻯ ﺳــﺎﺯﺗﻔﺎﻝ
1/500/000ﺭﻳــﺎﻝ -17ﻓﻼﻛﺲ ﭼﺎﻯ 300000ﺭﻳﺎﻝ-18
ﺍﺟﺎﻕ ﮔﺎﺯﭘﻨﺞ ﺷﻌﻠﻪ 2/000/000ﺭﻳﺎﻝ -19ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﻇﺮﻭﻑ
ﭘﻼﺳــﺘﻴﻜﻰ 400/000ﺭﻳــﺎﻝ -20ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻗﺎﺷــﻖ ﭼﻨﮕﺎﻝ
 500000ﺭﻳﺎﻝ -21ﻳﻚ ﻋﺪﺩ ﺳﺎﻙ ﻣﺸﮕﻰ ﺑﺎﭼﻮﺏ ﻟﺒﺎﺳﻰ
ﻭﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ  400000ﺭﻳﺎﻝ -22ﺳﺎﻙ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﻭﻛﻴﻒ
ﺟﻴﺒﻰ 200000ﺭﻳــﺎﻝ -23ﺩﺭﺁﻭﺭ ﭘﻼﺳــﺘﻴﻜﻰ200000
ﺭﻳــﺎﻝ -24ﻛﺘــﺮﻯ ﻭ ﻗــﻮﺭﻯ  250000ﺭﻳــﺎﻝ -25ﻇﺮﻭﻑ
ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻰ 300000ﺭﻳﺎﻝ-26ﺟﺎﻯﺳﻴﺐﺯﻣﻴﻨﻰ150000
ﺭﻳــﺎﻝ -27ﺍﺳــﭙﻨﺪ ﺩﻭﺩﻛــﻦ ﻓﺎﻗــﺪ ﺍﺭﺯﺵ  -28ﺭﻭﻓﺮﺷــﻰ
200000ﺭﻳﺎﻝ ﻟﺬﺍ ﺑﺎﺭﻋﺎﻳﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻗﻼﻡ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 76/100/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻭﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.
ﻡ ﺍﻟﻒ 7496ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻰ -ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ
--------------------------------ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ1433ﻛﺪ
ﻣﻠﻰ0490721151ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴــﻦ ﻣﺘﻮﻟــﺪ 1350/11/3
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻯ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻓﻮﺕ ﻭ ﻓﺘﻮﻛﭙﻰ
ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ /96ﺡ 509/1ﺑﻪ
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺷﻬﺎﺩﺕ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻓﻮﺕ ﻭﻓﺘﻮﻛﭙﻰ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻭﺭﺛﻪ
ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﺎﺟﻴﻚ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 4ﻛــﺪ ﻣﻠــﻰ 4910952535ﻃﺒﻖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻓﻮﺕ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
449594ﻑ 19/ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 1395/12/29ﺩﺭﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ
ﺧﻮﺩ ﺩﺭﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﻭﻯ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ -1 :ﻧﺎﻡ ﻭﻧﺎﻡ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ :ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ 1344/9/11 :ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ:
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ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ
ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺠﻠﺲ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
ﺩﺭ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ
ﺍﻫﻮﺍﺯ -ﻣﻮﺳﻮﻯ ﻧﺴــﺐ :ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ
ﻳﻜــﺮﻭﺯﻩ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﻜﺘﻦ ﺧﺪﺍﻳﻰ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺤــﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﺷﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺿﻤﻦ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒــﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳــﺘﺎﻥ
ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﻫﻮﺍﺯ
ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻰ ﻳــﻚ ﺭﻭﺯﻩ ﺁﻣــﻮﺯﺵ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥﺣﻘﻮﻗﻰﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯﺛﺒﺘﻰﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎﻓﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻰ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒــﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳــﺘﺎﻥ
ﺧﻮﺯﺳــﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﮔﺮﺩﻳﺪ ،ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﺳﺘﺎﺩﻯ ،ﺭﺅﺳﺎﻯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ
ﺛﺒﺘﻰ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﺍﻫﻮﺍﺯ ،ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺳﺘﺎﺩﻯ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻭ
ﻳﻜﺘﻦ ﺧﺪﺍﻳــﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ.
ﺍﺟﺮﺍﻱ  1300ﭘﺮﻭژﻩ ﺯﻳﺴﺖ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭ  85000ﻣﺘﺮ ﺗﻮﭘﻜﺮﺍﻧﻲ
ﺩﺭ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻛﺎﺭﻭﻥ
ﺍﻫﻮﺍﺯ -ﻣﻮﺳﻮﻯ ﻧﺴﺐ :ﻃﻰ 9ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻴــﺶ ﺍﺯ 1300ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻛﺎﺭ ﻭ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﺎ
ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻛﻨﺘــﺮﻝ ﻭﻛﺎﻫــﺶ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﺎﻱ
ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻮﺳــﻂ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ
ﻭﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕﺧﻄﻮﻁﻟﻮﻟﻪﺷﺮﻛﺖﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ
ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻛﺎﺭﻭﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ
ﺭﻳﻴﺲ ﻧﮕﻬــﺪﺍﺭﻱ ﻭﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺧﻄﻮﻁ
ﻟﻮﻟــﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺗﺸــﺮﻳﺢ ﺧﺒﺮ ﻓﻮﻕ
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷــﺖ  :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎﺹ
ﺷــﺮﻛﺖ ﻭ ﻫﻤﺠــﻮﺍﺭﻱ ﺗﺄﺳﻴﺴــﺎﺕ ﺍﻳﻦ
ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺣﻮﺯﻩ ﺷــﻬﺮﻯ  ،ﺭﻭﺩ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ
ﻧﻬﺮﻫﺎﻯ ﻓﺼﻠﻰ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺒﻮﺭ ﺧﻄﻮﻁ
ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﭼﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﻧﻔﺖ
ﻭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﭘﺴــﺎﺏ ﻫــﺎﻱ ﻧﻤﻜﺰﺩﺍﻳﻲ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ،ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ
ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻳﻦ ﺧﻄﻮﻁ
ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﺘﻌﺪﺩﻯ ﺩﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  60ﻧﻘﻄﻪ
ﺟﻬــﺖ ﻧﺼﺐ ،ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴــﺘﻢ
ﺣﻔﺎﻇــﺖ ﻛﺎﺗــﺪﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺧﻄــﻮﻁ ﺯﻳﺮ
ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺮﺩﻳﺪ

ﺣﺴــﻦ ﻛﺪﻣﻠﻰ 6649451983 :ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 239
ﺻﺎﺩﺭﻩ :ﺭﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ:ﭘﺴﺮﻣﺘﻮﻓﻰ -2ﻧﺎﻡ ﻭﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ:
ﻣﻬــﺪﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺘﻮﻟــﺪ 1350/11/3 :ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ :ﺣﺴــﻦ
ﻛﺪﻣﻠﻰ 0490721151 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1433ﺻﺎﺩﺭﻩ:
ﺭﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ:ﭘﺴﺮﻣﺘﻮﻓﻰ -3ﻧﺎﻡ ﻭﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ :ﻛﺒﺮﺍ
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺘﻮﻟــﺪ 1346/6/30 :ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ :ﺣﺴــﻦ ﻛﺪﻣﻠﻰ:
 0490719333ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1250ﺻﺎﺩﺭﻩ :ﺷﻬﺮﺭﻯ
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓــﻰ :ﺩﺧﺘﺮﻣﺘﻮﻓــﻰ -4ﻧﺎﻡ ﻭﻧــﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ:
ﻟﻴﻼﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ 1356/3/14 :ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ :ﺣﺴﻦ ﻛﺪﻣﻠﻰ:
 0065242637ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ 2092ﺻﺎﺩﺭﻩ :ﻃﻬﺮﺍﻥ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ :ﺩﺧﺘﺮﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺟﺮﺍﺋﺪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺍﻯ ﺍﺯﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﻭﻯ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﺑﻼﻍ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻻﺯﻡ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻡ ﺍﻟﻒ1913ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ﻳﻜﻢ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﭼﻬﺎﺭﺩﺍﻧﮕﻪ
--------------------------------ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ
ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺣﺴﻴﻦ
ﻛﻴﻮﺍﻧﻠﻮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻜﻰ ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 672/210/96 :ﻭﻗﺖ
ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ :ﺑــﻪ ﺭﻭﺯ ﺷــﻨﺒﻪ ﺗﺎﺭﻳــﺦ 96/12/5
ﺳــﺎﻋﺖ15/30ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﻣﺤﻤــﻮﺩ ﺻﺤﺮﺍ ﺩﻭﺳــﺖ /ﺁﺩﺭﺱ:
ﺍﺳﻼﻣﺸــﻬﺮ ﻭﺍﻭﺍﻥ ﻓﺎﺯ 1ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺷﻴﺮﺍﺯﻯ ﭘﻼﻙ58
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻴﻮﺍﻧﻠﻮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻜﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻃﻠﺐ
ﻭﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺩﻓﺘﺮﻛﻞ
ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻭﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﺩﺳــﺘﻮﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭﺑﺘﺠﻮﻳﺰﻣﺎﺩﻩ 73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﻳــﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭﻳﻜﻰ ﺍﺯﺟﺮﺍﻳﺪﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ
ﺗﺎﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣــﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﺮﺍﺟﻌــﻪ ﻭﺿﻤــﻦ ﺍﻋــﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺩﻭﻡ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳــﺪ ﻭﺩﺭﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ
ﺣﻀﻮﺭﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ“ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺗﺼﻤﻴﻢﺧﻮﺍﻫﺪﻧﻤﻮﺩﺿﻤﻨﺎ“ﭼﻨﺎﻧﭽﻪﺑﻌﺪﺍﺑﻼﻏﻰﺑﻮﺳﻴﻠﻪﺁﮔﻬﻰ
ﻻﺯﻡ ﺷــﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸــﺮﻭﻣﺪﺕ ﺁﻥ ﺩﻩ ﺭﻭﺯﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺑﻮﺩ.
ﻡ ﺍﻟﻒ 8024ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪ 210ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ
--------------------------------ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ
ﺁﮔﻬــﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ
ﺑﻬﺂﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺣﺴــﺎﻥ ﺭﺷــﻴﺪ ﺯﺍﺩﻩ ﻛﺎﻛﺎﻭﻧــﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ
ﺣﻴﺪﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﻤﻦ ﺍﻧﮕﺰﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺍﺣﺴــﺎﻥ ﺭﺷــﻴﺪ ﺯﺍﺩﻩ ﻛﺎﻛﺎﻭﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  9609988310600387ﺷﻌﺒﻪ  6ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮ ﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺛﺒﺖ ﻭﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﻣﻮﺭﺥ  96/12/2ﺳــﺎﻋﺖ  8/30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴــﺐ
ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻣﺪﺗــﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳــﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻰ ﮔــﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣــﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺩﺭ
ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩ
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷــﻌﺒﻪ ﺷﺸــﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ –
ﺗﻘﻮﺍﻳﻰ
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ﺍﻳﺮﺍﻥﺯﻣﻴﻦ

ﺷﻤﺎﺭﻩ  3907ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ 24ﺩﻯ 1396
ﺧﺒﺮ

ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﮔﺎﺯﺑﺎﻧﺎﻥ  ،ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ
ﺧﻂ ﻣﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺖ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ
ﺷﺮﻳﻒ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ
ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ -ﺑــﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑــﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ،ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻓﻴﺮﻭﺯ
ﺧﺪﺍﺋﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳــﺘﺎﻥ
ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺑﺎ ﮔﺮﺍﻣﻴﺪﺍﺷــﺖ ﻳــﺎﺩ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﻣﺎﻡ
ﺭﺍﺣــﻞ ﻭ ﺷــﻬﺪﺍﻯ ﺍﻧﻘــﻼﺏ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ،
ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﺷــﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻧﻴﺮﻭﻫــﺎﻯ ﺧﻂ ﻣﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺖ ﺭﺳــﺎﻧﻰ ﺑﻪ
ﻣﺮﺩﻡ ﺷــﺮﻳﻒ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺷــﻤﺮﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ  :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﮔﺎﺯﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻯ ﺑﺎﻻﻯ 20
ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺎﻥ؛ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻯ
ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ  1060ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻭ
ﺗﺎ ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺣﺪﻭﺩ  1400ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ  :ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ
ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﮔﺎﺯﺑﺎﻥ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ
ﺻﻴﺎﻧﺖ ﻭ ﺣﺮﺍﺳــﺖ ﺍﺯ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭ ﺷﺒﻜﻪ
ﻫــﺎﻯ ﮔﺎﺯ ﺳــﻄﺢ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻣﺠﺪﺍﻧﻪ ﺗﻼﺵ
ﻛﻨﻨﺪ.
ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷــﺖ  :ﺑﺎ ﺗﻮﻛﻞ ﺑﻪ
ﻫﻤﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨــﺎﻥ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺍﺯ
ﺧﺪﺍ ﻭ ّ
ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ
ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺁﻧﻰ
ﻗﺒﻮﺽ ﮔﺎﺯ ﻣﺸــﺘﺮﻛﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺭﺯﻯ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮﺭ
ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻓﻴﺮﻭﺯ ﺧﺪﺍﺋﻰ
ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭ ﺗﺸﻜﺮ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺍﻣﺪﺍﺩ
ﻭ ﮔﺎﺯﺑﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ
ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳــﺶ ﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺷــﺪ ،
ﺷــﻜﻮﻓﺎﻳﻰ ﻭ ﻫﻤﻔﻜﺮﻯ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ
ﺭﺳــﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺮﻳﻒ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ
ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﺗﺮ ﺑﻪ
ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﮔﺎﺯﺑﺎﻥ ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ
ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺷــﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﮔﺎﺯﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ
ﺭﻭﺳــﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺍﺻﻠﻰ
ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﺷــﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺭﺍ
ﻛﻴﻔﻰ ﺳﺎﺯﻯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺖ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ
ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺮﻳﻒ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﺷﻤﺮﺩ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ
 :ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ
ﺍﺳــﺖ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﻀــﻮﺭﺵ ﺩﺭ
ﻟﺤﻈــﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ  ،ﺣﻴﺎﺗــﻰ ﻭ ﻛﺎﻣ ً
ﻼ
ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎﻯ ﺧﻮﺩ
ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺩﺍ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻭ ﺟﻠﻮﻯ ﺣــﻮﺍﺩﺙ ﺑﻌﺪﻯ ﺭ ﺍ ﺑﮕﻴــﺮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ
ﺷﺪﺕ ﺁﻥ ﺑﻜﺎﻫﺪ.
ّ

ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ  20ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ:

ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﺳﻴﻤﺎﻥﺗﻬﺮﺍﻥﻣﻠﺰﻡﺑﻪﺍﺭﺍﺋﻪﭘﺎﻳﺶﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ
ﺷــﻬﺮﺭﻯ – ﺭﺿﺎﻓﻐﺎﻧــﻰ  -ﻗﺎﺋــﻢ ﻣﻘﺎﻡ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯﻣﻨﻄﻘﻪ 20ﺍﺯﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻰﻭﺷﻜﺎﻳﺖ
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥﻧﺴﺒﺖﺑﻪﻭﺿﻌﻴﺖﺁﻻﻳﻨﺪﮔﻰﻫﺎﻯ
ﻫﻮﺍﻳﻰﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﺳــﻴﻤﺎﻥﺗﻬﺮﺍﻥﻭﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ
ﻣﺪﻳﺮﺍﻥﺷﻬﺮﻯﻭﺍﺩﺍﺭﺍﺕﻣﺮﺗﺒﻂﺑﺮﺍﻯﻛﻨﺘﺮﻝ
ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺗﺮﻳﻦ
ﻫﻮﺍﻯ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺧﺒﺮﺩﺍﺩ .ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ
ﺣﻴــﺪﺭﻯﺑﺎﺍﺷــﺎﻩ ﺑﻪﺷــﻜﺎﻳﺖﻭﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻰ
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺁﻻﻳﻨﺪﮔﻰ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ
ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ

ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴــﺶ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳــﻴﻤﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ  20ﺷﺪ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻣﺤﻮﻃﻪ
ﺩﺍﺧﻠــﻰ ﻭ ﻓﻀﺎﻯ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻧــﻰ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻔﺘــﻪ ﺩﺭﺧﺘﻜﺎﺭﻯ ﺑﺎ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﻧﻬﺎﻝ ﻛﺎﺭﻯ ﻣﻰ
ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﺬﺏ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩﻫﺎﻯ ﻫﻮﺍﻳﻰ ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﻠﻄﻴﻒﻫﻮﺍﺷﻮﻧﺪ.ﻭﻯﺑﺎﺍﺷﺎﺭﻩﺑﻪﺍﻳﻨﻜﻪﻣﻨﻄﻘﻪ
 20ﻃﺒــﻖ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎﻯ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﻫــﻮﺍ ﺍﺯ
ﺁﻟﻮﺩﻩﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺷــﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻯﺻﻨﻌﺘﻰﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ

ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﻫﻮﺍ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﺳﺖ
ﻭﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺷﻬﺮﻯﺍﻳﻦﻣﻨﻄﻘﻪﻧﻴﺰﺑﺮﺍﻯﺍﺟﺮﺍﻯ
ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻯ ﻭ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ
ﺁﻣﺎﺩﮔــﻰ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.ﺣﻴﺪﺭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺳﻴﻤﺎﻥﺗﻬﺮﺍﻥﺩﺍﺭﺍﻯﺭﺃﻯﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ
ﺑﻨﺪ 20ﻣﺎﺩﻩ 55ﻗﺎﻧﻮﻥﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯﻫﺎﻭﻣﻠﺰﻡﺑﻪ
ﺍﺭﺍﺋﻪﭘﺎﻳﺶﻫﺎﻯﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰﺍﺳﺖ،ﺍﻓﺰﻭﺩ:
ﺍﺭﺍﺋــﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪﻯﻭﻣــﺪﻭﻥﺑﺮﺍﻯﺭﻓﻊ
ﻣﻌﻀﻼﺕﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺘﻰ،ﺍﺭﺍﺋﻪﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﻯ
ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﺧﻮﺩﺍﻇﻬﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺶ ﺷــﺮﻛﺖ

ﺳﻴﻤﺎﻥﺗﻬﺮﺍﻥ،ﺭﻓﻊﻣﺸﻜﻞﻓﻨﻰﺩﺭﺳﻴﺴﺘﻢ
ﭘﺎﻳﺶﻫﺎﻯ ﻟﺤﻈﻪﺍﻯ ،ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺁﻻﻳﻨــﺪﻩ ﺍﺯ ﺩﻭﺩﻛﺶﻫﺎ ،ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻰﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖﭘﺴﻤﺎﻧﺪﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰﻭﻃﺮﺡ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﻣــﻮﺭﺩ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘــﻪ ﺑﻮﺩ.ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ
ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ  20ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ :ﺑﺮﺭﺳﻰ
ﻭﺿﻌﻴﺖﺩﻳﮕﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﻯﺁﻻﻳﻨﺪﻩﺩﺭﺍﻳﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪﻧﻴﺰﺩﺭﺩﺳﺘﻮﺭﻛﺎﺭﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺷﻬﺮﻯﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺭﺩﻭﺟﻠﺴﺎﺕﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰﺁﻥﺑﻪﺯﻭﺩﻯﺍﻧﺠﺎﻡ

ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯﻣﻨﻄﻘﻪ،20ﺟﻠﺴﻪﺑﺮﺭﺳﻰﻭﺿﻌﻴﺖ
ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕﺁﻻﻳﻨﺪﮔﻰﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﺳﻴﻤﺎﻥﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺷﻬﺮﺗﻬﺮﺍﻥﺑﺎﺣﻀﻮﺭﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻡﺷﻬﺮﺩﺍﺭ،ﻣﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻣﻮﺭﺷﻬﺮﻯﻭﻣﺴﺌﻮﻻﻥﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰﻭﻣﺤﻴﻂ
ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ، 20ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺷﺮﻛﺖﺳــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰﺻﻨﺎﻳﻊﻭﻣﺸﺎﻏﻞﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮﺍﻥ،ﺭﺋﻴﺲﺍﺩﺍﺭﻩﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖﺷﻬﺮﺭﻯﻭ
ﻣﺴﺌﻮﻻﻥﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﺳﻴﻤﺎﻥﺗﻬﺮﺍﻥﺩﺭﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺻﻨﻌﺘﻰﺳﻴﻤﺎﻥﺗﻬﺮﺍﻥﺑﺮﮔﺰﺍﺭﺷﺪ.

ﺩﺭﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻣﻌﺎﻭﻥﻭﺯﻳﺮﺭﺍﻩﻭﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱﺍﻧﺠﺎﻡﮔﺮﻓﺖ:

ﺑﺮﺭﺳﻲﺁﺧﺮﻳﻦﻭﺿﻌﻴﺖﺍﺣﺪﺍﺙﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ 372ﺗﺨﺖﺧﻮﺍﺑﻲﺷﻬﺮﺍﻳﻼﻡ

ﺍﻳــﻼﻡ -ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻣﻬﻨــﺪﺱ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺠﺮﻱ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ
ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ  372ﺗﺨﺖ

ﺧﻮﺍﺑﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﻳﻼﻡ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪ :ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ
ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻳﻬﺎﻱ ﺭﻭﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
 372ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺑﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﻳﻼﻡ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ.ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺭﺍﻩ
ﻭﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﻼﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻛﻪ
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻣــﻮﺭ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻱ ﺍﻳﻼﻡ،
ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺭﺍﻩ ﻭﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ
ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ
ﺟﻤﻌﻲ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ
ﭘﺰﺷــﻜﻲ ﻭ  ...ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷــﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺭﺍﻩ ﻭﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺠﺮﻱ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ
ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣــﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺍﻳﻼﻡ ﺑﻪ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷــﺎﻩ ﺭﺍﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺯﺍﺋﺮﻳﻦ ﻋﺘﺒﺎﺕ
ﻋﺎﻟﻴــﺎﺕ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻳﻚ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻓﻮﻕ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺑﺎ ﺯﻳﺮ ﺑﻨﺎﻱ ﺣﺪﻭﺩ  32ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﺩﻩ
ﻃﺒﻘــﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  6ﻫﻜﺘﺎﺭ
ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳــﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ
 64ﺩﺭﺻﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺩﺍﺭﺩ .
ﻣﻬﻨــﺪﺱ ﻋﻠﻴــﺰﺍﺩﻩ ﺍﻓــﺰﻭﺩ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ
ﺳــﺎﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ ﺑــﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﻦ
ﺁﻭﺭﻳﻬــﺎﻱ ﺭﻭﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳــﺖ ﻭ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧــﻜﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﺎﻅ ﺷــﺪﻩ
ﺍﺳﺖ.ﻭﻱ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻦ  9ﺍﺗﺎﻕ
ﻋﻤﻞ 45 ،ﺗﺨﺖ ﺁﻱ ﺳــﻲ ﻳﻮ  ،ﺑﺨﺸــﻬﺎﻱ
ﻭﻳــﮋﻩ ﻧــﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ،ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺨــﺶ ﺗﺨﺼﺼﻲ
ﺩﺍﺧﻠﻲ ،ﺟﺮﺍﺣﻲ ،ﺯﻧﺎﻥ ﻭﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ،

ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣــﺎﺕ ﻭﻳﮋﻩ ﺑــﺎ  45ﺗﺨﺖ ccu
 icu،ﻭ nicuﻭ  9ﺍﺗﺎﻕ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻮﺷﺶ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ  45ﺗﺨﺖ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ
ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺳﺎﻝ 1398
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ  :ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍﻩ ﻭﺷﻬﺮﺳــﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ .
ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳــﺖ ﺗــﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ
ﭘــﺮﻭژﻩ  50ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷــﺪﻩ ﻭ
ﺑــﺮﺍﻱ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺁﻥ  80ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺭﻳﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ:

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﺁﺯﻣﻮﻥﺳﺘﺎﺩﻛﻞﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱﻣﺴﻠﺢﺩﺭﺭﺍﺳﺘﺎﻱﺍﺷﺘﻐﺎﻝﭘﺬﻳﺮﻱﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥﻭﻇﻴﻔﻪ
ﻳــﺰﺩ -ﺭﻳﻴﺲ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻲ ﻭ
ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻛﺸــﻮﺭ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ
ﺳــﺘﺎﺩ ﻛﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴــﻠﺢ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ
ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺳــﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﻭﻇﻴﻔﻪ ،ﺟﻤﻌﻪ
ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺩﻱ ﻣﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣــﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ،ﺩﻛﺘﺮ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﭘﺎﻙ ﺳﺮﺷﺖ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﻭ ﺭﻳﻴﺲ

ﺧﺒﺮ

ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﻔــﺖ :ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣــﻮﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺭﺍﺳــﺘﺎﻱ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪﻩ ﺑﺎ ﺳﺘﺎﺩ ﻛﻞ
ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮﺍﻱ  40ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻛﻪ
ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺗﻌﺎﻭﻥ ،ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺗﺼﺮﻳــﺢ ﻛﺮﺩ :ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣــﻮﻥ ﺩﺭ  936ﺣﺮﻓﻪ
ﻣﻬﺎﺭﺗﻲ ﻭ ﺩﺭ  280ﺣﻮﺯﻩ ﺁﺯﻣﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ

ﻛﺸــﻮﺭ ﺟﻤﻌــﻪ ﺑﻴﺴــﺖ ﺩﻭﻡ ﺩﻱ ﻣــﺎﻩ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺩﻛﺘﺮ ﭘﺎﻙ ﺳﺮﺷﺖ
ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻱ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎﺩ ﺷــﺪﻩ
ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﻱ ﺳــﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ
ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺳﺘﺎﺩ ﻛﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺖ .
ﻭﻱ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﺻﻔﺎﺋﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  26059ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 1158/965/96ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺳﻴﺪ
ﻫﺎﺩﻯ ﺻﻔﺎﺋﻰ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2975ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/2/22ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :
ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺻﻔﺎﺋﻰ ﺵ ﺵ  26059ﭘﺴﺮﻣﺘﻮﻓﻰ
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺻﻔﺎﺋﻰ ﺵ ﺵ 26057ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺻﻔﺎﺋﻰ ﺵ ﺵ  26056ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺻﻔﺎﺋﻰ ﺵ ﺵ  26058ﺩﺧﺘﺮﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﻭﺭﺛﻪ ﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺰﺩ ﺍﻭﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  965ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺭﻯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻠﻚ ﺳﻴﻤﺎ ﺟﺎﻫﺪﻯ ﺩﺍﺑﺎﻧﻠﻮ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 390ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ1195/955/96ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ
ﻓﻴﺮﻭﺯﻋﺒﺪﻯ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  15ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 95/11/21ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :
ﻣﻠﻚ ﺳﻴﻤﺎ ﺟﺎﻫﺪﻯ ﺩﺍﺑﺎﻧﻠﻮ ﺵ ﺵ  390ﻫﻤﺴﺮﻣﺘﻮﻓﻰ
ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺰﺩ ﺍﻭﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  955ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ
ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ 139660301053003217ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻠﻚ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ
ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺣﻤﻦ ﺟﺎﻫﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻣﺮﺍﻩ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 2ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺩﺭﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  89,59ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ 67ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  110ﺍﺻﻠﻰ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ
ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺳﻬﻢ ﺍﻻﺭﺙ ﺣﺴﻴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺍﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻰ 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 ﻭﭘﺲ 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 ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ10/23:
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ11/9:
ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻯ ﻻﻣﻌﻰ
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ356:

ﺗﺎﺭﻳﺦ96/8/5:
ﻛﻼﺳﻪ131/18/96:
ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪﻩ:ﺷﻌﺒﻪ  131ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻬﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻪ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﺎﺭﺍ ﺍﻳﻤﺎﻧﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻮﻋﻠﻰ ﺳﺮﭘﻞ ﻳﺨﭽﺎﻝ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻛﺴﺮﻯ ﻃﺒﻘﻪ  1ﻭﺍﺣﺪ1
ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ -1 :ﻟﻴﻼ ﻋﻮﺩﺑﺎﺷﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ؛  -2ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻋﺒﺎﺱ ﻧﻴﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ؛  -3ﻧﺎﺩﺭ ﻋﺒﺎﺱ ﻧﻴﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻘﻰ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ:ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ
ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ:ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﺍﻋﻀﺎء ﺣﻮﺯﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  131ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﺫﻳﻼ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﺍﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ:
ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻬﺮﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻟﻴﻼ ﻋﻮﺩﺑﺎﺷﻰ ﻭ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻋﺒﺎﺱ ﻧﻴﺎ ﻭ ﻧﺎﺩﺭ ﻋﺒﺎﺱ ﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﺘﻦ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  130/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺻﺪﻭﺭﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﭘﻴﻮﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/01/18ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  979927ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻘﺎء ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭﻳﺪ ﻣﺪﻋﻰ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ.ﻟﺬﺍ ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻣﻌﻤﻮﻝ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺩﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﻜﺮﺩﻩ ،ﻣﺴﺘﻨﺪﺍًﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ 198ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻭﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  130/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ3/465/000ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ /ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺍﺳــﺖ ﻭﺍﺣﺘﺴــﺎﺏ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺗﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ .ﻭﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻭ 20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭﺷﻌﺐ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 4576ﻗﺎﺿﻰ ﺣﻮﺯﻩ  131ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺴﻴﺠﻴﺎﻥ – ﺻﺎﺩﻗﻰ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ331:
ﺗﺎﺭﻳﺦ96/8/1:
ﻛﻼﺳﻪ131/22/96:
ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪﻩ:ﺷﻌﺒﻪ  131ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻬﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻪ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﺎﺭﺍ ﺍﻳﻤﺎﻧﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻮﻋﻠﻰ ﺳﺮﭘﻞ ﻳﺨﭽﺎﻝ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻛﺴﺮﻯ ﻃﺒﻘﻪ  1ﻭﺍﺣﺪ1
ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ -1 :ﻣﺤﻤﺪﺷﻔﻴﻘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ؛  -2ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺑﺬﺍﻟﻤﺪﻳﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ؛  -3ﺑﻬﻤﻦ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﻛﻮﭼﻪ ﺷﺒﻨﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﻤﺎء ﻃﺒﻘﻪ3
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ:ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ
ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ:ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﺍﻋﻀﺎء ﺣﻮﺯﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  131ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﺫﻳﻼ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﺍﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ:
ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻬﺮﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪﺷﻔﻴﻘﻰ ﻭ ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺑﺬﺍﻟﻤﺪﻳﺪ ﻭ ﺑﻬﻤﻦ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﺘﻦ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  240/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺻﺪﻭﺭﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﭘﻴﻮﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ 94/10/08
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  231499ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻘﺎء ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭﻳﺪ ﻣﺪﻋﻰ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ.ﻟﺬﺍ ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺩﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﻜﺮﺩﻩ ،ﻣﺴﺘﻨﺪﺍًﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ 198ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻭﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  240/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ6/615/000ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ /ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ،
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺗﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻭﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ 20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭﺷﻌﺐ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 4577ﻗﺎﺿﻰ ﺣﻮﺯﻩ  131ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺴﻴﺠﻴﺎﻥ – ﺻﺎﺩﻗﻰ

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ  – 1396 – 3006971ﻣﻮﺭﺥ  95/12/16ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺎﺣﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1980033005ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺷﺖ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  1980033005ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  160/70ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ
ﭘﻼﻙ  2690/26ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺧﺮﻭﺟﻰ ﺑﻨﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺎﺣﻰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎﺩﻩ 3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻤﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤ ٌﺎ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ .ﻡ ﺍﻟﻒ5/2890 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ-1396/10/24 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1396/11/10 :
ﻧﺼﺮﺕ ﺍﻟﻪ – ﻛﻔﻴﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺩﻭ ﺍﻫﻮﺍﺯ

ﻫﺎﻱ ﻫﺪﻓﻤﻨــﺪ ﻭ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﻧﻴــﺎﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ
ﻛﺸــﻮﺭ ﮔﻔﺖ :ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﻱ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ
ﺭﺍﺳــﺘﺎﻱ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﭘﺬﻳﺮﻱ
ﺍﻳﻦ ﻗﺸﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺮﮔــﺰﺍﺭﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﻳﻦ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎ ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻤﻠﻲ ﻭ
ﻫﻤــﻜﺎﺭﻱ ﺧﻮﺏ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ.ﺭﻳﻴﺲ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻲ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ
ﺑﻬﺂﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺪﺭ ﺭﺷﻴﺪ ﺯﺍﺩﻩ ﻛﺎﻛﺎﻭﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﺁﻗــﺎﻯ  /ﺧﺎﻧــﻢ ﺁﻗــﺎﻯ ﺑﻬﻤــﻦ ﺍﻧﮕــﺰﻯ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ  /ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺪﺭ ﺭﺷﻴﺪ
ﺯﺍﺩﻩ ﻛﺎﻛﺎﻭﻧــﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒــﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟــﺎﻉ ﻭ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ
 9609988310600387ﺷــﻌﺒﻪ  6ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻛﺮ ﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ ﺛﺒﺖ ﻭﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﻣﻮﺭﺥ  96/12/2ﺳﺎﻋﺖ  8/30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ
ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒــﻖ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻣــﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﺗﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﺩﺭ
ﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ
ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘــﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ
ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩ
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷــﻌﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
– ﺗﻘﻮﺍﻳﻰ
------------------------------ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭﺍﻣﻼﻙ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺻﺤﻨﻪ
ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ
ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺎﺩﻩ 13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ
ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ139660316010000689
 96/8/16ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ
ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻤﺸــﻴﺪ ﺳــﻬﺎﻣﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺎﺑﺎﺧﺎﻥ
ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ 969ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺻﺤﻨﻪ ﺩﺭﺷﺸﺪﺍﻧﮓ
ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ 5098,48ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺩﺭﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯﭘﻼﻙ  106ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺑﺨﺶ
ﻫﺸــﺖ ﺣــﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺻﺤﻨــﻪ ﻗﺮﻳﻪ ﺟﻴﺤــﻮﻥ ﺁﺑﺎﺩ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﻛﺮﻳﻤﻴﺎﻥ ﻭ ﺧﺪﺍﻣﺮﺍﺩ
ﻛﺮﻳﻤﻴﺎﻥ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ،.ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻭﻟﻴــﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳــﻴﺪ،ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ،ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺻــﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 1396/10/24:
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ 1396/11/09:
ﻋﻠــﻲ ﻧﺠﻔــﻲ ـ ﺭﺋﻴــﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭﺍﻣﻼﻙ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﺻﺤﻨﻪ
------------------------------ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭﺍﻣﻼﻙ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺻﺤﻨﻪ
ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ
ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺎﺩﻩ 13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ
ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ

ﻭﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻗﺒﻮﻝ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﻈﺮﻱ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﺭﺍﻩ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻣﻲ ﺷــﻮﻧﺪ.ﺩﻛﺘﺮ ﭘﺎﻙ ﺳﺮﺷﺖ ﺩﺭ
ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ 2ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﻬﺎﺭﺕ
ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻱ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺘﺎﺩ ﻛﻞ
ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴــﻠﺢ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻱ ﺧﺒﺮ
ﺩﺍﺩ.

ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺧﻴﺮ ﺳﺎﺯ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺷﺪ
ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ -ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ
ﮔﻔﺖ :ﺍﻣﺴــﺎﻝ  31ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺧﻴﺮ ﺳــﺎﺯ ﺑﺎ  154ﻛﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﺑﻪ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﺪ.
ﺩﻭﻟﺖ ﻟﻄﻔﻰ ﺩﺭ ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺪﺭﺳــﻪ ﺧﻴﺮﺳــﺎﺯ
ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﻃﻮﻟﺶ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺧﻠﺨﺎﻝ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻧﻴﺰ  12ﭘﺮﻭژﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺑﺎ  49ﻛﻼﺱ ﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻰ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻣﺠﻤﻊ ﺧﻴﺮﻳﻦ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺳﺎﺯ
ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣــﺪﺍﺭﺱ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺣﻞ ﻣﺸــﻜﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ
ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻯ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
 18ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺎ  77ﻛﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﻏﺎﺯ
ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻓﻀﺎﻯ
ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻭﻯ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ  21ﻣﺪﺭﺳــﻪ ﺑﺎ  103ﻛﻼﺱ ﺩﺭﺱ
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﺧﻴﺮﻳﻦ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺳــﺎﺯ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﻠﺨﺎﻝ
ﺍﺣــﺪﺍﺙ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺁﻣــﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳــﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺍﻳﻦ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻭ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺪﺍﺭﺱ
ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻧﻮﺳﺎﺯ ﺧﻠﺨﺎﻝ ﺑﺮﺍﻯ
ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺧﻠﺨﺎﻝ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  2ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻟﻄﻔﻰ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻰ ﺍﺯ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﺧﻠﺨﺎﻝ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ
ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﻭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﻭژﻩ
ﻫــﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺎﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻰ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳــﺘﺎﻧﻰ ﺍﻇﻬــﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺗﺎ ﺩﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﺍﻣﺴــﺎﻝ  5ﭘﺮﻭژﻩ
ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺑﺎ  23ﻛﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺧﻠﺨﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻭﻯ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﺯ ﺗﻘﻰ ﭘﻮﺭ ﺧﻴﺮ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺳﺎﺯ ﻣﺪﺭﺳﻪ
ﻃﻮﻟﺶ ﺧﻠﺨﺎﻝ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺪﺭﺳــﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺩﺭ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻯ  394ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻯ ﺑﻴﺶ
ﺍﺯ ﻳﻚ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ 500ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﻠــﻎ  2ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺧﻴﺮ
ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺳﺎﺯ ﻣﻘﻴﻢ ﻛﺸﻮﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺗﻮﺳﺎﺯﻯ ﻭ
ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﺧﻴﺮﻳﻦ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺳﺎﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ:
ﺍﺯ ﺁﻏــﺎﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺎﻛﻨــﻮﻥ ﻳﻚ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  500ﻛﻼﺱ
ﺩﺭﺱ ﺗﻮﺳــﻂ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺟﻮﺍﺩ ﻗﺮﺍﻥ ﻧﻮﻳﺲ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺳــﺎﺧﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ
 100ﻛﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﻘﻖ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻧﻴﺰ  100ﻛﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺧﻴﺮﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ
ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﻃﻮﻟﺶ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ،
ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺷﺪ .
ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎ 200
ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴــﺮ ﺭﻭﺳــﺘﺎ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺪﺭﺳــﻪ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺑﺎ
ﻗﺪﻣــﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  40ﺳــﺎﻝ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪ ﻣﺸــﻐﻮﻝ ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﺑﻮﺩﻧﺪ.

ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ139660316010000543
 96/07/01ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ
ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﻤﻮﺩﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺳــﻲ ﮔﻮﻫﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻳﺪﺍﷲ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ 3378ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﺩﺭﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ 85ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺩﺭﭘﻼﻙ ﻳﻚ ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭﺻﺤﻨﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺭﺳﺘﻤﻲ
ﻛﻮﭼــﻪ ﻻﻟﻪ ﭘــﻼﻙ  18ﻛــﺪ ﭘﺴــﺘﻲ 6746193713
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺷﻴﺮﻋﻠﻲ ﺑﻴﮕﻠﺮﻱ ﻣﺤﺮﺯ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ،.ﻟﺬﺍ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤــﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ
ﺩﻭﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ
ﺍﺷﺨﺎﺹﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺻﺪﻭﺭﺳﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖﻣﺘﻘﺎﺿﻰﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ
ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭﭘﺲ ﺍﺯ
ﺍﺧﺬ ﺭﺳــﻴﺪ،ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ،
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺻــﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣــﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﻋﺪﻡ
ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 1396/10/24:
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ 1396/11/09:
ﻋﻠــﻲ ﻧﺠﻔــﻲ ـ ﺭﺋﻴــﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭﺍﻣﻼﻙ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﺻﺤﻨﻪ
------------------------------ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ
ﺭﺳﻤﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺎﺩﻩ  13ﺍﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭﺳــﺎﺧﺘﻤﺘﻨﻬﺎﻯ
ﻓﺎﻗــﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
 139660316002001819ﻫﻴﺂﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ
ﺳﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ
ﺍﺳــﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﻏﺮﺏ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧــﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﺮﻳﻢ ﺩﺍﺭﺍﺑﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
1238ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯﮔﻴﻼﻧﻐــﺮﺏ ﺩﺭﻳــﻚ ﺑﺎﺏ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 148/43ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ 2661
ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ1ﺍﺻﻠﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﻭﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ
ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ
ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻯ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
ﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻭﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ
ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ
ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭﻭﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳــﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 1396/10/ 24:
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ 1396/11 / 10:
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﻏﺮﺏ -ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺒﺎﺳﻰ
------------------------------ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﺷﺎﺩ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﺯﻭﺍﺭﻛﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 346ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  960455ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺭﺳﺘﻤﻌﻠﻰ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﺯﻭﺍﺭﻛﻰ ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ  1395/6/20ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ
ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺫﻛﻮﺭ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :

-1ﺗﻴﻤﻮﺭ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﺯﻭﺍﺭﻛﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 235
-2ﻓﺮﺯﺍﺩ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﺯﻭﺍﺭﻛﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 294
-3ﺳﻴﭙﻮﺭ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﺯﻭﺍﺭﻛﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 2
-3ﻓﺮﺷﺎﺩ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﺯﻭﺍﺭﻛﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 346
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻧــﺎﺙ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ-1 :ﻫﺎﺟﺮ ﺭﺳــﺘﻤﻰ ﺯﻭﺍﺭﻛﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 2018
-2ﺗﺎﺟﻤﺎﻥ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﺯﻭﺍﺭﻛﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 221
3ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﺯﻭﺍﺭﻛﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 248
-4ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﺯﻭﺍﺭﻛﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 1
-5ﻧﺮﺟﺲ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﺯﻭﺍﺭﻛﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 324
ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺍﺭﺙ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ.ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ
ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ
ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺷــﻌﺒﻪ  1ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷــﻬﺮ ﻣﻌﻠﻢ
ﻛﻼﻳﻪ
------------------------------ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺪﻭﻯ ﻭﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺭﭼﻪ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ ﺑﺎﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ
ﺍﺣﺴــﺎﻥ ﺧﺰﺍﻳﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻭﺧﺎﻧﻢ  /ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﻭ ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺯﺍﻫﺪ
ﺗﺤﺖ ﻛﻼﺳــﻪ 2/96ﺡ 414/ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ﭼﻬﺎﺭﺩﺍﻧﮕﻪ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻪ
ﺳــﻌﻴﺪﻯ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﻳﺰﻝ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳــﺪﻳﺪ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ
ﺗﺎﺭﻳﺦ 96/11/30ﺳﺎﻋﺖ15/45ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ
ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰﻣــﺎﺩﻩ 73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸــﺮﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺑﺎﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮﺷــﻌﺒﻪ2ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﭼﻬﺎﺭﺩﺍﻧﮕﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﺑﻨﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑــﺪﻭﻯ ﻭﺿﻤﺎﺋــﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮﺭﺩﺭﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯﺧﻮﺩﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻡ ﺍﻟﻒ8002ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪ 2ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﭼﻬﺎﺭﺩﺍﻧﮕﻪ
------------------------------ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ
ﺑﻬﺂﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺴــﻦ ﻣﺤﻤﺪﻯ  -ﻋﻠﻰ ﺍﺷﺮﻑ ﻣﺮﺍﺩﻯ-
ﺷــﺮﺍﺭﻩ ﻧﻘﺸــﻴﻨﺪﻯ  -ﻣﻴﺜﻢ ﻓﺘﺎﺣﻰ – ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ  /ﺍﺗﻬﺎﻡ :
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧــﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒــﺮ ﺣﺎﺟﻰ ﻋﻠﻴﺎﻧﻰ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮ ﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺴﻦ
ﻣﺤﻤﺪﻯ  -ﻋﻠﻰ ﺍﺷــﺮﻑ ﻣﺮﺍﺩﻯ  -ﺷــﺮﺍﺭﻩ ﻧﻘﺸﻴﻨﺪﻯ -
ﻣﻴﺜﻢ ﻓﺘﺎﺣﻰ – ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ  /ﺍﺗﻬﺎﻡ  :ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 960998310900514ﺷﻌﺒﻪ  9ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮ
ﻗﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻛﺮ ﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺛﺒﺖ ﻭﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ
 1396/12/8ﺳــﺎﻋﺖ  9/30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﺗﻰ
ﺑــﻪ ﻋﻠــﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﺑــﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳــﺖ
ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗــﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑــﺖ ﺩﺭ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ
ﺍﻻﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑــﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴــﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ
ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩ
ﻣﺪﻳــﺮ ﺩﻓﺘــﺮ ﺷــﻌﺒﻪ  9ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮ ﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﻤﺪﻯ

ﺧﺒﺮ

ﺍﻳﺮﺍﻥﺯﻣﻴﻦ

ﻣﻬﻠﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺣﻔﻆ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮﺁﻥ
ﻛﺮﻳﻢ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺷﺪ
ﻳﺰﺩ -ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﺍﻋﻼﻡ ﺳــﺘﺎﺩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻯ ﺣﻔﻆ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮﺁﻥ
ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺗﺎ ﺳــﻴﻢ ﺩﻯ ﻣﺎﻩ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺷﺪ.ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ،ﺣﺠﺖ
ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺭﻉ ﺯﺍﺩﻩ ﺻﺒﺢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ 23
ﺩﻯ ﻣــﺎﻩ ﺑﺎ ﺍﻋــﻼﻡ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒــﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ
ﺳﺮﺍﺳﺮﻯ ﺣﻔﻆ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺗﺎ ﺳﻴﻢ ﺩﻯ ﻣﺎﻩ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻭ
ﺷﺪ ﻭ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﺍﻥ ﻣﻰ ﺗﻨﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ
ﺑﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻳﺰ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻳــﺰﺩ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ
ﺍﺭﮔﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺩﺭ
ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ
ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﺎﻧﺰﺩﻩ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻳﻦ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻭ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﻣﻬﻢ ﻗﺮﺁﻧﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺮﺍﺳﺮﻯ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﻓﺰﺍﻳﻰ
ﺍﺭﮔﺎﻥ ﻫــﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﺭ
ﭼﻬــﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻠــﻰ ﺣﻔﻆ ﻗﺮﺁﻥ ،ﺗﺮﺟﻤــﻪ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮﺁﻥ ،
ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ )ﻉ( ﻭ ﺍﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ
ﻋﻼﻗــﻪ ﻣﻨﺪﺍﻥ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺭﺷــﺘﻪ
ﻫــﺎﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻨﺪ .ﺯﺍﺭﻉ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺁﺯﻣﻮﻥ
ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻭﻳﮋﻩ ﻋﻤﻮﻡ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ
ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺣﻔﻆ  ،ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺳﻮﺭﻩ ﻫﺎﻯ
ﻣﻠــﻚ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺣﻔﻆ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨــﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ
ﺷــﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳــﺮ
ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ  10ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺍﺣﻴﺎء ﺑﺎﻏﺎﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻰ ﻛﻞ
ﺳﻔﻴﺪ ﻭ ﺩﺷﺖ ﭼﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭﻩ ﺷﻬﺮ
ﺍﻳﻼﻡ -ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ
ﺍﺳﺘﺎﻥ  ،ﻃﻴﺎﺭ ﻓﻴﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭﻩ ﺷﻬﺮ
ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺯﺭﺍﻋﻰ ﺟﺎﺭﻯ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺍﺣﻴﺎء
ﺑﺎﻏﺎﺕ ﻣﺜﻤﺮﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎﻯ ﺑﺎﻏﺎﺕ ﻛﻞ ﺳﻔﻴﺪ ﻭ ﺩﺷﺖ ﭼﻤﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ  200ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ .
ﻣﻬﻨﺪﺱﻓﻴﻠﻰﺑﺎﺍﺷﺎﺭﻩﺑﻪﺍﻳﻨﻜﻪ،ﺍﺻﻼﺡﻭﺍﺣﻴﺎءﺑﺎﻏﺎﺕﻣﺜﻤﺮﺑﺎ
ﻫﺪﻑﺗﻐﺬﻳﻪﻣﻨﺎﺳﺐ،ﺁﺑﻴﺎﺭﻯﺑﻤﻮﻗﻊ،ﻛﻨﺘﺮﻝﻭﻣﺒﺎﺭﺯﻩﺑﺎﻋﻠﻔﻬﺎﻯ
ﻫــﺮﺯ ﺑﺎﻏﺎﺕ ﻭ ﺍﺻــﻼﺡ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺩﺭ ﺟﻬــﺖ ﺑﻬــﺮﻩ ﻭﺭﻯ ﺑﺎﻏﺎﺕ ﺍﻳﻦ
ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻛﺎﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺑﻮﺩﻩﮔﻔﺖ:ﺁﺏﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦﻓﺎﻛﺘﻮﺭﺗﻮﻟﻴﺪﺩﺭﺑﺨﺶﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯﺍﺳﺖ
ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻯ ﺩﺭﺳــﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻰ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯﻛﺮﺩﻥﺑﺎﻏﺎﺕﺑﻌﻨﻮﺍﻥﺩﻭﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﻬﻢﺩﺭﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
ﻛﺎﺭﻯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﺑﻴﺎﺭﻯ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ .ﺍﻳﺸﺎﻥ ﮔﻔﺖ  :ﺍﻳﻦ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﻣﺠﺮﺏ  ،ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳــﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎﻯﻓﻨﻰﺑﻪﺑﺎﻏﺪﺍﺭﺍﻥﺍﻳﻦﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﺩﺭﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻯﻫﺮﺱ
ﺩﺭﺧﺘــﺎﻥ  ،ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺁﻓﺎﺕ ﻭ ﻋﻠــﻒ ﻫﺎﻯ ﻫﺮﺯ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻫﺎ  ،ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ،ﺍﺭﻗﺎﻡﺧﻮﺏ،ﺁﺑﻴﺎﺭﻯﺑﻤﻮﻗﻊﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺑﻬﻴﻨﻪﺍﺯﻣﻨﺎﺑﻊﺁﺑﻰ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ  :ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻰ ﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﺁﻓﺎﺕ
 ،ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻫــﺎ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ  ،ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺍﺣﻴﺎء ﺑﺎﻏﺎﺕ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
ﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﻯ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑﺎﻏﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺷﻴﺒﺪﺍﺭ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎﺍﺯﺟﻤﻠﻪﻃﺮﺡﻫﺎﻯﻣﻬﻢﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺟﻬﺎﺩﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯﺩﺭﻩ
ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺯﺭﺍﻋﻰ ﺟﺎﺭﻯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  9609982822800385ﺷــﻌﺒﻪ
18ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ 9609972822800733
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻻﺋﻤﻪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺬﺭﺍ
ﺯﺍﺭﻋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻗﺰﻭﻳﻦ –ﺥ ﻋﺪﻝ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﻣﺮﻛﺰ
ﺧﺮﻳــﺪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﻳﺎﺱ -ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﭘﺰﺷــﻜﺎﻥ
ﻣﻴﺮﻋﻤﺎﺩﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﻭﺍﺣﺪ1
ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ-1:ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﻳﻮﺵ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺠﺎﺕ ﺍﷲ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻗﺰﻭﻳﻦ-ﺷﻬﺮﻙ ﻛﻮﺛﺮ ﻛﻮﻯ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺍﻟﻬﻴﻪ 6پ23
-2ﺧﺎﻧﻢ ﺳــﻤﻴﻪ ﻋﻠــﻰ ﺑﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ
ﻗﺰﻭﻳﻦ-ﻧﻮﺭﻭﺯﻳﺎﻥ ﺣﻜﻤﺖ 46ﺩﺍﻧﺶ 10پ8
-3ﺁﻗﺎﻯ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺧﺪﺍﺑﻨﺪﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻗﺰﻭﻳﻦ-
ﺥ ﻣﻠﻚ ﺁﺑﺎﺩ -ﻙ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﻔﺮﻯ پ10
-4ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻠﻴﻠﻰ ﺣﺴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻗﺰﻭﻳﻦ-
ﻣﻴﻨﻮﺩﺭ ﺍﻟﻬﻴﻪ6پ23
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ-1:ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ.....
ﺭﺍﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻻﺋﻤﻪ ﺑــﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺬﺭﺍ ﺯﺍﺭﻋﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺧﻮﺍﻧــﺪﮔﺎﻥ -1ﭘﺮﻳﻮﺵ ﻛﺮﻳﻤﻰ  -2ﺳــﻤﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻤﺎﻧﻰ-3
ﻏﻼﻣﺮﺿــﺎ ﺧﺪﺍﺑﻨﺪﻩ-4ﺟﻠﻴــﻞ ﺣﺴــﻨﻰ ﺑــﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ
33617391ﺭﻳــﺎﻝ ﺑﺎﺑــﺖ ﺑﺪﻫــﻰ ﺑﻪ ﺑﺎﻧــﻚ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﺧﺬ
ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺧﺴــﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭﺣﻖ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺷــﺮﺡ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ
ﺍﻭﻝ ﭘﺮﻳﻮﺵ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ0082911600403
ﻣﻮﺭﺥ  1391/04/30ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ
ﺩﻭﻡ ﻭﺳﻮﻡ ﻭﭼﻬﺎﺭﻡ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺿﺎﻣﻦ ﺫﻳﻞ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﺍﻣﻀﺎ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻗﺴــﺎﻁ ﻋﻠﻰ
ﺭﻏﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﻣﻜﺮﺭ ﻭﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺭﺳــﺎﻟﻰ ﺍﺯﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ
ﺍﻣﺘﻨــﺎﻉ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﺭﻭﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺷــﻮﺭﺍ ﺑﺎﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑــﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﻭﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭﺩﻻﺋﻞ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺣﻀﻮﺭ
ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭﺩﻓﺎﻋﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﺭﻭﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ
ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭﺧﺪﺷﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ
ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻭﺛﺎﺑﺖ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻣﻮﺍﺩ 10،2
19ﻭ220ﻭ221ﻭ224ﻭ230ﻭ1257ﻭ1284ﻭ 1301ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻣﺪﻧﻰ ﻭﻣﻮﺍﺩ 198ﻭ519ﻭ 522ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ
ﻭﻣــﻮﺍﺩ 9ﻭ 27ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺷــﻮﺭﺍﻫﺎﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ
ﻣﺤﻜﻮﻣﻴــﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨــﻰ ﺧﻮﺍﻧــﺪﮔﺎﻥ ﺑــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﻣﺒﻠﻎ
33617391ﺭﻳــﺎﻝ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﺍﺻــﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭﻣﺒﻠﻎ
1160435ﺭﻳــﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻯ
ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ  96/7/5ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ
30393ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘــﺰﺍﻡ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﺩﺭﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ
ﻭﺍﻋــﻼﻡ ﻣــﻰ ﺩﺍﺭﺩﺭﺍﻯ ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑــﻰ ﻭﻇــﺮﻑ ﻣــﺪﺕ
20ﺭﻭﺯﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﭘﺲ
ﺍﺯ ﮔﺬﺷــﺖ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﻓﻮﻕ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ
ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ 18ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﺰﻭﻳﻦ
-------------------------------ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﻭﺍﻧﺖ ﭘﻴﻜﺎﻥ  OHV1600ﻣﺪﻝ  1389ﺑﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣــﻰ 279ﻁ 41ﺍﻳﺮﺍﻥ 79ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
ﺷﺎﺳــﻰ
ﻭﺷــﻤﺎﺭﻩ
11489046545
NAAA46AA0BG139234ﺑــﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺮﺗﻰ
ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
-------------------------------ﺁﮔﻬﻰ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺷــﺎﻛﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﺳــﭙﺮﻭﺭﻳﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﺷــﻜﻮﺋﻴﻪ ﺍﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﭘــﻮﺭ ﻓﺘﺤﻰ ﺟﻮﻛﻨﺪﺍﻥ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  2620235855ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﻣــﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬــﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ

ﺷﻤﺎﺭﻩ  3907ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ 24ﺩﻯ 1396
ﺧﺒﺮ

ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻯ:

ﻣﺸﻜﻠﻰﺑﺮﺍﻯﮔﺎﺯﺭﺳﺎﻧﻰﺑﻪﻣﻨﺎﻃﻖﺣﺎﺷﻴﻪﻧﺸﻴﻦﺳﺎﻭﻩﻭﺟﻮﺩﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺍﺭﺍﻙ -ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﻣﺮﻛــﺰﻯ ﮔﻔــﺖ :ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ
ﮔﺎﺯﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺳﻜﻮﻧﺖﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻰ
ﺩﺭ ﺳــﺎﻭﻩ ﺑــﺮﺍﻯ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯﻫــﺎﻯ ﻻﺯﻡ
ﻣﺸﻜﻠﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺟﻮﺍﺩ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﮔﺎﺯ
ﺳﺎﻭﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺧﺪﻣﺖﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷــﺖ :ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ

ﺧﺪﻣــﺎﺕ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻛﻮﺗﺎﻫــﻰ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ
ﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺗﻌﺪﺍﺩﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺷﻬﺮﻯﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ
ﺍﺯ ﻧﻌﻤــﺖ ﮔﺎﺯ ﺩﺭ ﺳــﺎﻭﻩ  61ﻫــﺰﺍﺭ ﻭ 411
ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻛــﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻧﻌﻤــﺖ ﮔﺎﺯ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻳﻰ  14ﻫﺰﺍﺭ ﻭ
 691ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺣﺪﻭﺩ  13ﻫﺰﺍﺭ
ﻭ  255ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺍﺯ ﻧﻌﻤﺖ ﮔﺎﺯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻯ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﺑﺤﺚ ﮔﺎﺯﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ  17ﺭﻭﺳﺘﺎ
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺳﺎﻭﻩ ﻭ ﻧﻮﺑﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺭﺍ
ﺩﺍﺭﻳﻢ ،ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ،ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻣﺎﻟﻰ
ﺳــﺒﺐ ﺷــﺪﻩ ﺗﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﮔﺎﺯﺭﺳــﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺑﻴﺎﻥ
ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ
ﺳــﺎﻭﻩ ،ﺯﺭﻧﺪﻳﻪ ﻭ ﺗﻔﺮﺵ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ

ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻰ ﻭ ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﮔﺎﺯ
ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﻟﻰ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻛﻠﻰ  98ﺩﺭﺻﺪ
ﺳــﺎﻛﻨﺎﻥ ﺳــﺎﻭﻩ ﻭ  91ﺩﺭﺻﺪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺍﺯ
ﻧﻌﻤﺖ ﮔﺎﺯ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ:
ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒــﺎﻁ ﺑــﺎ ﺍﻧﺸــﻌﺎﺑﺎﺕ ﻣﻮﻗــﺖ ﮔﺎﺯ
ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻳﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ
ﻫﻴﺌﺖ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻯ

ﺗﺄﻛﻴــﺪ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﮔﺎﺯﺭﺳــﺎﻧﻰ ﺑﻪ
ﺳﻜﻮﻧﺖﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻰ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻭﻩ
ﺑﺮﺍﻯ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎﻳﺪ
ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺻــﻮﺭﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﻣﺸــﻜﻠﻰ ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ
ﮔﺎﺯﺭﺳــﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ
ﻓﺎﻧﻮﺱﺁﺑﺎﺩ ,ﻋﺒﺎﺱﺁﺑﺎﺩ ,ﻳﺤﻴﻰﺁﺑﺎﺩ ,ﺳــﻴﺪ
ﺍﺳﺤﺎﻕ ﻭ ﭘﺸﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﻴﻤﻪ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺻﻴﺎﺩ ﺷﻴﺮﺍﺯﻯ ﻣﺸﻜﻠﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﻣﺪﻳﺮﺑﻨﺪﺭﺍﻣﻴﺮﺁﺑﺎﺩﺑﻬﺸﻬﺮﺧﺒﺮﺩﺍﺩ:

ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯﻫﻤﺎﻳﺶﺻﺎﺩﺭﺍﺕﺩﺭﺑﻨﺪﺭﺍﻣﻴﺮﺁﺑﺎﺩ
ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ -ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻣﻴﺮﺁﺑﺎﺩ ﺑﻬﺸﻬﺮ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻫﻤﺎﻳﺶ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸــﺖ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺧﺒﺮ
ﺩﺍﺩ.
ﺳﻴﺎﻭﺵ ﺭﺿﻮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻰ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ
ﺧﻄﺒــﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﻤــﺎﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﺑــﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻭ
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻣﻴﺮﺁﺑﺎﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ
ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  350ﻫــﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕِ
ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺗﻼﺷﻴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻛﺸﻮﺭ
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ،ﺍﻧﻮﺍﻉ
ﺻﻴﻔﻰ ﻭ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ
ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﺳﻤﻰ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ

 23ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻣﻴﺮﺁﺑﺎﺩ ﺑﺎ 15
ﭘﺴــﺖ ﺍﺳــﻜﻠﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﺳــﻤﻰ 7,5
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻣﻴﺮﺁﺑﺎﺩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳــﺖ ﻭ
ﺍﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎ ﺳــﺒﺐ ﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺑﻨــﺪﺭ ﺍﻣﻴﺮﺁﺑﺎﺩ
ﺟﺬﺏ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺭﺿﻮﺍﻧﻰ ﮔﻔــﺖ :ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  207ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳــﻴﻠﻮ ﻭ  147ﻫــﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻯ ﺑﻨﺪﺭ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺍﺯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔــﺬﺍﺭﻯ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 600
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ 1
ﻫــﺰﺍﺭ ﻭ  100ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﺗﻮﻣﺎﻧــﻰ ﺑﺨــﺶ

ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻣﻴﺮﺁﺑﺎﺩ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ:
ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻮﻓــﻖ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻭﻇﺎﻳــﻒ ﺫﺍﺗﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻭﻳﮋﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ.
ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ 45 :ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎﻝ
ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳــﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻣﻴﺮﺁﺑﺎﺩ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧــﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ  1ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  108ﻧﻔﺮ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷــﺪ ﻛﻪ  74ﺩﺭﺻــﺪ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ
ﻛﺎﺭ ﺑﻮﻣــﻰ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺑﻬﺸــﻬﺮ ﻭ ﻧﻜﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺭﺿﻮﺍﻧــﻰ ﮔﻔﺖ :ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎﻯ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ
ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑــﺮﺍﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳــﻰ

ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺁﻏــﺎﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ
ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻰ
ﻛﻨﺪ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺍﺳﻜﻠﻪ ﺭﻭ ﺭﻭ
ﺭﻳﻠﻰ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑﺎ ﺍﻳﻦ
ﺭﺍﻩ ﺍﻧــﺪﺍﺯﻯ ﺗﻨــﺎژ ﺑﺎﻻ ﻣﻰ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻣﻴﺮﺁﺑﺎﺩ ﺑﻬﺸﻬﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ  55ﺩﺭﺻﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﺳــﻤﻰ ﺑﻨﺪﺭ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ،ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪﺭ
ﺟﺰ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻧﺴــﻞ ﺳــﻮﻡ ﻭ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻭ
ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ
ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺳــﻄﺢ ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﺑﻨﺪﺭ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ.

ﺳــﻴﺎﻭﺵ ﺭﺿﻮﺍﻧﻰ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ:ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺑﻨــﺎﺩﺭ  17ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺎﺧﺖ ﻭ
ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ  12ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺟﺎﺩﻩ ﺭﺳﺘﻤﻜﻼ
ﺑﻪ ﺑﻨﺪﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺳــﺎﺧﺖ 8
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘــﺮ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  10ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﺗﻮﻣﺎﻧــﻰ ﺍﺯ  20ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺁﻏﺎﺯ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻭﻯ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ
ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻧﻴﺰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻰ
ﺷﻮﺩ.

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﺍﺟﺮﺍﻳﻰ 230ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩﺩﺭﺍﻳﻼﻡﺟﺮﻳﺎﻥﺩﺍﺭﺩ
ﺍﻳﻼﻡ  -ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺍﻳﻼﻡ
ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺍﺣــﺪﺍﺙ  230ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺳﺖ.
ﺳﻴﺪ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﺮﺟﻌﻔﺮﻳﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ
ﻛﺮﺩ :ﻫﻤــﻪ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﺍﻫﺴــﺎﺯﻯ
ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺍﻳﻼﻡ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻛﺎﻣﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ،ﭼﻬﺎﺭﺧﻄﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺤﻮﺭ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﺍﻳﻼﻡ  -ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ
ﺭﺍﻫﺴﺎﺯﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ

ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ101ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭﺑﺨﺶ ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ
) 101ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﺰﻭﻳﻦ -ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪ
ﺑﻬﺸﺘﻰ –ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ-ﭘﺸﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻴﺘﺎ
ﻛﻴــﺶ –ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﻭﺑــﻪ ﻛﻼﺳــﻪ
 9509982977800717ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ
ﺁﻥ 1396/12/5ﻭﺳــﺎﻋﺖ  10ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻭﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻭﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ
ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ
ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ
ﺁﮔﻬــﻲ ﻭﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩﺁﻥ ﺑــﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻭﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺭﺋﻴــﺲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺷــﻌﺒﻪ 101ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ
ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ) 101ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(
-------------------------------ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻫﻴﺎﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ -ﺣﻜﻢ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 444/1/96:ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/10/6ﻛﻼﺳﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 96779:ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ:ﺷــﻌﺒﻪ ﻫﻴﺎﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﻌــﺎﻭﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓــﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳــﻦ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻓﺸــﺎﺭ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ:ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ-ﻗﺰﻭﻳﻦ
ﻣﻬﺮﮔﺎﻥ-ﺟﻨــﺐ ﺁﺗــﺶ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺑﻠــﻮﻙ  12ﻭﺍﺣــﺪ
-17ﺗﻠﻔﻦ 09195989708:ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﺮ ﻭ ﺣﺮﻛﺖ
ﻓﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ:ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ:ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ
ﮔﺮﺩﺵ ﻛﺎﺭ:ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻃﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ 14258
ﻣﻮﺭﺥ 93/5/21ﺛﺒﺖﺩﺭﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪﻣﺒﻨﻰﺑﺮﺑﻴﻤﻪﻋﻠﻴﻪﺷﺮﻛﺖ
ﺳﻴﺮ ﻭ ﺣﺮﻛﺖ ﻓﺎﺧﺘﻪ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻓﻠﺬﺍ ﺍﻋﻀﺎﻯ
ﻫﻴﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ
ﺭﺍﻯ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺣﻜﻢ/ﻗﺮﺍﺭ:ﻫﻴــﺎﺕ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﻌــﺎﻭﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  157ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻜﻮﺍﺋﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻓﺸﺎﺭﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﺮ
ﻭ ﺣﺮﻛﺖ ﻓﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ
ﻫﺎﺟﺮ ﺍﻓﺸــﺎﺭ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  15619ﻣﻮﺭﺥ
96/8/20ﻣﺒﻨــﻰ ﺑﺮﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻴﻤــﻪ ﺍﺯ 83/6/1ﻟﻐﺎﻳﺖ
 84/8/10ﺑــﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻭﻋــﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻋﺪﻡ ﺍﺑﻼﻍ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺛﺒﺖ
ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﺟﻬﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ  96/8/20ﻭ ﺩﺭﺝ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ
ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3862ﻣﻮﺭﺥ  96/8/25ﺩﺭ
ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻣﺎﺩﻩ 48ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻛﺎﺭ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  7280ﻣﻮﺭﺥ 95/4/12
ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  9652ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ
ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﻣﺎﺩﻩ  101ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻛﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺎﺕ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺁﺭﺍء ﺿﻤﻦ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ
ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ ﻭ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﻰ ﻓﻰ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ  2ﻭ
 3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﺍﺯ 83/6/1ﻟﻐﺎﻳــﺖ  84/8/10ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻯ ﻭﺍﺣﺪ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  148ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ
ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻛﺎﺭﮔــﺮ ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﺒﻌﻰ ﺁﻥ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻯ ﺑﺎﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ 159
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  15ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ
ﺍﻋﺘــﺮﺍﺽ ﻭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﻫﻴﺎﺕ ﺣــﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻭ ﻗﻄﻌﻰ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺷﺪﻥ ﺭﺍﻯ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺗﺒﺼﺮﻩ  2ﻣﺎﺩﻩ  16ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻇﺮﻑ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸــﻮﺭ ﻗﺎﺑــﻞ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ
ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ / 1033 .ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ
-------------------------------ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  9609982811000210ﺷــﻌﺒﻪ 4
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ) 10ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺳــﺎﺑﻖ(

ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺩﺭ
ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ
ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺭﺍ  130ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ
ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻛﺮﺩ :ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  230ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ
ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻫﺪﻑ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ
ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺳﺖ .ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ
ﺍﻳﻼﻡ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷــﺪ :ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ 170
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﺭﺍﻫﺴﺎﺯﻯ ﭼﻮﻥ

ﺭﺍﻩ ﺍﺻﻠﻰ ،ﺭﺍﻩ ﻓﺮﻋﻰ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﻭ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺭﻓﺖ ،ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ
ﻳــﻚ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  400ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﻭژﻩ
ﺭﺍﻫﺴﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ
ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺳﺖ .ﻣﻴﺮﺟﻌﻔﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻳﮕﺮﻯ
ﺍﺯ ﺳــﺨﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑــﻪ ﻭﺿﻌﻴــﺖ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻯ
ﺭﻭﺳــﺘﺎﻳﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺍﻯ
ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﺭﻭﻛﺶ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  110ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9609972811001149
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻳﺒﺎ ﺷــﻜﻴﺒﻰ ﺭﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪﻛﺮﻡ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ
ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﻮﺭﻭﺯﻳﺎﻥ-ﺣﻜﻤﺖ -65ﭘﻼﻙ -18ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﺗﻤﺎﺱ09395696395
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻴﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ-1:ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ -2ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﮔﺮﺩﺵ ﻛﺎﺭ :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺗﺤﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻮﻕ
ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭ ﺑﺎ
ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺎ
ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻭ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺷﺮﻑ ﻭ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﻧﺸﺎء ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ:ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻳﺒﺎ ﺷــﻜﻴﺒﻰ ﺭﺍﺩ
ﻓﺮﺯﻧﺪﻛــﺮﻡ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗــﺎﻯ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻴﺮﺧﻮﺍﻫﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺑﺨﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒــﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﻨﺠﺎﻩ
ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻜﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺼﺪﻕ ﻋﻘﺪﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳــﻤﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3351ﻣﻮﺭﺧﻪ
 1389/12/2ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺭﺳــﻤﻰ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
 103ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻋﻠﻘﻪ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎ
ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﻗﻄﻌﻪ ﺳــﻜﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎﺭ
ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﺩ
ﻭﻗﻮﻉ ﻋﻘﺪ ﺯﻭﺟــﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺣﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﻨﺪﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻭﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﺩ
ﻭ ﺧﻮﺍﻧــﺪﻩ ﻧﻴــﺰ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑــﻼﻍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﻟﺬﺍ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ
ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﻭ ﺑﺎ ﻧﻈــﺮ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻗﺎﺿﻰ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺸــﺎﻭﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  1082ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ  198ﻭ
 515ﻭ 519ﺍﺯﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ
ﺍﻧﻘــﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣــﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜــﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴــﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻗﻄﻌﻪ ﺳــﻜﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﻣــﺎﺩﻩ  5ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺍﺯ
ﻣﺎﺧﺬ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺧﺬ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ .ﺭﺍﻯ
ﺍﺻﺪﺍﺭﻯ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑــﻞ ﻭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺍﺳﺖ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  4ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ
-------------------------------ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ
ﻧﺎﻡ :ﻋﺎﺭﻑ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ:ﻣﺮﺍﺩﻯ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ:ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺸــﺎﻧﻲ:
ﻗﺰﻭﻳﻦ -ﺩﻭ ﺭﺍﻩ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻓﻠﻜﻪ ﺍﻧﮕﻮﺭ ﻧﺮﺳــﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﺎﺯ CNG
ﺟﻌﺒﻪ ﻓﺮﻭﺷﻰ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﻣﺮﺍﺩﻯ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ
-1ﻧﺎﻡ:ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ :ﺻﺎﺩﻗﻰ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ:ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺩﺭ
ﺩﺍﺵ ﻧﺸﺎﻧﻲ :ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ:ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ 9610092821800711ﻭﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 9509972821800652ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ  65/000/000ﺭﻳــﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ
ﻭ 1/750/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮔﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9/244914ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺁﻥ ﻣﻮﺭﺥ 96/1/30ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺩﺭﺣﻖ ﺍﺟﺮﺍ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  8ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﻗﺰﻭﻳﻦ

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ
ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  80ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ
ﻫﺎ ﺑﻬﺴﺎﺯﻯ ﻭ ﺭﻭﻛﺶ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ :ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﺪﺭﻳﺠﻰ
ﺍﺯ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍ ﻃﻰ ﺳــﺎﻝ ﻫﺎﻯ
ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺗﺤﻮﻝ ﻣﻬﻤــﻰ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺩﺭ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﻼﻡ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 ،ﺍﺳﺘﺎﻥ  20ﻫﺰﺍﺭ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻰ ﺍﻳﻼﻡ
ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﻛﺸــﻮﺭ ﻭ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻰ ﻋﺮﺍﻕ ﺩﺍﺭﺍﻯ

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﻧﻈﺮﺑــﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺷــﺎﻧﺪﻳﺰ ﺩﺍﺭﺍﻯ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 0922532036ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳﻪ 3/96/306ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪﻯ
ﺷﺎﻧﺪﻳﺰ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  4ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 97/7/25ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ
ﺧــﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔــﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔــﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻣﻨﺤﺼﺮﺍﺳﺖ ﺑﻪ-1:ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺷﺎﻧﺪﻳﺰ ﺵ ﺵ102064
ﻣﺘﻮﻟﺪ 1363ﺳﺎﻛﻦﺷﺎﻧﺪﻳﺰﻓﺮﺯﻧﺪﻣﺘﻮﻓﻰ-2ﻣﺴﻌﻮﺩﻣﺤﻤﺪﻯ
ﺷﺎﻧﺪﻳﺰ ﺵ ﺵ 0922532036ﻣﺘﻮﻟﺪ  1372ﺳﺎﻛﻦ ﺷﺎﻧﺪﻳﺰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ-3ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺷﺎﻧﺪﻳﺰ ﺵ ﺵ 2093ﻣﺘﻮﻟﺪ
 1356ﺳﺎﻛﻦ ﺷﺎﻧﺪﻳﺰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ-4ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺷﺎﻧﺪﻳﺰ
ﺵ ﺵ 10680ﻣﺘﻮﻟﺪ  1350ﺳﺎﻛﻦ ﺷﺎﻧﺪﻳﺰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ-5
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣﺤﻤــﺪﻯ ﺷــﺎﻧﺪﻳﺰ ﺵ ﺵ 10681ﻣﺘﻮﻟﺪ 1351
ﺳﺎﻛﻦ ﺷﺎﻧﺪﻳﺰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ-6ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺷﺎﻧﺪﻳﺰ ﺵ
ﺵ 65316ﻣﺘﻮﻟﺪ  1354ﺳــﺎﻛﻦ ﺷﺎﻧﺪﻳﺰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ-7
ﺭﺑﺎﺑﻪ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺷــﺎﻧﺪﻳﺰ ﺵ ﺵ 1040ﻣﺘﻮﻟﺪ  1333ﻫﻤﺴــﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ.ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭﺭﺍ
ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ 362ﻕ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴــﺒﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ
ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫــﻰ ﺻــﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷــﺪ.ﻡ ﺍﻟــﻒ 53582ﺗﺎﺭﻳــﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ1396/10/24
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ -ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺑﻴﻨﺎﻟﻮﺩ
--------------------------------ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﻧﻈﺮﺑــﻪ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺳــﻬﻞ ﺁﺑــﺎﺩﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ
ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 397ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 961693ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﻭﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺷﻮﻛﺖ ﭘﺮﻛﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 982ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ 1394/9/4ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ
ﺯﻧﺪﮔــﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍﺳــﺖ
ﺑﻪ-1:ﻣﺠﻴﺪ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺵ ﺵ 398ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ -2ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺳــﻬﻞ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺵ ﺵ19201
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﺸﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ -3ﺯﻫﺮﺍ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺳﻬﻞ
ﺁﺑــﺎﺩﻯ ﺵ ﺵ 397ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﻛﺪﺷــﺖ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ-4ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺳﻬﻞ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺵ ﺵ 1399ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﻣﺸﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ-5ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺳﻬﻞ ﺁﺑﺎﺩﻯ
ﺵ ﺵ 277ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﺸﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ-6ﺍﻛﺮﻡ
ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺳﻬﻞ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺵ ﺵ 1283ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﺸﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ-7ﺍﻋﻈﻢ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺳــﻬﻞ ﺁﺑــﺎﺩﻯ ﺵ ﺵ3151
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﺸــﻬﺪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﺭﺛﻪ ﻯ
ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﺰﺑﻮﺭﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ 362ﻕ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣــﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫــﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷــﺪ.ﻡ ﺍﻟــﻒ 53583ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ1396/10/24
ﻋﻀﻮ ﺷﻮﺭﺍ -ﺷﻌﺒﻪ  243ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﻣﺸﻬﺪ
--------------------------------ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺑﻬﻨﻮﺵ ﺭﺑﺎﻁ ﺟﺰﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺣﻤﻴــﺪ ﺑــﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤــﻰ ﺛﺒﺖ ﺷــﺪﻩ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳــﻪ 961107ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ
ﻭﺭﺍﺛــﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ
ﺳــﺎﺩﺍﺕ ﺭﺑﺎﻁ ﺟﺰﻯ ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤــﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ
ﮔﻔﺘﻪ ﻭﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍﺳﺖ ﺑﻪ-1:ﺣﻤﻴﺪ
ﺭﺑــﺎﻁ ﺟــﺰﻯ ﺵ ﺵ-2 11ﺑﻬﻨــﻮﺵ ﺭﺑــﺎﻁ ﺟــﺰﻯ ﺵ
ﺵ-3 0780716450ﺑﻬــﺰﺍﺩ ﺭﺑــﺎﻁ ﺟــﺰﻯ ﺵ
ﺵ-4 0795054671ﺳﻴﺪﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺭﺑﺎﻁ ﺟﺰﻯ ﺵ ﺵ7
-5ﻋﺼﻤﺖ ﺭﺑﺎﻁ ﺟﺰﻯ ﺵ ﺵ. 19ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑــﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ

 111ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ 670 ،ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺭﺍﻩ
ﺍﺻﻠﻰ 891 ،ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺭﺍﻩ ﻓﺮﻋﻰ ﻭ ﻳﻚ ﻫﺰﺍﺭ
ﻭ  770ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺭﺍﻩ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ.
ﺗﻮﭘﻮﮔﺮﺍﻓﻰ ﺧﺸــﻦ ،ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭﻯ ﻭ
ﭘﺴﺘﻰ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﻯ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ
ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻼﻡ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪﻩ
ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻛﺸﻮﺭ ﺣﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ
ﺭﺍﻩ ﺍﺯ ﻛﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫــﻰ ﺻــﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﺷــﺪ.ﻡ
ﺍﻟﻒ 53596ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ1396/10/24
ﻣﺴــﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 187ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺸﻬﺪ
--------------------------------ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷــﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﺠﻤﻪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠــﻰ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷــﺪﻩ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳــﻪ 961124ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ
ﻭﺭﺍﺛــﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴــﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪ
ﺭﺳــﺘﻤﻰ ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﻭﺭﺛﻪ
ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍﺳﺖ ﺑﻪ-1:ﻧﺠﻤﻪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ
ﺵ ﺵ-2 25ﻧﮕﻴﻦ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﺵ ﺵ-3 0950183741ﻧﮕﺎﺭ
ﺭﺳــﺘﻤﻰ ﺵ ﺵ-4 0926977441ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮﺭﺳﺘﻤﻰ ﺵ
ﺵ. 48ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ ﺑﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ
ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ ﺍﻟﻒ 53594ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ1396/10/24
ﻣﺴــﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 187ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺸﻬﺪ
--------------------------------ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﺣﻤﺪ ﺯﺍﺩﻩ ﻗﺎﺭﻯ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷــﺪﻩ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳــﻪ 961128ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ
ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤــﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺧﺪﻳﺠﻪ
ﺷــﻜﻮﺭﻯ ﻳﺰﺑﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ
ﻭﻭﺭﺛــﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ-1:ﻃﺎﻫﺮﻩ
ﺍﺣﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﻗﺎﺭﻯ ﺵ ﺵ-2 209ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﺣﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﻗﺎﺭﻯ ﺵ
ﺵ-3 241ﻃﻴﺒــﻪ ﺍﺣﻤﺪ ﺯﺍﺩﻩ ﻗﺎﺭﻯ ﺵ ﺵ-4 34849ﻧﻴﺮﻩ
ﺍﺣﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﻗــﺎﺭﻯ ﺵ ﺵ-5 55850ﺭﺍﺿﻴﻪ ﺍﺣﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﻗﺎﺭﻯ
ﺵ ﺵ-6 3964ﺍﻣﻴﺮﺍﺣﻤــﺪﺯﺍﺩﻩ ﻗــﺎﺭﻯ ﺵ ﺵ. 68ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ
ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ
ﻳﻜﻤــﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ.ﻡ ﺍﻟﻒ 53593ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ1396/10/24
ﻣﺴــﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 187ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺸﻬﺪ
--------------------------------ﺍﺑﻼﻍ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻼﻝ ﭘﻮﺭﻧﺴﻴﻢ
ﻭ ﻫﺎﺩﻯ ﻋﺴﻜﺮﻯ ﻭ ﺣﺴﻴﻦ ﺭﻭﻧﻘﻰ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ
ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﺣﻨﺎﺯ ﻳﺴﺎﻗﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺨﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺍﻟــﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳــﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑــﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ
ﺷﻤﺎﺭﻩ 9609977509800960ﺩﺭﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻛﻼﺳﻪ960635
ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﺣﺴــﻴﻦ ﺭﻭﻧﻘﻰ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻭﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺑﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﻣﺪﻝ 86ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 869ﻝ 27ﺍﻳﺮﺍﻥ 42ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺒﻠﻎ295,000ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ
ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺩﺭﺝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ
ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺍﺳﺖ.ﻡ ﺍﻟﻒ 53584ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ1396/10/24
ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ259ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﭘﻨﺞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺸﻬﺪ
--------------------------------ﺍﺑﻼﻍ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﻗﺒﻠﻰ ﺑــﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ
ﻋﺒــﺪﺍﷲ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺭﺣﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺯﻫﺮﺍ ﺩﺍﺭﺍﺑﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ﺷــﻤﺎ ﺑﺨﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒــﻪ ﻭﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻣﻮﺟــﺐ ﺣﻜــﻢ
ﺷﻤﺎﺭﻩ 9609977508001000ﺩﺭﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻛﻼﺳﻪ960602
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ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﻧﮋﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻰ ﻗﻠﺐ ﺍﺯ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﺩﺳﺖ ﺩﺭ
ﺍﻳﻼﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ
ﺍﻳﻼﻡ -ﺑــﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﺘﺨﺼــﺺ ﺍﻳﻼﻣﻰ،
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﻧﮋﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻰ ﻗﻠﺐ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﮕﺸﺖ
ﺷﺴــﺖ ﺩﺳﺖ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺍﻳﻼﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ.ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻭﺏ ﺩﺍ،
ﺩﻛﺘﺮ ﺍﻣﻴﺮ ﺑﻬﻤﻨﻰ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﻠﺐ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷــﻜﻰ ﺍﻳﻼﻡ ﺩﺭ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺭﻭﺵ ﺗﺸﺨﻴﺼﻰ ﺁﻧﮋﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻰ،
ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮﺩﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻭ ﺷﺪﺕ
ﺗﻨﮕﻰ ﻭ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﺷﺮﻳﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﻥ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ
ﻗﻠﺐ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﻣﻌﻤــﻮﻻً ﺁﻧﮋﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻰ ﺍﺯ
ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﺎﻟﻪ ﺭﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ.ﻭﻯ ﺭﻭﺵ
ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻧﮋﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻰ ﻗﻠﺐ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﮕﺸــﺖ
ﺷﺴــﺖ ﺩﺳــﺖ ﻛﺎﻣ ً
ﻼ ﻋﻠﻤﻰ ﻭ ﺑﻰ ﺧﻄﺮ ﻭ
ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻯ ﻭ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺮﭘﺎﻳﻰ
ﺍﺳﺖ ،ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ
ﻳﻚ ﭘﺰﺷﻚ ﺭﻭﺳﻰ ﺩﺭ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﺍﻯ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ
ﻣﺠﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩ ،ﺁﻧﮋﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﺷﺮﻳﺎﻥﺍﻧﮕﺸﺖﺷﺴﺖﺩﺳﺖﺍﻧﺠﺎﻡﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺩﻛﺘﺮ ﺑﻬﻤﻨــﻰ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺩﺍﺷــﺖ :ﺍﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ
ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻧﮋﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻰ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ،ﻗﻢ ﻭ ﺳــﻤﻨﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻭﻟﻴﻦ
ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺍﻳﻼﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺷﺪ.
ﺍﻟﮕﻮ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ
ﭘﺎﺭﻙ ﺑﻠﻮﻁ ﺍﻳﻼﻡ
ﺍﻳﻼﻡ -ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ
ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﻙ ﺑﻠﻮﻁ ﺷﻬﺮ ﺍﻳﻼﻡ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻳﺮ
ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﮕﻮ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ
ﻛﻨﻨﺪ.ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﻼﻡ ،ﺩﻛﺘﺮ
ﺯﻫــﺮﺍ ﺍﺭﺑﺎﺑــﻲ ﺍﻓــﺰﻭﺩ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﺣﻀﻮﺭ
ﺩﺳــﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﻳﻜﺴﻮ ﻭ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ
ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﻲ ﻭ ﺗﻮﺭﻳﺴــﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﭘﺎﺭﻙ ،ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻃﺮﺡ ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﺭﻙ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻧﻤﻮﺩ.ﻭﻱ ﺑﻪ ﻟﺰﻭﻡ
ﻭﺭﻭﺩ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺍﺷــﺎﺭﻩ
ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻓــﺰﻭﺩ :ﺗﺠــﺎﺭﺏ ﻭ ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ
ﺍﻳــﻦ ﻃﺮﺡ ﻛﻤــﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺩﻛﺘــﺮ ﺍﺭﺑﺎﺑﻲ ﺑﻪ
ﻫﻤﺴــﺎﻳﮕﻲ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺍﻳﻼﻡ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﻭ
ﺣﻤﺎﺳــﻪ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭﻱ ﺍﺭﺑﻌﻴﻦ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭﭼﻪ ﻫﺎ
ﻭ ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳــﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ.

ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺼﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ
ﺟﺒﺮﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﺳﺮﺭﺳــﻴﺪ ﭼــﻚ ﺍﻟــﻰ ﻳــﻮﻡ ﺍﻻﺩﺍء ﻭ ﻧﻴــﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺒﻠﻎ203500ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺳــﺒﺐ ﺩﺭﺝ
ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟــﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺷــﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﺝ
ﻣﻴﮕــﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ
ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺍﺳﺖ.ﻡ ﺍﻟﻒ 53590ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ1396/10/24
ﺷــﻌﺒﻪ 241ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻨﺞ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻣﺸﻬﺪ
--------------------------------ﺁﮔﻬﻰ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 37/960879ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﻣﺎﺷﺎﺍﻟﻪ ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻮﺭ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻭ ﺳﭙﻴﺪﻩ ﻭ ﺳﻮﺳﻦ ﻭ ﺳﻌﻴﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﺷــﻬﺮﺕ ﻫﻤﮕﻰ ﺷــﻜﻮﺭﻯ ﺷــﻴﺮﻭﺍﻥ ﻑ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻭ ﻣﻠﻴﺤﻪ
ﺣﻘﻴﻘــﺖ ﺍﻭﻝ ﻭ ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﺿﺮﺍﺑﻰ ﺍﻭﻝ ﻑ ﻣﺤﻤــﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﺗﻌﻠﻰ
ﺣﻴﺪﺭﻯ ﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﻭ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮﺗﻴﺸﻪ ﻭﺭﻯ ﻑ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻫﻤﮕﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ:ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﻭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﻴﻊ
ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 96/11/30:ﺳﺎﻋﺖ 10ﺻﺒﺢ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮﺭ
ﺷــﻌﺒﻪ 37ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺸــﻬﺪﻋﻠﺖ ﺩﻋــﻮﺕ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ
ﺑﺪﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ
ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ.ﻡ ﺍﻟــﻒ 53967ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ1396/10/24
ﻣﺪﻳــﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷــﻌﺒﻪ37ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺸﻬﺪ
--------------------------------ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬــﻰ ﻫﺎﻯ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻪ ﺁﻗــﺎﻯ -1ﺟﻮﺍﺩ
ﺍﺣﻤــﺪﻯ -2ﻣﺠﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮﻳﺎﻥ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ
ﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﺎﻇﻢ ﭘﻮﺭ ﺧﺎﻛﺴﺎﺭﺳﻌﺪﺁﺑﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ
ﺷــﻤﺎ ﺩﺭ ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ 28/960624ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﺣﻜﻢ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ 9609977577800988ﺑــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ
ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ225/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺷــﺪﻩ ﺍﻳﺪ.ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺩﺭ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣــﻪ ﺩﺭﺝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣــﻪ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧــﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫــﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺍﺳﺖ 53966.ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ1396/10/24
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 28ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ ﻣﺸﻬﺪ
--------------------------------ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ
ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ/ﺧﺎﻧﻢ
ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺘﻮﺗﻰ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻴﻜﻮ ﺻﺪﻳﻘﻪ
ﺑﻬﺰﺍﺩﻯ ﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 4ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒــﻪ ﺍﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  9609987576100709ﺷﻌﺒﻪ
11ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺸﻬﺪ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ1396/12/08
ﺳﺎﻋﺖ 12:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ 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
ﺩﺭﻳﺎﻓــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗــﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.ﻡ ﺍﻟﻒ 53960ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ1396/11/24
ﻣﺪﻳــﺮ ﺩﻓﺘــﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷــﻌﺒﻪ11ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺸﻬﺪ

ایرانزمین

شماره  3907یکشنبه 24دی 1396
خبر

برگزاري جلسه هم اندیشی در
خصوص طرح های توسعه شرکت
برق منطقه ای خوزستان
اهواز -موس��وی نس��ب :جلس��ه هم
اندیشی در خصوص مسائل معاونت طرح
های توسعه با حضور مدیرعامل ،معاونان
و مدیران مجموعه در سالن جلسات این
معاونت برگزار ش��د.به گـ��زارش روابط
عمومی شرکت س��هامی برق منطقه ای
خوزستان ،مهدی ابوعلی گله داری معاون
طرح های توسعه در این جلسه گزارشی
از مش��کالت معاونت ارایه داد و س��پس
مدیران زیر مجموعه نیز به بیان مس��ائل
حوزه کاری خود پرداختند.محمود دشت
ب��زرگ ،مدیرعامل ش��رکت نی��ز پس از
ش��نیدن س��خنان معاون و مدیران زیر
مجموعه با تقدیر از تالش های همکاران
 ،معاون��ت ط��رح های توس��عه را یکی از
پُرکارترین و کاراترین واحدها دانس��ت و
برای رفع مشکالت آنان قول مساعد داد.
گفتنی اس��ت ،معاونت طرح های توسعه
وظیفه احداث و توس��عه شبکه های فوق
توزیع و انتقال را در استان های خوزستان
و کهگیلویه و بوی��ر احمد به عهده دارد و
مهمتری��ن فعالی��ت ه��ای آن ش��امل؛
مطالعات اولیه خرید تجهیزات و انتخاب
مشاور مناسب ،تهیه طرح های الزم جهت
احداث و توس��عه ،برگ��زاری مناقصات و
انتخاب پیمانکار ذیص�لاح جهت خرید
تجهی��زات و اجرای عملی��ات ،کنترل و
نظارت بر ساخت و احداث خطوط و پست
های انتقال و توزیع  ،تس��ت و راه اندازی و
تحویل ش��بکه احداث شده به بهره بردار
است.
باز سازی شبکه آب شرب روستای
حاجی علی عسکر از توابع
شهرستانتفت
يزد -مدیر امور آبفار شهرستان تفت از
اتمام باز س��ازی شبکه آب شرب روستای
حاجی علی عسکر از توابع شهرستان تفت
خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت اب
وفاضالبروستاییاستانیزد،رضامظفری
اذعان داشت:بازسازی واجرای خط انتقال
آب به روستای حاجی علی عسکر ومزرعه
امام به طول  700متر پایان پذیرفت ،که با
توجه به هدر رفت آب نسبت به اجرای این
پروژه اقدامات الزم صورت گرفته شد.

مدیرکلتعاون،کارورفاهاجتماعیاستانهمدان:

 ۱۱هزار و ۸۰۰نفر امسال در همدان مشغول به کار شدند

هم��دان – مری��م حاج��ی محمدی
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
هم��دان با بیان اینکه امس��ال  ۱۱هزار و
 ۸۰۰نفر اشتغال ایجاد شده در همدان به
ثبت رسیده اس��ت گفت ۱۲۱۴ :میلیارد
توم��ان تس��هیالت اش��تغالزا در همدان
پرداخت شده است.
س��ید احمد توصیفی��ان در کارگروه
اشتغال و سرمایهگذاری استان با اشاره به

آخرین وضعیت تس��هیالت اشتغالزا در
س��ال  96اظهار داش��ت 1214 :میلیارد
تومان تسهیالت از منابع مختلف 11بانک
عامل در همدان پرداختشده است.
توصیفیان بیان کرد :بانک کشاورزی با
بیشترین پرداخت به میزان 350میلیارد
توم��ان  28.9درص��د از پرداختها ،ملی
ب��ا 231میلیارد توم��ان  19درصد ،بانک
صادرات با 211میلیارد تومان  17درصد،

رئیس صنعت و معدن اردبیل:

سهمصنعتدرصادراتاردبیلبابهبودهمراهاست
اردبيل -رئیس صنعت ،معدن و تجارت
اس��تان اردبی��ل گفت :بر خ�لاف برخی
آماره��ای ارائه ش��ده ،س��هم صنعت در
صادرات این اس��تان طی س��ال جاری با
بهبود همراه است.
سید حامد عاملی در جمع خبرنگاران
تصریح کرد :در س��ال ه��ای اخیر برخی

محص��والت صنعتی تولیدی اس��تان به
استانداردهای جهانی دست یافته و سهم
مطلوبی در صادرات را به خود اختصاص
داده اس��ت.وی افزود :با وجود اینکه آمار
صادرات کل کشور در دست است اما آمار
تفکیک ش��ده اس��تان ها را نداریم و آمار
گمرکات اس��تان بخش��ی از آم��ار کلی

صادرات محسوب می شود.رئیس صنعت،
معدن و تجارت استان تاکید کرد :بررسی
صادرات واحدهای تولیدی نشان می دهد
بخش��ی از ص��ادرات صنعت��ی در آم��ار
گمرکات گنجانده نش��ده است و این در
حالی اس��ت که صنع��ت اردبیل به دلیل
ضعف سرمایه گذاری های بخش دولتی با

157موردتخلفاترانندگان ،شركتهاوموسسساتحملو نقليبينشهرياستانمازندرانبررسيشد
مازندران -به منظور کنترل و نظارت بر
عملکرد رانندگان و ش��رکت های حمل
ونقل جاده ای برون شهری و اجرای دقیق
قوانین ومق��ررات مربوطه ،در جلس��ات
كميس��يون هاي ماده  11و  12اس��تان

مازن��دران ،از ابت��داي س��ال  96تاكنون
157مورد تخلفات رانندگان وشركتها و
موسس��ات حمل و نقل در سطح استان
مازندران رس��یدگی و احکام متناس��ب
صادر شد.

وتجدیداس�تعالمارزیابیکیفیمناقصهش�ماره96/1030

محمد كاظ��م ترابي نژاد  ،رييس اداره
حقوق��ي اداره كل راهداري و حمل و نقل
جاده اي استان مازندران با اعالم اين خبر
افزود:در كميسيون ماده  11استان طي7
جلس��ه پرونده 100راننده متخلف مورد

نوبت اول

شرکت آب وفاضالب خوزستان در نظر دارد مطابق آیین نامه اجرایی بند “ج” ماده  12قانون برگزاری مناقصات پروژه زیر را به شرکتهای واجد شرایط با ظرفیت آزاد بر اساس بخشنامه شماره 94/30593
مورخ  94/03/05و با اطالعات عمومی مشروحه ذیل واگذارنماید:

شماره
مناقصه

عنوان مناقصه

ضعف همراه اس��ت.عاملی ب��ا بیان اینکه
صادرات استان در مقطعی کاهش داشته
اس��ت ،افزود :در  ۹ماهه نخس��ت امسال
صادرات در مقایس��ه با مدت مشابه سال
گذشته  ۲۴درصد افزایش یافته است.وی
همچنین ب��ا تاکید به اینک��ه صادرات با
اظه��ار نام��ه گمرک��ی برابر با ص��ادرات

چمدانی است ،ادامه داد :اردبیل پتانسیل
گسترش صادرات چمدانی را دارد.رئیس
صنعت ،معدن و تجارت استان با یادآوری
مطالع��ه بازارهای جهانی هدف صادراتی
اردبیل تصریح کرد :این مطالعات در قالب
کتابچ��ه در اختیار تجار قرار گرفته و الزم
است مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.

از ابتداي سال  96تاكنون :

آگهياس�تعالمارزیابیکیفیمناقصهش�ماره96/1054:
شرکت آب و فاضالب
استان خوزستان

سپه با  88میلیارد تومان ،صنعت و معدن
ب��ا  84میلیارد تومان ،ملت با  58میلیارد
تومان ،تجارت  55میلیارد تومان ،توسعه
و تع��اون  53میلی��ارد توم��ان ،رفاه 39
میلیارد تومان ،پستبانک میلیارد تومان
 21و صن��دوق کارآفرین��ی امید نیز 21
میلیارد تومان پرداختی داشتهاند.
وی ب��ا اش��اره به مح��ل پرداخت این
تس��هیالت گفت :از مناب��ع داخلی 709
میلی��ارد تومان ،از محل رونق تولید 355
میلیارد تومان و از محل صندوق توس��عه
مل��ی  37میلی��ارد و  800میلیون تومان
تسهیالت پرداخت شده است.
مدیرکل تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی
اس��تان همدان افزود :از محل تسهیالت
کمیته امداد  11میلیارد تومان ،دستگاه
بهزیستی  6میلیارد تومان و از طریق سایر
نیز  93میلیارد تومان پرداخت شده است
که مجموع آن یک ه��زار و  214میلیارد
تومان است.
وی با اشاره به تسهیالت اشتغالزا عقد
ق��رارداد ش��ده ب��ه تفکیک زی��ر بخش

اقتصادی شهرستان اعالم کرد :در بخش
صنع��ت و معدن  504میلی��ارد تومان و
 41.5درصد پرداختی اس��تان ،در بخش
کش��اورزی  419میلیارد تومان و حدود
 34.6درص��د و در بخ��ش خدمات 290
میلی��ارد تومان و  24درصد تس��هیالت
پرداختی و عقد قرارداد را دارد.
مدیرکل تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی
استان همدان تصریح کرد :از 340میلیارد
تومان سهمیه تسهیالت اشتغال فراگیر
تاکنون  539طرح به مبلغ  297میلیارد
تومان به بانکها معرفیش��ده است و هنوز
ح��دود  60میلی��ارد تومان باق��ی مانده
است.
وی اظهار داشت :چندین طرح با اعتبار
حدود  41میلیارد تومان در بخش اشتغال
فراگی��ر در مرحله عقدقرارداد اس��ت که
بانکه��ا در ای��ن زمین��ه ب��ه خوبی عمل
کردهاند.
مدیرکل تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی
اس��تان همدان با اش��اره به تس��هیالت
اش��تغالزا در قالب برنامه اشتغال فراگیر

گفت :س��هم کش��وری در بخش معرفی
طرح  20هزار میلیارد ریال و سهم استانی
در این بخش  3400میلیارد ریال اس��ت
ضمن اینکه در بخش سرمایه در گردش
مق��رر ش��ده ت��ا  20درص��د ،در بخش
توس��عهای  55درصد و در بخش ایجادی
نیز  25درصد تخصیص یابد.
توصیفیان با بیان اینکه تسهیالت این
بخش در رس��تههای منتخب سه بخش
صنعت ،کشاورزی و خدمات قابل پرداخت
است اعالم کرد :شروع تسهیالت روستایی
از  4الی  5دیماه بوده است و یک میلیارد و
 500میلی��ون دالر منابع صندوق پیش
بینی شده است.
وی تصریح ک��رد 19 :هزار و  980نفر
سهمیه اشتغالزایی برای همدان در کشور
پیشبینیشده که تعداد 13هزار و 882نفر
اش��تغال ایجاد ش��ده از سوی دستگاهها
اعالم شده است که از این تعداد  11هزار و
 800نفر اش��تغال ثبت ش��ده در سامانه
رصد شورای عالی اشتغال به ثبت رسیده
است.

رشته کاری مورد نیاز

دستگاه نظارت و محل برآورد تقریبی (میلیون مهلت فروش اسناد ارزیابی از تاریخ و ساعت گشایش پاکت های
ارزیابی
تاریخ درج آگهی
ریال)
فروش اسناد

 96/1054عملیات اجرایی اصالح شبکه
و انشعابات خانگی آب شرب
شهر رامشیر

آب پایه  5و باالتر

پارس جویاب

66/146

تا مورخ 96/11/03

96/11/17
ساعت 10

 96/1030عملیات تکمیلی اجرای شبکه
توزیع و انشعابات خانگی آب
بخشی از کوی شهدا
اندیمشک

آب پایه  5و باالتر

تهران بوستن

51/727

تا مورخ 96/11/03

96/11/17
ساعت 13

بررسي قرار گرفت كه حسب مورد از يك
الي ش��ش م��اه حكم ب��ر ابط��ال كارت
هوش��مند خاطيان صادر ش��د .و عمده
تخلف ها ش��امل :اضافه تن��اژ  ،حمل بار
بدون بارنامه  ،عدم رعايت شئونات اخالقي

و موازين شرعي  ،اختشاش و بي نظمي و
بر ه��م زدن نظ��م عموم��ي  ،در اختيار
گذاش��تن وس��يله نقليه به رانن��ده فاقد
صالحيت و فاقد تجهي��زات ايمني بوده
است.

ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 960155/116ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻲ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺳﻴﺪﻩ ﺑﻴﮕﻢ ﭘﮋﻣﺎﻥ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﺮﻛﻪ )ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ 449-11ﻩ  58ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺪﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻕ .ﺍ.
ﺩ .ﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﭼﺎپ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﺩ.
 110/139243ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷﻌﺒﻪ 116ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 960474 :ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ96/12/12 :
ﺳﺎﻋﺖ  11ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺯﻫﺮﻩ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺍﻣﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻲ ﺳﺮﺑﻨﺪﻱ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﻛﻼﺳﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﻭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﺣﺴﺐ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ
ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺭﻭﻳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻭ

پیمانکاران ملزم به رعایت الزامات ایمنی ،بهداشت و محیط زیست( ) HSEدر اجرای پروژه های فوق ،می باشند.
مدارک مورد نیاز جهت خرید اسناد ارزیابی:
-1پرینت مشخصات شرکت در سایت  http://sajar.mporg.irکه در آن تاریخ اعتبار رتبه بندی و ظرفیت کاری آزاد پیمانکار در رشته کاری مورد نظر مشخص شده باشد.
-2تصویر رتبه بندی
-3آگهی تاسیس و کلیه آگهی های تغییرات شرکت از زمان تاسیس تاکنون -4 .معرفی نامه و رسید پرداخت وجه دریافت سند.
نشاني و محل فروش اسناد ارزیابی به شرح ذيل مي باشد:
شرکت مهندسین مشاور پارس جویاب :اهواز – کیانپارس – خیابان  13شرقی – خیابان کرخه -2پالک  14تلفن 061-33927752
شرکت مهندسین مشاور تهران بوستن :اهواز – کیانپارس – خیابان  13شرقی –جنب بیمه ایران – پالک  110تلفن  33927587 :و 33927588
آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی تا ساعت  9روز گشایش پاکت ها می باشد.
محل تحويل پاکتهای ارزیابی  :اهواز -کیانپارس  -فلکه اول  -شرکت آب و فاضالب خوزستان  -طبقه پنجم  -دفتر حراست امور محرمانه
گشایش پاکت ها دردفتر مديريت قراردادها اين شرکت ميباشد و حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه گشایش ،بال مانع است.
آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور  http:// iets.mporg.irو سایت اینترنتی شرکت  www.abfakhz.ir :میباشد.
روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب استان خوزستان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:

۱۲میلیون تن کاال امسال از مبداء استان مرکزی جابجا شد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
مرکزی گفت۱۲ :میلیون و  ۴۰۰هزار تن کاال طی
۹ماهه امس��ال از مبداء استان مرکزی جابجا شده
است .علی زندی فر تعداد شرکت های حمل و نقل
کاالی فعال در استان را  ۱۳۲شرکت عنوان کرد و
اظهار داشت :در  ۹ماهه سال گذشته  ۱۲میلیون و
 ۲۰۰هزار تن انواع کاال توس��ط این ش��رکت ها از
مبداء استان جابجا شده که امسال این رقم به ۱۲
میلیون و  ۴۰۰هزار تن رسیده است.
وی اضافه کرد :در س��ال گذشته این کاالها در
قالب  ۸۲۳هزار سفر باری و امسال در قالب ۸۵۵
س��فر باری جابجا شده اند که از نظر سفر باری نیز

چهار درصد رشد داشته ایم.زندی فر از کاهش ۱۳
درصد جابجایی مس��افر طی سال جاری خبر داد و
گفت :در هشت ترمینال مسافربری فعال استان در
سال گذشته دو میلیون و  ۲۰۰هزار مسافر با ۱۷۷
هزار س��فر جابجا شدند که امسال به یک میلیون و
 ۹۰۰مسافر با ۱۷۰هزار سفر کاهش یافت.مدیرکل
راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان مرکزی با
اش��اره به تلفات جاده ای استان در سال جاری نیز
گفت :طی  ۹ماهه اخیر  ۳۲۲مورد تلفات جاده ای
داش��تیم در حالی که س��ال گذش��ته  ۳۲۵مورد
گزارش شده است .که در این رابطه اقداماتی چون
اصالح ش��یب جاده ،رفع نقاط حادثه خیز و نصب عالئم جاده ای در دست اقدام است.

باشرایطویژه

88979395

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ 246ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﺥ
ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺟﻨﺐ ﻣﻮﺯﻩ ﺷﻬﺪﺍ ﭘﻼﻙ 53ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺩﻓﺘﺮ
110/139246

ﺷﻌﺒﻪ 246

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﻳﻚ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻔﺎﺩ ﻧﻴﺎﺑﺖ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ
ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  963626ﻣﻮﺭﺥ 96/10/10
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ -1ﻣﻬﺪﻱ ﻛﺴﺎﻳﻲ ﻓﺮ  -2ﺭﻭﻧﺎﻙ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻤﻴﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺒﻠﻎ2/000/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻜﻔﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ100/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﻭ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 09121273221ﻭ  09121176868ﺍﺯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍء ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻭ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺍﺩﮔﺮﺗﺴﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺨﻂ 09121273221ﺑﻤﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎﻩ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺧﻂ 09121176868ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﻜﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﻳﺪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 96/11/15ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ9
ﺍﻟﻲ 10ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﻀﻮﺭﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ ﭘﻼﻙ4
ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﺗﺎﻕ 20ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻬﺎﻱ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻧﻘﺪﺍ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﺧﺬ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺛﻤﻦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻗﺒﺾ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ
ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻘﻞ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﻧﻴﺎﺑﺖ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/139292
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980213500631ﺷﻌﺒﻪ  184ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9609970213501133ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺍﻛﺒﺮ
ﻧﺠﻔﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺰﺕ ﺍﻟﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻛﺒﺮ ﻧﺠﻔﻲ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ
ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺩﺭ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ 3-14660ﻣﻔﺮﻭﺯ
ﻭ ﻣﺠﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  8094ﻓﺮﻋﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ
ﻳﺎﻓﺖ ﺁﺑﺎﺩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﻼﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺭﺥ  50/1/17ﻭ ﺳﻨﺪ ﺻﻠﺢ ﺳﺮﻗﻔﻠﻲ  82/8/10ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺳﺘﻴﺠﺎﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ
ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﺭﻛﻴﻪ ﺣﻖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻴﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻩ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺳﻠﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻨﻤﻮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﺩﻋﻮﻱ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ
 19ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻮﺟﺮ ﻭ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﺼﻮﺏ 1356ﻭ  519ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺗﺠﻮﻳﺰ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻴﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻇﺮﻑ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﻴﻪ
ﺍﺯ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﻲ
ﺍﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻴﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﮕﺮﺩﺩ.
ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻣﻠﻐﻲ ﺍﻻﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  184ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/139295
ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻬﺪﻱ ﺻﺎﺩﻕ ﭘﻮﺭ ﻗﺰﺍﺍﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺻﺎﺩﻕ ﭘﻮﺭ ﻗﺰﺍﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﺟﻠﺐ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9609981050500625
ﺷﻌﺒﻪ  505ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  11ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ
 1396/12/23ﺳﺎﻋﺖ  16:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ
ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  505ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  11ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/139298

خبر
جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان
برگزار گردید
اي�لام -صبح روز هجدهم دی ماه ،به ریاس��ت مهندس
سلیمانی دش��تکی اس��تاندار ایالم و با حضور آقای نعمتی
سرپرس��ت معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
استاندار ایالم ،مهندس شیرخانی سرپرست اداره کل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی اس��تان ایالم و دبیر کارگروه اش��تغال و
س��رمایه گذاری استان و مدیران بانک های عامل و دستگاه
های اقتصادی و اجرایی اس��تان ،جلس��ه کارگروه اشتغال و
سرمایه گذاری استان در محل سالن جلسات شهید رجایی
استانداری برگزار گردید
به گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل تع��اون ،کار و رفاه
اجتماعی استان ایالم ،مهندس سلیمانی دشتکی اظهار کرد:
مدیران دستگاههای اجرایی عضو کارگروه اشتغال و سرمایه
گ��ذاری باید با دقت نظ��ر آمار مورد نیاز را در س��امانههای
پیشبینی شده مانند« :رصد» وارد کنند.
وی ب��ر توجیه دس��تگا ه های اداری و ش��رکتهای مادر
اس��تان برای استقبال از طرح کارورزی تاکید و تصریح کرد:
مدیران در ارائ ه آمار ،دقت الزم را داش��ته باش��ند و بر اساس
منابع موثق آمار ارائه کنند ،تا مبادا آماری بر خالف واقع اعالم
شود.
مهندس شیرخانی سرپرست اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان ایالم ،اظهار کرد :یکی از موضوعات مهم این
نشست ،تعهد دستگاه های دولتی برای ایجاد ده هزار شغل
اس��ت که تاکنون  7748شغل در س��امانه رصد ثبت شده
است.
وی در ادامه ،عملکرد دس��تگاه های اجرایی اس��تان در
راستای پرداخت تسهیالت اشتغالزایی سال  (96تسهیالت
قرض الحس��نه تبصره  16قانون بودجه س��ال  )96اداره کل
کمیته امداد ،بهزیستی و صندوق کارآفرینی امید را تشریح
کرد .مهندس شیرخانی سرپرست اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی اس��تان ایالم ،گفت 513 :نفر از فارغ التحصیالن
دانشگاهی استان در طرح کارورزی مشغول به کار شدن.
وی ادامه داد :س��هم اس��تان ایالم در طرح کارورزی ،سه
هزار و 700نفر است که تاکنون در سامانه کارورزی  13هزار
و  360نفر ثبت نام کرده اند و بر اس��اس بررس��ی های انجام
گرفته 6 ،هزار و  594نفر از این تعداد واجد ش��رایط بودند و
هم چنین  318واحد پذیرنده نیز در سامانه برای جذب این
افراد اعالم آمادگی کردند.سرپرس��ت اداره کل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی استان ایالم ،گفت :بر اساس پیگیری ها108 ،
مجوز صادر ش��ده که تاکن��ون  518نفر از این افراد موفق به
انعقاد قرارداد ش��ده اند که  401نف��ر آن ها مربوط به جهاد
کشاورزی استان است.
وی ادامه داد  :طرح کارورزی از برنامه های جدید دولت به
منظور ایجاد اشتغال است که سهمیه ای نیز در این خصوص
به اس��تان ای�لام اختصاص یافته ک��ه امیدواریم با همراهی
مجری��ان واحدهای تولیدی و بنگاه ه��ای بزرگ و کوچک
استان در بخش های مختلف :صنعت ،خدمات و کشاورزی
بتوانی��م به اهداف آن دس��ت یابیم.در ای��ن کارگروه ،دکتر
تاجری س��رمایهگذار شرکت س��ازههای خدماتی یونا برای
سرمایهگذاری در اس��تان اعالم آمادگی کرد و گفت :در هر
سازه حداقل برای  10نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509980228400276ﺷﻌﺒﻪ  50ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  95099702284010531ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:
ﻋﻠﻲ ﺭﻭﺣﻲ ﺍﻧﺒﻮﻫﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺮﺍﺗﻌﻠﻲ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ﺑﺸﻴﺮﻱ ﻭﺭﺯﻗﺎﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﻒ
ﺍﻟﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ  :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﺑﺪﻱ ﺟﻮﺑﻨﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺳﻮﻝ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ:
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺸﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ
ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺭﻭﺣﻲ ﺍﻧﺒﻮﻫﻲ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ﺑﺸﻴﺮﻱ ﻭﺭﺯﻗﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻓﺮﺗﺸﻪ ﺍﺑﺪﻱ ﺟﻮﺑﻨﻪ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ290/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ  8ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻫﺎﻱ-741897-741882 -741883 -996177 -538853 -538867 -538894
 741879ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻴﻨﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ
ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﻋﻮﻱ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﻧﻈﺮﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻻﺷﻪ ﭼﻚ ﺩﺭ ﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻻﻟﺖ ﻭ
ﻇﻬﻮﺭ ﺑﺮ ﻃﻠﺐ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ
ﺩﻋﻮﻱ ﺩﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ
ﺩﻋﻮﻱ ﺧﻮﺍﻫﺎ ﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺟﻪ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ -515-198
 519ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  313ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ
ﻣﺎﺩﻩ ﺩﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻮﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻣﺼﻮﺏ  1355ﻭ  1372ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺼﻮﺏ
 77/9/21ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺧﺖ290/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ
ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ 10/006/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ
ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻭﻓﻖ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ 24ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/139300
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509980117500653ﺷﻌﺒﻪ 15ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9609970227500007ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺁﻗﺎﻱ ﻳﻮﻧﺲ ﻓﺪﺍﺋﻲ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻱ
ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ﺑﺸﻴﺮﻱ ﻭﺭﺯﻗﺎﻧﻲ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻮﺭﻧﮕﻲ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ
ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﻳﻮﻧﺲ ﻓﺪﺍﺋﻲ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ﺑﺸﻴﺮﻱ ﻭﺭﺯﻗﺎﻧﻲ
ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻮﺭﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ
ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  543091ﻣﻮﺭﺥ  1395/5/10ﻭ ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺼﺪﻕ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺩﻋﻮﻱ
ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﻘﺎﻱ ﺍﺻﻞ ﺁﻥ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻚ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺣﻀﻮﺭ
ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﺩ
ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ  249ﻭ  312ﻭ 313
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻲ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭼﻚ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  522-519 -515-198ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺻﺪﺭﺍﻟﺬﻛﺮ
ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﺒﻠﻎ 33/990/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﻚ ﺗﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ
ﺍﻋﻼﻣﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ
ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ 15ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/139303
ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺍﻗﺎﻱ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻳﺰﺩﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻛﻨﻌﺎﻧﻲ ﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻳﺰﺩﻱ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺳﻔﺘﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9609980228400656ﺷﻌﺒﻪ  24ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ  1396/11/30ﺳﺎﻋﺖ  11:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ
ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  24ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/139310
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ  :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺗﻘﻲ ﺧﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺎﺭﺍﻝ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ  -1 :ﻣﻴﺜﻢ
ﺣﺴﻴﻨﻲ  -2ﻧﺴﺘﺮﻥ ﻋﻠﻲ ﺳﻮﺍﺭﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ  :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ  9609970938400222ﻣﻮﺭﺥ
 96/2/27ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ  6ﺷﻌﺒﻪ  260ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﺑﭙﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
 120/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ 3/080/000
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حضور  ۲۶شرکت در مناقصه بلوکهای نفت و
گاز عراق
وزارت نفت عراق اعالم کرد  ۲۶ش��رکت واجد شرکت در
مناقصه برای بلوکهای نفت و گاز در مناطق مرزی شناخته
شدهاند.
به گزارش ایسنا ،وزارت نفت عراق در بیانیهای اعالم کرد
پنج شرکت اخیرا واجد شرایط شرکت در مناقصه شناخته
شدند در حالیکه  ۲۱شرکت دیگر پیش از این انتخاب شده
بودند.
عراق با هدف افزایش ظرفیت تولید خود ،در نوامبر سال
میالدی گذش��ته از ش��رکتهای خارجی دع��وت کرد در
مناقصه قراردادهای اکتشاف و توسعه ذخایر نفت و گاز در ۹
بلوک جدید این کشور شرکت کنند.
ش��رایط این مناقصه تا پایان ماه مهر نهایی خواهد شد و
مراس��م ب��از کردن پیش��نهادات نی��ز در  ۲۱ژوئ��ن برگزار
میشود.
اکسون موبیل ،لوک اویل ،گازپروم ،انی ،رویال داچ شل،
توت��ال ،BP ،پتروچاین��ا و پتروناس از جمله ش��رکتهایی
هس��تند که در عراق فعالیت میکنند .ع��راق با تولید ۴.۴
میلیون بشکه در روز نفت ،دومین تولیدکننده بزرگ اوپک
پس از عربستان سعودی است.
جعبه سیاه نفتکش ایرانی همراه دو پیکر جدید
پیدا شدند
معاون س��ازمان بنادر و دریانوردی کش��ور از پیدا شدن
جعبه سیاه نفتکش ایرانی خبر داد و گفت :دو پیکر جدید نیز
در پل فرماندهی (باالترین نقطه کشتی) پیدا شدند.
هادی حقش��ناس در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به ادامه
عملیات اطفاء حریق نفتکش سانچی ،اظهار کرد :تیم چینی
س��اعتی قبل برای تجس��س وارد نفتکش شد و جعبه سیاه
نفتکش را همراه دو پیکر پیدا کرد.
وی ب��ا بیان اینک��ه تیم ایران��ی هنوز به مح��ل حادثه
نرس��یدهاند ،افزود :به علت زیاد بودن گازهای س��می و نبود
اکس��یژن کافی نیروهای چینی فقط نیم ساعت در نفتکش
حضور یافتند و خارج شدند.
قیمت نفت به  ۸۰دالر نمیرسد
یک تحلیلگر بازار انرژی گف��ت :ما انتظار نداریم کمبود
عرضه نفت ما را به صورتی پایدار به نفت  ۸۰دالری برساند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ ،ممکن
اس��ت اوپک عامل اصلی طوالنی تری��ن دوره کاهش ذخایر
نفت خام آمریکا در طول فصل زمستان در یک دهه گذشته
تلقی ش��ود ،اما عوامل دیگری نظیر تقویت حاش��یه س��ود
پاالیشگاه ها ،زمستان سرد و تقاضای قوی در خارج از آمریکا
نیز در کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا موثر بوده اند.قیمت
نفت خام آمریکا از اواخر ماه ژوئن گذشته تا کنون حدود 60
درص��د افزایش یافته و قیمت ها ب��ه باالترین رقم در طی 3
سال گذشته رسیده است.مجموعه ای از تحوالت بین المللی
در خاورمیانه و سایر نقاط جهان در این رشد قیمت مؤثر بوده
اس��ت .اما سؤال اینجاس��ت که آیا این رشد قیمت در سال
 2018تداوم خواهد یافت یا نه؟ تحلیلگران در پاس��خ به این
سوال متفق القول نیستند .برخی پیش بینی می کنند که با
توجه به ریس��ک های ژئوپلتیک قیمت ها به 80دالر در هر
بشکه برسد .اما برخی دیگر معتقدند رشد تولید نفت شیل
آمریکا مانع از رشد بیشتر قیمت خواهد شد.میشائیل کوهن،
تحلیلگر بانک انگلیسی بارکلیز در این باره گفت« :ما انتظار
داریم امسال میزان ذخایر نفت اندکی افزایش یابد . ...امسال
مقداری نفت بیش��تر از میادین ش��یل آمریکا به بازار اضافه
خواهد شد .در کل ما انتظار نداریم کمبود عرضه نفت ما را به
صورتی پایدار به رقم  80دالر برساند».
مذاکره روسیه و اوپک درباره خروج
از توافق نفتی
وزیر انرژی روسیه اعالم کرد وزیران تولیدکنندگان عضو
و غیرعض��و اوپک درباره امکان خ��روج آرام از توافق جهانی
برای کاهش تولید نفت مذاکره خواهند کرد.به گزارش ایسنا
به نقل از رویترز ،الکس��اندر نواک ،وزیر انرژی روسیه گفت:
قیم��ت کنونی موقتی ب��وده و وی درباره ای��ن وضعیت در
نشس��ت کمیته مونیتورینگ وزیران در عمان که قرار است
 ۲۱ژانویه (اول بهمن) برگزار شود ،صحبت خواهد کرد.وی
در پاس��خ به اینکه آیا وزی��ران درباره خروج احتمالی از این
توافق گفتوگو خواهند کرد ،گفت :تصور نمیکنم کسی ما
را از صحبت درباره این مسائل باز دارد و ما قادر خواهیم بود
از نظر مکانیسمهایی که میتوانند مورد مالحظه قرار گیرند،
در مورد آنها صحبت کنیم.

نفت و انرژي
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تخصیص ۱.۵میلیونلیترسوختبهبازارچههایمرزی
مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی پخش
فرآورده های نفتی گف��ت :روزانه ۱.۵
میلیون لیتر س��وخت به بازارچه های
م��رزی اختص��اص می یابد ک��ه البته
معم��وال میزان فروش کمتر از این رقم
است.
محمدرضا موسوی خواه ،در گفتگو
ب��ا مهر میزان س��وخت تخصیص داده
ش��ده برای مرزنش��ینان را یک و نیم

میلی��ون لیتر در روز اعالم کرد و گفت:
میزان فروخته ش��ده فرآورده نفتی به
این بخش کمت��ر از یک و نیم میلیون
لیت��ر در روز بوده ،اما ب��ه هر حال این
میزان برای آنها تخصیص داده ش��ده
است.
وی درب��اره نرخ تعیین ش��ده برای
فروش ف��رآورده های نفتی در بازارچه
های مرزی توضیح داد :قیمت فرآورده

هایی که در مرزها به فروش می رسد به
صورت تعادلی است و نحوه تعیین آن
ب��ه این صورت اس��ت ک��ه کمیته ای
متش��کل از نماینده استانداری و سایر
بخش های ذی ربط تش��کیل ش��ده و
پس از انجام بررسی های الزم ،نرخی را
به کمیته بررس��ی در ته��ران ابالغ می
کنن��د که ،در نهایت ب��ا در نظر گرفتن
هم��ه جوانب ،نرخی را به عنوان مرجع

فروش در بازارچه های مرزی س��وخت
اعالم می کنیم .البته این قیمت شناور
بوده و ممکن است به طور روزانه تغییر
کند.این مقام مسوول از تجهیز جایگاه
های سی .ان .جی به سیستم پرداخت
غی��ر نقدی خبر داد و اف��زود :با تجهیز
جایگاه های س��ی ان جی به سیس��تم
پرداخت ،مصرف کنن��دگان نیازی به
پرداخت پول نق��د در جایگاه های گاز

نداشته و می توانند هزینه سوخت خود
را از طری��ق کارت های عضو سیس��تم
شتاب پرداخت کنند.
تخصیص س��وخت به بازارچه های
مرزی ب��ه منظ��ور درآمدزای��ی برای
مرزنش��ینان و همچنین جلوگیری از
قاچاق سوخت طی سال های گذشته
انجام ش��ده و تا حد زی��ادی نیز موفق
بوده است.

ارمغانبرجامبرایصنعتنفت؛

افزایشصادراتوبازپسگیریسهمایراندربازارهایجهانی

برجام ،دسیس��ه آمریکا و کشورهای
رقی��ب در منطقه برای به صفر رس��اندن
صادرات نفت و تصاحب بازار نفت ایران را
خنثی ک��رد و در فاصله کوتاهی عالوه بر
افزای��ش صادرات ،جایگاه ای��ران در بازار
جهانی انرژی را نیز ارتقا داد.
به گ��زارش ایرن��ا ،با توج��ه به نقش
درآمدهای نفت��ی در تامین بودجه مورد
نیاز کشور ،در زمان تحریم های مرتبط با
پرونده هسته ای ایران تالش شد در مسیر
ص��ادرات نفت کش��ورمان مانع تراش��ی
شود.
در نتیج��ه اعمال تحریم و محدودیت
مختلف ،صادرات نفت ایران به پایین ترین
میزان در ده��ه های اخیر کاهش یافت و
فهرست مشتریان نیز به پنج کشور چین،
هند ،ژاپن ،ک��ره جنوبی و ترکیه محدود
شد که البته آن نیز با خطر کاهش بیشتر
مواجه بود.
روند نزولی جایگاه ایران در بازار انرژی
ت��ا روی کار آم��دن دول��ت یازدهم ادامه
یافت ،با اس��تقرار دول��ت یازدهم ،اوضاع
تغییر کرد ،مذاکرات ب��ا  5+1به پیروزی
رس��ید ،برجام اجرا و زنجیر تحریم از پای
صنعت نفت ایران باز شد.
 26دیماه  ،1394آغازگر فصل
جدید صنعت نفت
برجام یا برنامه جامع اقدام مش��ترک
(of Plan Comprehensive Join
 ،)Actionدر  23تی��ر  1394پس از 20
ماه مذاکرات فش��رده و سخت که از آن به
عنوان مذاکرات قرن نام برده می ش��ود،
بین ای��ران و کش��ورهای ( 5+1آمریکا،

انگلیس ،فرانسه ،روسیه ،چین و آلمان) به
امضا رسید.
این توافق در  29تیر ماه  94با تصویبت
قطعنامه  2231در شورای امنیت سازمان
ملل ماهی��ت حقوقی پیدا ک��رد و بدین
ترتیب 6 ،قطعنامه قبلی این ش��ورا علیه
ایران را لغو کرد؛ اتحادیه اروپا نیز در همان
روز برجام را تایید کرد.
برج��ام در  19مهر ماه  1394در قالب
قانون «اقدام متناس��ب و متقابل ایران در
اجرای برجام» به تصویب مجلس شورای
اسالمی رسید و با تایید شورای نگهبان در
 23مهر ماه برای اجرا به دولت ابالغ شد.
این توافق از  26دی ماه  94با انتش��ار
گزارش آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی
مبنی بر اجرای تعهد ایران در حوزه هسته
ای ،با برچیده ش��دن هم��ه تحریم های
ایران مرتبط با موضوع هسته ای به مرحله
اجرا رسید.
بدی��ن ترتیب ،با اج��رای برجام همه
تحری��م های مرتبط با صنعت نفت ،گاز و
پتروشیمی لغو شد.
شکستطرح
آمریکایی  -عربستانی برای قطع
صادرات نفت ایران
کاه��ش و قطع صادرات نف��ت ایران،
آرزوی آمریکا و برخی کشورهای منطقه
بود؛ با کاهش درآمدهای نفتی ایران ،توان
اقتصادی کش��ور افت می کرد ،بنابراین،
واشنگتن با جدیت آن را دنبال می کرد.
در این مس��یر ،عربستان و متحدانش
نیز آمریکا را همراهی می کردند ،عربستان
در آن مقطع زمانی ،با هدف جلوگیری از

ایجاد خالء در بازار جهانی نفت که به علت
تحریم ای��ران رخ م��ی داد ،تولید خود را
افزایش می داد.
در دوران تحریم ،صادرات نفت ایران به
روزانه حدود یک میلیون بش��که کاهش
یافت��ه بود که البته بر اس��اس طرحی که
برخی اعضای کنگ��ره آمریکا دنبال می
کردند ،قرار بود میزان صادرات نفتی ایران
کاهش بیش��تری یافته و به طرح نفت در
برابر غذا تبدیل شود.
طبق این ط��رح ،قرار بود هر  ٦ماه ٢٠
درصد از ف��روش نفت ایران کم ش��ود تا
اینکه به طور کامل متوقف شود.
اما با استقرار دولت یازدهم و پیگیری
مذاک��رات با  5+1این طرح را به حاش��یه
ران��د ،تا اینکه در نهایت ،به توافق برجام و
لغو تحریم های نفتی منجر شد.

بازپس گیری سهم بازار از رقبا
در دوران تحریم و پس از س��ال 2005
به بعد ،نقش و سهم ایران در بازار جهانی
نفت خام در اثر کاهش صادرات کم رنگ
ش��د ،به گونه ای که سهم ایران در تأمین
نفت مصرفی دنیا از سال  1382تا 1391
رون��د کاهش را طی کرد و از  3.05درصد
در س��ال  1382به  1.26درصد در س��ال
 1391کاهش یافت.
همچنی��ن در س��ال ه��ای تحری��م،
کش��ورهایی که نفتی مشابه نفت ایران را
تولید می کردند ،سهم ایران در بازارهای
جهانی را اش��غال کردند که از جمله آنها
می توان به عربس��تان ،ع��راق ،نیجریه و
روسیه اشاره کرد.
کاهش صادرات نف��ت ایران به حدود
یکمیلیونبشکهدرزمانتحریم،فرصتی
را فراهم کرده بود تا نفت «اورال روسیه» و
نفت عراق و نیجریه ،س��هم ایران در بازار
اروپا را در اختیار بگیرند؛ عربس��تان نیز با
فراغ بال به سراغ بازار نفت ایران در آسیا و
سایر بازارها رفته بود.
اما پس از اجرایی ش��دن برجام و رفع
تحری��م ها و آغاز بازگش��ت نفت ایران به
بازار ،آنها به س��رعت در مقابل ایران کوتاه
آمده و مجبور به عقب نش��ینی شدند ،به
گونه ای که اکنون تهران توانس��ته است
بخش عم��ده ای از بازار نف��ت خود را در
مناطق مختل��ف از جمله اروپ��ا ،بازپس

بگی��رد و میزان تولید و صادرات خود را به
دوران پیشاتحریم ،برساند.
بازگشت ایران به بازار نفت اروپا ،تنها به
بازپس گیری سهم گذشته از بازار این قاره
محدود نشده و حتی ایران توانسته است
به بازارهای جدید در ش��رق اروپا نیز وارد
شود.

بازگشت سریع ایران به بازار نفت
سرعت بازگشت نفت ایران به بازارهای
جهان��ی و بازپس گیری س��هم از رقبا در
بازارهای آس��یایی و اروپایی به حدی بود
که شگفتی کارشناسان را به دنبال داشت
و حتی عربس��تان که همواره در مس��یر
بازگش��ت ای��ران به ب��ازار بی��ن المللی
کارش��کنی می کرد ،در نهای��ت ناچار به
کوتاه آمدن شد.
بازگشت ایران به بازار نفت می توانست
به صورت تدریجی انجام شود ،اما مدیریت
صنع��ت نفت ب��ا اتخاذ تمهی��دات الزم،
بازگشت مقتدرانه و سریع به بازار نفت را از
روز اجرای برجام و رفع تحریمها به مرحله
اجرا گذاشت.
بدین ترتیب ،با وجود محدودیت های
داخلی و فش��ارهای سیاسی و اقتصادی
گسترده خارجی ،تولید و صادرات نفت در
م��دت چند ماه به س��طح قب��ل از اعمال
تحریم ها بازگردانده شد.
در مقابل برنامه ایران برای بازگش��ت
س��ریع به بازار نفت ،کارش��کنی هایی از
طرف عربس��تان و متحدانش انجام شد و
حتی این کشورها ،سعی در ایجاد اخالل
در جریان مذاکرات هسته ای کردند.
اما ،فشارهای سیاسی یکجانبه و چند
جانبه برای تغییر سیاست ایران موثر واقع
نشد ،تهران در مقابل فشارهای وارده ،به
صورت علنی از کش��ورهایی که با اعمال
تحریم ها ،س��هم ای��ران از ب��ازار نفت را
تسخیر کرده بودند ،خواست به جای فشار
ب��ر ایران برای عدم افزای��ش فوری نفت،
تولید و صادرات نفت خود را کاهش داده و
با ایران برای گرفتن س��هم خ��ود از بازار
همکاری کنند.
بدی��ن ترتی��ب ،بازاره��ای جهانی و
کشورهای دیگر تولیدکننده ناچار شدند
که خود را با نفت ایران هماهنگ س��ازند.
ب��ازار از بازگش��ت ایران اس��تقبال کرد و

کش��ورهایی همچون عربستان در مقابل
مواضع منطق��ی و واقع بینانه ایران عقب
نشینی کردند.
در پرت��و این سیاس��ت بود ک��ه ایران
توانست با وجود همه مشکالت و فشارها
جایگاه و موقعیت خود را در کمترین زمان
در بازار جهانی نفت تثبیت کند.
ب��ا رفع تحریم ه��ا از بهمن م��اه ،94
افزایش تولید و صادرات نفت ایران کلید
خ��ورد و در یک دوره زمان��ی چهار ماهه
تولی��د به ح��دود  3.5میلیون بش��که و
ص��ادرات نفت نیز از کمتر از یک میلیون
بشکه به بیش از  2میلیون بشکه افزایش
یافت.
بازگشت مشتریان اروپایی نفت
ایران
پس از اجرای برجام ،ش��اهد تغییرات
اساسی در فهرست خریداران نفت ایران
بودی��م .در حالی که در دوران تحریم این
فهرست بسیار کوتاه شده و به پنج کشور
چی��ن ،ژاپن ،هند ،ک��ره جنوبی و ترکیه
مح��دود بود ،با رفع تحریم ها رو به فزونی
گذاشت.بر اس��اس گزارش ها حدود 15
ش��رکت اروپایی ک��ه در زم��ان تحریم،
همکاری با ایران را قط��ع کرده بودند در
پسابرجام ،مشتری نفت ایران شدند.ه م
اکنون عمده خریداران اروپایی نفت ایران
شامل شرکتهای توتال فرانسه ،ساراس
ایتالیا ،هلنیک پترولیوم یونان ،لوک اویل
روس��یه ،سپس��ای اس��پانیا ،انی ایتالیا و
تاپراش ترکیه هستند که قراردادهای بلند
م��دت با ش��رکت ملی نفت ای��ران امضا
کردهاند.در کنار قراردادهای بلندمدتی که
به آنها اش��اره ش��د ،برخی ش��رکت های
بزرگ نفتی اروپایی نی��ز اقدام به واردات
نف��ت خام از ایران به صورت تک محموله
کردهاند ک��ه ش��امل «اوام وی» اتریش،
«انی» ایتالیا« ،لوتوس» لهستان« ،پی کی
ان اورلن» لهستان« ،ام او ال» مجارستان،
«ش��ل» و «بیپی» انگلی��س« ،ویتول»
سوئیس و «رپسول» اسپانیا هستند.
ه��م اکنون مقص��د  40درصد از نفت
صادراتی ایران (ح��دود  70تا  900هزار
بشکه) اروپاست که در قالب قراردادهای
بلند م��دت و یا تک محمول��ه صادر می
شود.

کاهشصادراتفرآوردههاینفتیبهعراقوافغانستان
س��خنگوی اتحادیه ص��ادر کنندگان
فرآورده ه��ای نفتی گفت :ب��ازار عراق و
افغانس��تان ،بازار مطلوبی برای صادرات
است در حالی که میزان صادرات به این دو
کشور کاهش داشته است.
به گزارش مهر ،سید حمید حسینی در
نشس��ت خبری با بی��ان اینک��ه یکی از
مهمترین وظایف این اتحادیه بازارسازی و
شبکه س��ازی برای اعضای آن در سطوح
بینالمللی است ،گفت :با وجود تعاملی که
با دولت داریم اما مشکالت و چالش های
زیادی نیز وجود دارد چرا که ارتباط بخش
دولتی با ما با تشکل های خصوصی به طور
شایسته ای نیست و زمانی که به هر یک از
آنه��ا به طور جداگان��ه مراجعه می کنیم
گفته می شود که ما به تنهایی نمی توانیم
در حوزه مورد نظر شما تصمیم گیری و یا
حمایتی داشته باشیم.
حسینی ادامه داد :یکی از کمبودهای
موجود در حوزه ص��ادرات فرآورده های

نفتی نبود یک بخش رگوالتوری یا تنظیم
کننده ک��ه در بخش داخلی و بینالمللی
اس��ت .به این ترتیب ش��اهد تصمیمات
غیرکارشناسانه و کوتاه مدت هستیم .به
طور مثال سال گذشته مجلس  ۴میلیون
تن قی��ر رایگان توزیع ک��رد که منجر به
ص��ادرات غیررس��می و آس��یب زدن به
بازاره��ای صادراتی ش��د در حالی که از
همان ابتدا این تصمیم با مشارکت بخش
خصوصی مواجه شد.
س��خنگوی اتحادیه ص��ادر کنندگان
فرآوردهای نفت ،گاز و پتروشیمی با اشاره
به اینکه به صورت رسمی و یا غیررسمی
شاهد قاچاق فرآورده های نفتی هستیم
تصری��ح ک��رد :عل��ت ارزان مان��دن نرخ
گازوئیل با وجود طرح پیمایش س��وخت
روش��ن نیست .چرا که با اس��تفاده از این
طرح می توان به خودروهای دیزلی که در
حوزه حمل و نقل فعال هستند سوخت با
یارانه تخصی��ص داد در حالی که قیمت

پائین این فرآورده همچنان موجب رونق
بازار قاچاق است.
به گفته ای��ن فعال بخش خصوصی از
س��ال  ۸۶میزان صادرات ف��رآورده های
نفت ،گاز و پتروش��یمی رقمی بین  ۴۵تا
 ۵۰میلیارد دالر بوده اس��ت که متأسفانه
در سال جاری نتوانسته ایم میزان صادرات
خود را افزایش دهیم.
وی با اش��اره به اورهال ف��از  ۱۶-۱۵و
 ۱۸-۱۷پ��ارس جنوب��ی تصریح کرد :در
دوره های محدودی دولت مجبور شد تا به
جای خوراک گازی به بسیاری از واحدهای
پتروشیمی خوراک مایع تحویل دهد.
حس��ینی از کاهش صادرات فراورده
های نفتی ایران به عراق و افغانستان خبر
داد و اظهار داش��ت :ای��ن دوبازار یکی از
بهترین و مطلوب تری��ن بازارهای ایران
هستند که متأسفانه میزان صادرات ما به
آنه��ا کاهش یافته و برنام��ه ریزی برای
قطع صادرات نیز انجام شده است .این در

رشد هفتگی قیمت نفت پس از شکستن
رکورد  ۷۰دالر
نفت پس از اینک��ه به مرز  ۷۰دالر صعود کرد و به مدت
پنج روز متوالی افزایش داشت ،هفته گذشته را با رشد قیمت
چشمگیری به پایان رساند.به گزارش ایسنا ،بهای معامالت
آتی نفت در بازارهای نیویورک و لندن افزایش یافت و هر دو
قیمت پای��ه بزرگترین رش��د هفتگی را از اکتبر داش��تند.
سرمایهگذاران هفته گذشته شاهد این بودند که نفت برنت
برای نخس��تین بار از س��ال  ۲۰۱۴به  ۷۰دالر در هر بشکه
صع��ود کرد و همچنین روند کاه��ش ذخایر نفت آمریکا در
بحبوح��ه تقاضای مطلوب ادامه یافت .با اینهمه با توجه به
روند توسعه تولید آمریکا و رشد شمار دکلهای حفاری نفت
این کش��ور ،تردیدهایی نس��بت به تداوم رش��د چشمگیر
قیمتها در باالی این سطح کلیدی وجود دارد.به گفته جیمز
ویلیام��ز ،رئی��س ش��رکت تحقیق��ات ان��رژی WTRG
 ،Economicsاوپک همچن��ان پایبندی باالیی به توافق
کاهش تولید داش��ته و مصرف نیز در حال رش��د است .این
تولیدکنندگان به کاهش ذخایر که به دنبال آن بودند دست
پیدا کردند ،با این همه قیمت بهبود یافته و این مساله رشد
شمار دکلهای حفاری را به دنبال داشته است.

در مصرف سوخت نیروگاهها رخ داد:

قزاقها روی عراق را سفید کردند
آمارها نش��ان میدهد قزاقستان از عراق سبقت گرفته و
بزرگتری��ن نقضکننده توافق کاهش تولی��د میان اوپک و
متحدانش شده است .به گزارش ایسنا ،تولید نفت این کشور
حاشیه دریای خزر طی یک س��ال گذشته با افزایش تولید
میدان بزرگ کاش��اگان افزایش یافته و این افزایش تولید به
رغم تعهد قزاقس��تان برای کاه��ش تولید به میزان  ۲۰هزار
بش��که در روز تح��ت تواف��ق تاریخ��ی منعقد ش��ده میان
تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک در اواخر س��ال ۲۰۱۶
روی داده است.

ناش��ی از مصرف سوخت در نیروگاههای
کشور نیز باشد.در  9ماهه سال جاری در
مجموع بی��ش از  60میلیارد مترمکعب
سوخت در نیروگاههای حرارتی کل کشور
مصرف شده که از این میزان ،سهم مصرف
گاز طبیع��ی ح��دود  93.22درصد بوده
است.
گزارشها حاکی از این است که مصرف

حالی اس��ت که صادرات گاز جانش��ین
صادرات فرآورده های نفتی به عراق شده
است.
س��خنگوی اتحادیه ص��ادر کنندگان
فرآوردهای نفت ،گاز و پتروشیمی گفت:
در دوازدهمی��ن همای��ش س��االنه
صادرکنندگان ف��راورده های نفت ،گاز و
پتروشیمی قصد داریم تا بخش حاکمیتی
و رگوالتوری صادرات فرآورده های نفتی
را ب��ه بحث و بررس��ی بگذاری��م .چرا که
متأسفانه طی سال  ،۹۶صادرات فرآورده
های نفتی افزایش نداشته است و حتی در
مقایسه با میزان صادرات گذشته با کاهش
روبرو بوده است.
وی تأکید کرد :ظرفیت پاالیش نفت
دنیا  ۹۲میلیون بشکه در روز است .این
در حال��ی اس��ت ک��ه از این می��ان ۲۳
میلی��ون بش��که مربوط ب��ه بنزین۱۳ ،
میلیون بش��که مربوط به گازوئیل۱۰ ،
میلی��ون بش��که مربوط به س��وخت راه

آهن ۵ ،میلیون بشکه سوخت کشتی ها،
 ۹میلی��ون بش��که مرب��وط ب��ه بخش
پتروشیمی است.
حسینی با اشاره به ظرفیت  ۴میلیون
تنی ص��ادرات قیر ایران تصری��ح کرد :با
توجه به اینکه جنس نفت تولید شده در
ای��ران از منابع در حال توس��عه (میادین
غرب کارون) از نوع سنگین و فوق سنگین
اس��ت ،بنابراین سرمایه گذاری در بخش
صنعت قیر توجیه اقتصادی دارد .این در
حالی اس��ت که توجه شایسته ای به این
بخش نش��ده اس��ت .یک��ی از دالیلی که
موج��ب ضع��ف صنعت قیر ط��ی مدت
گذشته شده ،صدور مجوز غیرکارشناسانه
از س��وی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
ب��رای احداث واحدهای تولی��د قیر بوده
است.
به گفته حس��ینی کیفی��ت قیر ایران
بسیار باال بوده و مورد تقاضای کشورهای
منطقه و حتی اروپایی است.

کاهشسهم 5درصدیگازوئیلو 2.6درصدیمازوت
بر اساس گزارش شرکت مادرتخصصی
نیروگاههای کشور در  9ماهه سال جاری
سهم مصرف سوخت گازوئیل و مازوت در
نیروگاههای کشور نسبت به سال گذشته
به ترتیب  5و  2.6درصد کاهش پیدا کرده
است.
ب��ه گزارش فارس و براس��اس آخرین
گزارشه��ای موج��ود از ش��رکت

مادرتخصص��ی نیروگاهه��ای حرارت��ی
کش��ور،بر اس��اس گ��زارش ش��رکت
مادرتخصصی نیروگاههای کش��ور در 9
ماهه سال جاری س��هم مصرف سوخت
گازوییل و مازوت در نیروگاههای کش��ور
نس��بت به سال گذشته به ترتیب  5و 2.6
درص��د کاهش پی��دا کرده ک��ه این امر
میتوان��د به معنی کاه��ش آلودگی هوا

گاز طبیعی در نیروگاههای حرارتی کشور
نسبت به سال گذشته حدود  7.5درصد
رشد داشته است.همچنین براساس این
گزارش س��هم گازوئیل از کل س��وخت
مصرفی نیروگاههای حرارتی  3.22درصد
بوده که در مقایسه با سال گذشته حدود
 5درصد کاهش داشته است.این گزارش
اضافه میکند سهم سوخت مازوت در نه

ماهه امس��ال برابر ب��ا  3.56درصد از کل
مصرف سوخت نیروگاههای حرارتی بوده
که این میزان نیز نس��بت به سال گذشته
حدود  2.6درصد کاهش پیدا کرده است.
بر اس��اس این گزارش کاهش س��هم
مص��رف س��وخت م��ازوت و گازوئیل در
سوخت نیروگاهی کشور به معنای کاهش
انتشار آالیندههاست.

پیمان اوپکیهای حاشیه نشین
ن نگه داشتن
خلیج فارس برای پایی 
تولید خود
ی��ک منبع عضو س��ازمان اوپک اعالم
کرد :برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس
که عضو این سازمان هستند ،قصد دارند با
وجود س��طح باالی تقاضا و کاهش مازاد
جهانی ذخیره سازی ها ،میزان تولید نفت
خود را در سه ماه نخست  2018میالدی
کمتر از مدت مشابه پارسال نگه دارند.
به گفته ایمن منب��ع ،تولیدکنندگان
حاشیه خلیج فارس می خواهند مطمئن
شوند که مازاد عرضه که در سه سال اخیر
ایجاد ش��ده اس��ت ،به طور کام��ل از بین
برود.
مجموع تولید نفت قزاقستان در
 2017میالدی افزایش یافت
«تیم��ور س��لیمان اف» وزی��ر ام��ور
اقتصادی قزاقستان اعالم کرد که کشورش
در س��ال  2017می�لادی در مجموع 86
میلیون و  200هزار تن نفت تولید کرد ،در
حالی که این میزان در سال پیش از آن 78
میلیون تن بوده است.
سلیمان اف ادامه داد :قزاقستان قصد
دارد تولید نفت این کشور در سال 2018
میالدی به اندازه سال گذشته میالدی و یا
اندکی بیشتر از آن باشد.
آژانس بین المللی انرژی :نفت 65
تا  70دالری انگیزه ای برای
تولیدکنندگان شیل است
«فاتح بی��رول» دبی��رکل آژانس بین
المللی انرژی اعالم کرد :گرچه نفت  65تا
 70دالری قیم��ت مناس��بی ب��رای
تولیدکنندگان این محصول محسوب می
شود اما این خطر وجود دارد که قیمت باال،
انگیزه ای برای تولیدکنندگان نفت شیل
آمریکا شود تا به سطح ذخیره سازی های
خود بیافزایند.
بیرول احتمال داد که سطح تولید نفت
ونزوئال عضو س��ازمان اوپ��ک ،با توجه به
بح��ران اقتص��ادی آن ،در س��ال 2018
میالدی کاهش بیشتری داشته باشد.
سیاستهای ترامپ میتواند
قیمت نفت را به  80دالر برساند
موسسه سیتی گروپ پیش بینی کرد؛
تحوالتی مانند جنگ ،تنش در خاورمیانه
درگی��ری دونالد ترامپ و کیم جونگ اون
ممکن است قیمت نفت را در سال جاری
میالدی به  80دالر در هر بشکه برساند.
این بانک آمریکایی در گزارشی نوشت:
پ��س از آنکه قیمت نفت در س��ال 2017
میالدی تحت تاثی��ر کاهش تولید اوپک
افزای��ش یاف��ت ،دونالد ترام��پ ،رئیس
جمه��وری آمریکا تمرکز خود را معطوف
ریس��ک های ژئوپولیتیک کرده اس��ت و
احتمال م��ی رود که قص��د دارد ،تحریم
هایی را علیه ایران و کره ش��مالی به اجرا
بگذارد که تبعات قابل توجهی را به دنبال
خواهد داشت.
براس��اس این گزارش ،ای��ن عوامل در
کن��ار برخ��ی ناآرام��ی ه��ا در بعضی از
کشورهای عضو سازمان اوپک ،نظیر عراق
و لیبی ممکن است موجب کاهش عرضه
نف��ت و افزایش قیمت نف��ت به  70تا 80
دالر شود.
نفت  70دالری زنگ خطرها را در
آسیا به صدا درآورد
امیدواری ها به توافق کاهش تولید نفت
س��ازمان اوپک ،قیمت نفت را به  70دالر
برایهربشکهرسانیدهاست،اماکشورهای
آسیایی که بزرگ ترین مصرف کننده نفت
خام دنیا به شمار می روند ،به نظر می رسد
که خواس��تار اصالح قیم��ت و کاهش آن
شوند.
به گفته «اس��تفان اینز» رئیس بخش
تج��ارت کاال در موسس��ه اوآن��دا واقع در
س��نگاپور؛ یک برنامه اصالح سالم قیمت
ممکن است مورد نیاز باشد.
همچنی��ن ب��ه گفت��ه «س��وکریت
ویجای��اکار» مدیر بخش مش��اوره انرژی
موسس��ه ترافیگورا ،در پی ادامه افزایش
قیمت نفت ،سود پاالیشی پاالیشگاه های
آسیا به ش��دت افت می کند که به منزله
کاهش ق��درت خرید خ��وراک برای این
تاسیسات اس��ت و در دراز مدت ،موجب
افزای��ش قیمت های این محصول خواهد
شد.
امضای قرارداد تامین مالی
 6میلیارد دالری پروژه های
انرژی ایران از سوی ایتالیا
وزارت ام��ور اقتصادی ایتالیا از امضای
قرارداد تامین مالی پروژه های مش��ترک
میان ایران و ایتالیا در حوزه زیرساخت ها،
نفت و گاز ،برق ،پتروشیمی و متالوژی به
اعتبار پنج میلیون یورور یا  6میلیارد و 20
میلی��ون دالر خبر داد.این ق��رارداد میان
بانک های صنعت و معدن و خاورمیانه از
سوی ایران و شرکت سرمایه گذاری اینو
یتالیا امضا شد و امکان پیوستن دیگر بانک
های ایرانی به این قرارداد وجود دارد.
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گ��روه خودروس��ازی س��ایپا در
راستای ایجاد تنوع محصول ،خودرو
جدید کویی��ک را در اواخردی ماه به
بازار عرضه می کند.
به گزارش س��ایپا نیوز ،بر اساس
استراتژی گروه خودروسازی سایپا و
عرضه محصوالت جدی��د و با هدف
پاس��خ به نیاز ب��ازار و ایجاد تنوع در
سبد محصوالت ،پیش فروش خودرو
جدید کویی��ک از اواخر دی ماه آغاز
خواهد شد.بر اساس این خبر ،طراحی

خ��ودرو کوییک ک��ه از محصوالت
جدید گروه خودروسازی سایپا است
و توسط مهندسان داخلی انجام شده،
از اوایل سال  94آغاز شد و با برگزاری
چندی��ن کلینیک خ��ودرو با حضور
مشتریان در مقاطع زمانی مختلف،
س��عی ش��د نظرات و خواسته های
مشتریان اخذ شود و این محصول با
بیش��ترین انطباق ممک��ن با نظرات
دریافت شده طراحی شود و برهمین
اس��اس این خودرو ب��ا ظاهری بروز،

احتمالتوقفخطتولید ۱۰مدلخودروتاتیرماه۹۷

خبر
ارز مبادلهای بیشتر قطعهسازان خودرو قطع شد
عضو هیأت مدیره انجمن قطعهسازان از حذف ارز مبادلهای بخش اعظمی از
صنعت قطعهسازی طی روزهای اخیر خبر داد و گفت :طبق اطالعات کسب شده
از بانک مرکزی ،ارز مبادلهای کل صنعت قطعهس��ازی طی  10تا  15روز آینده
ت و گو با فارس با بیان اینکه طی روزهای
قطع خواهد شد.محمد شهپری در گف 
اخیر بخش عمدهای از ارز مبادلهای صنعت قطعهسازی حذف شده است ،اظهار
داش��ت :طبق اطالعات به دست آمده از بانک مرکزی ،ارز مبادلهای کل صنعت
قطعهس��ازی طی  10تا  15روز آینده حذف خواهد ش��د و همه تولیدکنندگان
موظف به اس��تفاده از ارز آزاد خواهند بود که این مسئله قیمت تمامشده تولید
قطعات را افزایش میدهد.وی تصریح کرد :به این ترتیب در راس��تای تکنرخی
شدن ارز ،تعرفههایی که مشمول دریافت ارز مبادلهای میشدند به ارز آزاد تبدیل
ش��دهاند و تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خ��ود باید از ارز آزاد
 4400تومان استفاده کنند.
به گفته وی ،برخی تولیدکنندگان قطعات حدود  80درصد ارز مورد نیاز خود
را ب��رای خرید مواد اولیه از طریق ارز مبادلهای تأمین میکردند که حاال باید ارز
آزاد را جایگزین آن کنند.ش��هپری در ادامه با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه
داخلی مورد نیاز صنعت قطعهس��ازی ط��ی ماههای اخیر ،گفت :تولید این مواد
عمدتاً توس��ط واحدهای دولت��ی صورت میگیرد که در این م��ورد میتوان به
افزایش  50تا  60درصدی قیمت محصوالت فوالد مبارکه و همچنین محاسبه
قیمت مس و آلومینیوم بر اس��اس قیمت جهانی و محاسبه با نرخ ارز آزاد اشاره
کرد .در عین حال ،قیمت مواد پتروشیمی نیز افزایش قابل توجهی داشته است.
وی با بیان اینکه در حال تهیه گزارشی درباره قیمت تمامشده مواد اولیه صنعت
قطعهسازی و تأثیرگذاری نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه داخلی بر تولیدات
این صنعت هستیم ،گفت :این گزارش را به شورای رقابت ارائه خواهیم کرد.وی
تأکید کرد :اگر ش��ورای رقاب��ت مانع از افزایش خودرو ش��ود ،وضعیت صنعت
خودروسازی و قطعهس��ازی بدتر از شرایط فعلی خواهد شد.عضو هیأت مدیره
انجمن قطعهس��ازان در ادامه درباره تعیین تعرفههای جدید برای واردات مواد
اولیه مورد نیاز صنعت قطعهسازی نیز گفت :در حال تهیه پیشنهادی برای ارائه
به معاون وزیر صنعت هستیم که بر این اساس تعرفه واردات مواد اولیه حداقل 5
درصد کاهش یابد.

معاونارزیابیکیفیتسازمانملی
اس��تاندارد اعالم کرد که بر اس��اس
مصوبه افزایش تعداد استانداردهای
خودروی��ی از  ۵۵ب��ه  ۸۵م��ورد ،به
احتمال بس��یار زیاد خ��ط تولید ۱۰
مدل خ��ودروی دیگر نی��ز از ابتدای
تیرماه سال آینده متوقف میشود.

به گزارش ایس��نا ،اس��فند س��ال
گذشته سازمان ملی استاندارد ایران از
افزایشتعداداستانداردهایخودرویی
از  ۵۵به  ۸۵مورد خبر داد و اعالم کرد
که بر اس��اس تفاهمنامهای بین این
س��ازمان و وزارت صنع��ت ،معدن و
تج��ارت (صم��ت) ارتق��ای ای��ن

اس��تانداردها از نظر تعداد و کیفیت
مطرح ش��ده اس��ت؛ موضوعی که بر
اساس مصوبه شورای سیاستگذاری
خودرو با حضور وزی��ر وقت صنعت،
معدن و تجارت ،رئیس سازمان ملی
استاندارد ،خودروسازان و قطعهسازان
در دستور کار قرار گرفته است.
براساس زمانبندی صورت گرفته
باید تا ابتدای دی ماه امسال  ۶۱مورد
استاندارد خودرویی اجرایی و پس از
آن تا ابتدای تیر ماه س��ال  ۱۳۹۷دو
مورد به  ۶۱استاندارد قبلی اضافه شود
و در نهای��ت با اضافه ش��دن  ۲۲مورد
اس��تاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه
س��ال آین��ده ( ،)۱۳۹۷تع��داد
اس��تانداردهای اجباری خودروهای
سواری به  ۸۵مورد افزایش مییابد.
طبق این تصمیم اعالم شد که اگر
خودروی��ی نتواند تا ابت��دای دی ماه
امسال  ۶۱مورد استاندارد تعیین شده

را رعایت کن��د ،در اولی��ن مرحله از
اجرای مصوب��ه مربوطه با توقف خط
تولید روبرو میش��ود .همچنین قرار
شد دو مورد استاندارد خودرویی دیگر
به این  ۶۱مورد از ابتدای تیر ماه سال
آین��ده اضافه ش��ود ک��ه در غیر این
صورت خودروهای مربوطه در صورت
ع��دم رعایت  ۶۳م��ورد اس��تاندارد
مربوطه ب��ا توقف خط تولی��د در آن
مقطع زمانی روبرو میشوند.
پ��س از آنکه ب��ا اجرای ف��از اول
استانداردهای جدید اجباری خودرو
که از ابتدای دیماه سال جاری کلید
خورد ،تولید  ۲۵خودروی س��واری و
س��نگین ج��ادهای متوق��ف ش��د،
جهانبخشسنجابیشیرازی–معاون
کیفی��ت ارزیاب��ی س��ازمان مل��ی
اس��تاندارد -در گفتوگو با ایسنا و در
ارتباط با توقف خط تولید خودروهایی
که تا ابتدای تیرماه سال آینده نتوانند

 ۶۳مورد استاندارد اجباری را رعایت
کنند ،اعالم کرد :در مرحله اول اجرای
مصوبه افزایش تعداد استانداردهای
خودرویی از  ۵۵به  ۸۵مورد ،تولید ۲۵
خودروی س��واری و سنگین جادهای
متوقف ش��د و به احتمال بسیار زیاد
محصوالت هش��ت گ��روه خودرویی
دیگر به دلیل عدم رعایت استانداردها
ب��ا توقف خط تولی��د مواجه خواهند
شد.
وی ادام��ه داد :در مرحل��ه دوم
اج��رای مصوب��ه افزای��ش تع��داد
استانداردهای خودرویی از  ۵۵به ۸۵
مورد باید تعداد استانداردهای مورد
نظر تا ابتدای تیرماه سال آینده از ۶۱
ب��ه  ۶۳م��ورد افزای��ش یاب��د و
خودروسازانی که نتوانند الزامات این
مصوبه را برای ارتقای استانداردهای
اجب��اری لحاظ کنند ب��ا توقف خط
تولید مواجه خواهند شد.

حضرت آیت اهلل العظمی نوری همدانی:

فعالیتدرحوزهخودروسازیخدمتبزرگیاست

حض��رت آیت اهلل العظم��ی نوری
همدانی در دیدار مدیرعامل و جمعی از
مدیران ارشد گروه سایپا گفت :فعالیت
در حوزه خودروس��ازی خدمت بزرگی
اس��ت ،البته باید دقت زیادی داشت تا
تولی��دات ایمن و مطمئن به مردم ارائه
ش��ود و اگر کار با این نیت انجام ش��ود،
خداوندهمبرکتعنایتخواهدکرد .به
گزارشس��ایپانیوز،حض��رتآیتاهلل

العظمیحسیننوریهمدانیدردیدار
مدیرعاملوجمعیازمدیرانارشدگروه
خودروسازی س��ایپا گفت :خدمت به
جامعه اسالمی یک عبادت است و این
توفیقیاس��تک��هخداوندبه ش��ماو
همکارانتانعنایتکردهاست.ویافزود:
افراددرهرش��غلیکهمشغول فعالیت
هستندبایدبانیتانجامخدمتبهمردم
کارکنندودرآنبهدنبالکسبمنفعت

" نرم افزار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد آروین رونمائی شد "

" ن��رم اف��زار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد آروین در راس��تای احترام به نیاز
مخاطبان ،در اولین گردهمائی ساالنه کاربران آروین رونمایی و در کنار سیستم
جامع مالی و اداری تعهدی به بازار عرضه شد" .
به گزارش خبرنگار ما ؛ فرش��ید آریا شکوه رئیس هیأت مدیره شرکت آروین
رایان سیستم در این باره گفت  :این نرم افزار به عنوان یکی از زیر سیستم های نرم
جامع مالی و اداریِ تعهدیِ آروین مطابق با خروجی های مورد نیا ِز اعالم شده
افزا ِر
ِ
ی سازمان برنامه و بودجه ی کشور ارایه شد که از ابتدای سال  ۹۷در کلیه دستگاه
اجرایی طرفِ قرارداد به صورت رایگان به بهره برداری خواهد رسید.
های
ِ
محصول جدید به عنوان یکی
گفتنی است ،سیستم جامع تعهدی آروین با این
ِ
از کامل ترین نرم افزار های مالی و اداریِ تعهدی در س��طح کش��ور  ،ش��امل زیر
سیس��تم های دفترداری ،تنظیم حس��اب ،اعتبارات ،کنترل بودجه ،رسیدگی،
دریافت و پرداخت ،سپرده و تضمینات ،امور قراردادها ،انبار و اموال ،کارگزینی و
حقوق و دستمزد می باشد که کلیه نیازهای هر دستگاه اجرایی را به بهترین نحو
و به صورت یکپارچه پوشش می دهد.
کارگزینی ِ
تحت وب آروین نیز رونمایی
آریا ش��کوه افزود :همزمان از نرم افزار
ِ
شد و در بهار سال  ۹۷نیز از اپلیکیشن جدید و شگفت انگی ِز آروین در بستر موبایل
رونمائی خواهد شد که در فرصت مناسب ،اطالعات این اپلیکیشن در اختیار رسانه
ها قرار داده خواهد شد.
وی گفت :دستورالعمل س��ازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر مشخصات و
خصوصیت های نرم افزارهای مالی و همچنین اجرای کامل حسابداری تعهدی در
دولت به طور اکید در دستور کار شرکت آروین رایان سیستم قرار دارد.
آریا شکوه افزود :تعداد قابل توجهی از امکانات و گزارشات مورد نیاز اداری که

جوان پسند و اسپرت طراحی و تحول
جدی��دی را در گروه خودروس��ازی
سایپا ایجاد کرده است.در طراحی این
خودرو که با استفاده از دانش و مهارت
طراحان استایل در مرکز تحقیقات و
ن��وآوری س��ایپا انجام ش��ده ،چهره
تهاجمی و قدرتمن��د در نظر گرفته
شده که از ویژگی خودروهای کراس
اوور اس��ت.همچنین در تریم داخلی
این خودرو نیز سعی شده با استفاده از
قطعات تزئینی چ��ون کروم نمودن

برخ��ی از قطعات ،تغیی��ر رنگ و دو
دوخته ش��دن پارچه صندلی ها و ...
نسبتبهمحصوالتقبلیتمایزایجاد
ش��ود.عالوه بر ای��ن در طراحی این
خ��ودرو امکانات ایمن��ی چون ترمز
 ABSو  ،EBDسیس��تم کنت��رل
پایداری ،ESCسیستم پایش فشار
ب��اد تایره��ا ،TPMSسیس��تم
هشدارس��رقت با بوق خودرو،VAS
سیستم ضد سرقت ایموبالیزر و  ...در
نظر گرفته ش��ده اس��ت.این خودرو

مجهز به سیستم استارت دکمه ای،
فرم��ان برقی ،نمایش��گر لمس��ی 7
اینچی ،دوربین دید عقب ،سنس��ور
پ��ارک دنده عقب ،ک��روز کنترل و..
اس��ت و فرمان برقی این خودرو برای
اولین بار در محصوالت ساخت داخل
سایپا استفاده شده است .همچنین
در این خودرو از گیربکس اتوماتیک
 CVTاستفاده شده که برای اولین
بار در محصوالت تولید داخل س��ایپا
استفاده شده است.

در بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور به طور مستقیم به آنها اشاره شده ،در
این نرم افزار گنجانده شده است و قطعا طی سال  97همگام با قوانین جدید بروز
خواهد شد.
وی گفت :این شرکت کلیه مجوزها و گواهینامه های الزم از جمله گواهی رتبه
بندی شرکت های انفورماتیک  ،تأییدیه ثبت نرم افزار و مجوز دیوان محاسبات در
خصوص طرح ملی سامانه نظارت الكترونيكي(سنا) را اخذ کرده است.
به گفته وی ،این شرکت گواهی سالمت نرم افزار پیرو قانون نظام سالمت اداری
و مج��وز نرم افزار ام��وال از وزارت امور اقتصادی و دارائی را نیز اخذ کرده که مورد
تأئید کلیه وزارتخانه ها ،سازمان ها ،نهادها و ارگان های ذیربط می باشد.
شرکت آروین رایان سیستم از سال  1369تحت عنوان موسسه آروین فعالیت
خود را در حوزه حسابرس��ی آغاز کرد و از س��ال  1382فعالیت هایش را در حوزه
تولید نرم افزارهای اداری و مالی گسترش داده است.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اعالم اینکه ایجاد
شغل برای قشرهای جوان ،متخصص و تحصیل کرده از اهداف مهم شرکت آروین
رایان سیس��تم اس��ت ،گفت :با بهره گیری از توان و دانش داخلی ،مکانیزه کردن
سیستم های اداری در دستگاه های اجرائی در اولویت این شرکت می باشد.
وی افزود :توس��عه ،گس��ترش و فراگیری نرم افزارهای مال��ی و اداری باید در
پرس��نل ادارات در اختیار س��امانه ها  ،به نوعی که
خدمت کارکنان قرار گیرد ،نه
ِ
تخصصی خود بپردازند و سایر کارهای آنها را نرم افزار انجام
کارکنان ادارات به امور
ِ
ِ
دهد .آریا شکوه ،حذف کامل بروکراسی اداری با بهره مندی از سامانه ها و پورتال
های این شرکت را در آینده ای نه چندان دور میسر دانست و تصریح کرد :عالوه
بر این ،گام موثری در راس��تای به حداقل رس��یدن خطاهای انسانی و همچنین
جلوگیری از اتالف وقت در کشور برداشته خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه از سال  1394تا کنون  320دستگاه دولتی شامل نهادها
و س��ازمان و ش��هرداری هاو دانشگاه ها همکاری خود را با ش��رکت آروین رایان
سیستم گسترش داده اند ،گفت :تا کنون 1852پیشنهاد در خصوص به روزرسانی
نرم افزارها از س��ازمان های مختلف دریافت و نس��بت به تکمیل سامانه های نرم
افزاری مطابق با درخواس��ت های ارسالی ،اقدامات الزم به عمل آمده و در اختیار
آنان قرار داده شده که موجبات رضایت مخاطبان را نیز فراهم آورده است.
عضو ش��ورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ،تداوم ارائه آموزش
ه��ای مورد نیاز و همچنین در اختیار قراردادن این آموزش ها به صورت رایگان و
پشتیبانی سریع و به موقع را از سیاست ها و رسالت های مهم شرکت آروین رایان
سیستم دانست.
وی گفت :همگام بودن با اهداف کاربران و امتداد همکاری با آنان مایه مباهات
و ارائه راهکارها  ،آموزش ها و خدمات تا پایان راه و رسیدن به هدف  ،هدیه آورین
به مشتریان است.
وی با اش��اره به این که ،ارائه خدمات مناسب پشتیبانی و در لحظه ،مهمترین
هدف تیم آروین می باش��د ،افزود  :بر اس��اس نظرسنجی صورت گرفته در سال
جاری  ۹۱/۶درصد کاربران آروین رایان سیستم رضایتمندی خود را از این شرکت
اعالم کرده اند.

باشرایطویژه
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کمباش��ندچراکهدردینمبیناسالم
همتاکیدبهاینموضوعشدهودرتجارت
بایدخدمتیکهانجاممیشودبامنفعت
و سود کم باشد تا این خدمت برای افراد
متقاضی ارازن تر انجام ش��ود.آیت اهلل
نوریهمدانیتاکیدکرد:برایانجامهر
کاری به خصوص کارهای صنعتی باید
کار به دست کارشناسان و متخصصان
واگذارشودتاموفقیتدرآنکارصورت

پذیردومدیرانحوزهصنعتخودروهم
باید درانجام کار خود دقت نظر داشته
باشند و محصوالت با استحکام و ایمن
تولید کنن��د.وی اف��زود :در این حوزه
فعالیت،خدمتبزرگیاستوالبتهباید
دقت زیادی داش��ت تا تولیدات ایمن و
مطمئنبهمردمارائهشودواگرکاربااین
نیت انجام ش��ود ،خداون��د هم برکت
عنایت خواه��د کرد.این مدرس حوزه

علمیهبااشارهبهافزایشکیفیتودقت
درمراحلساختخودروگفت:بایدکار
بهصورتیانجامشودکهمردمعالقهای
به اس��تفاده از اجناس خارجی نداشته
باش��ند و بر همین اساس باید تولید در
داخلکشوربراساسنظرمتخصصانو
بارعایتمسایلایمنی،کیفیت،زیبایی
و...انجامش��ودودراینصورتکشوراز
وابستگیبینیازخواهدشد.

پیش فروش محصوالت جدید
ایران خودرو
پیش ف��روش محصوالت جدی��د ایران
خ��ودروازنیمهاولبهمنماه،همزمانبافرا
رسیدنایاممبارکدههفجرآغازخواهدشد.
به گ��زارش ایکوپرس مصطفي خانكرمي،
معاون بازاريابي و فروش ايران خودرو ضمن
عرضتبریکبهمناس��بتسالگردپیروزی
انقالباس�لامیاظهاركرد:هدفازارائهاین
طرح ،ضمن احترام به خواس��ته مشتریان ،
دسترسیآنانبهخودروهاییاستکهمعموال
میزان درخواست برای آنها بسیار زیاد بوده و
موفقبهثبتنامنش��دهاندوبااستفادهازاین
طرح می توانند محصول م��ورد نظر خود را
بصورت مس��تقیم از ش��رکت ایران خودرو
خریداری کنند.وي با اشاره و تاکید مجدد بر
اینموضوعکهمدلتمامیخودروهایثبت
نام��یازتاریخدهمدیم��اه 97خواهدبود،
افزود:خودروهایمشمولاینطرحپژو207
هاچبکاتوماتیک،دناپالس،تندر 90پالسو
تعدادی دیگ��ر از محصوالت م��ورد تقاضا
مشتریان است.هم وطنان می توانند جهت
کس��باطالعاتبیشتروثبتنام،بهسایت
فروش اینترنتی محصوالت ش��رکت ایران
خودروبهنشانیesale.ikco.irویانمایندگی
هایمجازسراسرکشورمراجعهکنند.
هشدار ايران خودرو نسبت به
سايت هاي تقلبي فروش
گروهصنعتيايرانخودروباصدوربيانيه
اي نس��بت به فعاليت برخي س��ايت هاي
تقلبي فروش محصوالت اين خودروس��از
هش��دار داد و ضمن تاكيد براي پيگيري و
برخ��ورد حقوقي و قضائي با اي��ن اقدام ،از
هموطنان خواس��ت در خريد محصوالت
ايران خودرو دقت نظر الزم را داشته باشند.
به گ��زارش ايكوپ��رس ،در اين بيانيه آمده
است« :اخيرا مشاهده شده است كه برخي
س��ايت ها ب��ا آدرس اينترنت��ي و طراحي
ظاهري شبيه به وبسايت رسمي فروش
محصوالت ايران خودرو ايجاد ش��ده است.
گروه صنعتي ايران خودرو فعاليت تمامي
اينوبسايتهايامسيرهايارتباطيديگر
را تائيدنكرده و تاكيد مي كندكه تنها كانال
ثبت ن��ام محصوالت ايران خودرو س��ايت
 esale.ikco.irاست.بيش��ك اقدام هاي
حقوقي و قضائي الزم در اس��رع وقت براي
مقابله با اين وب سايت هاي مشابه و تقلبي
ب��ه عمل خواهد آم��د اما همزم��ان با اين
اقدامات از هموطنان عزيز درخواس��ت مي
ش��ود ،هنگام ثبت نام و خريد محصوالت
اي��ران خودرو از صحت و س��قم كانالهاي
ارتباطياطمينانحاصلكنند.

مدیر هتل بین المللی هرمز بندرعباس:

دولت وارد حوزه گردشگری شود و پای رونق و گسترش آن بایستد
هدف واقتصاد-علی وحید:کارش��ناس گردش��گری و مدیر هتل بین المللی
هرمز بندرعباس معتقد اس��ت که رونق گردش��گری در کش��ور تنها منوط به
فعالیت بخش خصوصی نیست و دولت هم باید به صورت جدی وارد این حوزه
شود و پای رونق و گسترش گردشگری بایستد.
عبدالوهاب قاضی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران گفت :اگر می خواهیم
ش��اهد رونق بیش از پیش صنعت گردشگری باش��یم ،باید همه دستگاههای
کشور در این حوزه مشارکت و همکاری جدی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه همکاری مدیران استان هرمزگان برای رونق گردشگری
و توسعه صنعت هتلداری خوب بوده است ،افزود :توجه و توسعه به زیر ساخت
های گردش��گری از مهمترین زمینه های توس��عه این صنعت در کش��ور و به
خصوص استان هرمزگان است.
قاضی گفت :تمام نهادها و ارگان ها باید بدانند که صنعت گردشگری محور
اصلی درآمدزایی کش��ور است ،زیرا یک روزی داستان سوخت فسیلی به پایان
می رس��د و کش��ور تنها از این صنعت می تواند به درآمدزایی و اشتغالزایی باال
دست یابد.وی با اشاره به این که ،روزی خواهد رسید که صنعت گردشگری باید
هزینه های دولت را تامین کند ،افزود :اگر در حال حاضر دولت از طریق فروش
نفت حقوق کارمندان و هزینه های خود را تامین می کند ،روزی می رس��د که
تنها راه درآمدزایی و اشتغالزایی دولت ،صنعت گردشگری خواهد بود.
دولت وارد حوزه گردشگری شود و پای رونق و گسترش آن بایستد
مدی��ر هتل بین المللی هرمز با بیان این که ،بخش خصوصی به تنهایی نمی
تواند پاس��خگوی رونق گردشگری کشور باشد ،گفت :دولت هم باید در این راه
همسو و همراه بخش خصوصی باشد و از همه مهمتر اینکه دولت باید نگاهی که
دنیا نسبت به ایران دارد را عوض کند.
وی افزود :گردشگران خارجی که به ایران آمده اند ،اعتراف می کنند که قبل
از سفرش��ان تصور دیگری از کشورمان داش��تند و بعد با دیدن امنیت ،برخورد
مردم و هتلداران نگاهش��ان به ایران عوض شده است ،اما در نهایت تبلیغ برای
رونق گردش��گری باید توس��ط دولت و نهادهای دولتی در داخل و خارج انجام
شود.

کارشناس گردشگری و هتلداری:

قاضی با اشاره به توجه دولت به گردشگری داخلی نیز گفت :دولت باید برای
گردشگری داخلی و خارجی سوبسید در نظر بگیرد ،زیرا ارائه چنین امتیازهایی
انگیزه سفر را برای هر دو گردشگر باال می برد.
وی با بیان این که ،نهادهایی دولتی باید بدانند که رونق اقتصادی و اشتغال
تنها منوط به افزایش واحدهای تولیدی نیس��ت ،تاکید کرد :اگر نرخ اش��تغال
هتل هرمز از  20به  50برس��د ،تعداد افرادی که در همین هتل مش��غول به کار
خواهند ش��د از  270به  420نفر افزایش می یابد ،در حالی که س��رمایه گذاری
جدیدی انجام نشده ،اما ظرفیت اشغال باال رفته است.
قاضی در پاس��خ به اینکه برای فصل س��فر و ایام نوروز چه برنامه هایی برای
توسعه گردشگری استان هرمزگان دارید ،گفت :در قدم اول با آژانس ها و سایت
های اینترنتی قرار داد بسته ایم که بسته های سفر را با قیمت مناسب و تخفیف
ویژه به گردشگران ارایه دهند تا از این فروش هم هتل و هم آژانس ها درآمدزایی
شود.
او ادام��ه داد :همچنین برنامه هایی برای مواقع خاص ،مانند تعطیالت چند
روزه و مش��تریانی که بیش��تر از خدمات هتل هرمز اس��تفاده کرده اند ،در نظر
گرفته شده که از طریق پیامک به آنان اطالع رسانی می شود.

هتل داری مهم ترین ابزار توسعه گردشگری پایدار است

محمد خرم طوسی ،بکارگیری پارامترهای موثر
هتل داری ازجمله عواملی است که می تواند صنعت
گردشگری پایدار را توسعه داده و در بهبود وضعیت
مقاصد گردشگری کامال تاثیر گذار باشد.
به گزارش برنا تهران ،مهندس محمد خرم طوسی
کارشناس گردش��گری و هتلداری با بیان اینکه برای
ایجاد رونق در صنعت گردشگری پایدار نیاز به حمایت
ساختاریومدیریتکشوریاست،تصریحکرد:امروزه
گردشگری در جهان به عنوان بخش فعال و اثرگذار در

عرصهاقتصادتبدیلشدهاستوخوشبختانهدرایرانو
دولتیازدهمتالششدهایننگاهدرعرصهگردشگری
شکلبگیرد.مدیرعاملهلدینگگرین؛ضمناشارهبه
اینکه امروزه باید نوآوری و ابتکار در صنعت گردشگری
بکار گرفته ش��ود ،ادام��ه داد :در این میان باید بخش
خصوصی را فعال کرد و برای رشد صنعت گردشگری
درابتدامجموعهایاززیرساختهایمرتبطرشدکنند
و امکانات الزم برای گردشگران ایجاد شود و مهمترین
تأثیرتوسعهزیرساختهادرصنعتگردشگریتقویت
هوش��مندانه و آکادمیک صنعت هتل داری اس��ت.
کارشناس هتل داری افزود  :رونق صنعت گردشگری و
هتلداریدرخارجازکشور،معرفیمزیتهایرقابتی
و فرصت های گردشگری و س��رمایه گذاری ایران در
مراکز حضور گردشگران از جمله هتل ها به عنوان یک
استراتژی باعث میشود گردشگران داخلی ،خارجی و
مخاطبی��ن بین الملل��ی نیز از آث��ار مثبت فرهنگی ،
اجتماعی واقتصادی گردشگری ایران بهرهمند شوند.
وی خاطرنش��ان کرد :معرفی صنایع داخلی و فرصت

های سرمایه گذاری یکی دیگر از نتایج توسعه صنعت
گردشگری و هتل داری در کشورهای توریستی است
که وقتی گردش��گری یک کش��ور رونق پیدا میکند
همزمانباآنصنایعمرتبطباگردشگرینیزرونقپیدا
خواهد کرد.محمد خرم طوسی کارشناس هتل داری
ادامه داد :کمک به توسعه همکاریهای بینالمللی و
تعامل با کشورهای دیگر نتیجه توسعه پایدار صنعت
گردشگری خصوصا هتل داری است که باعث تعامل
سازندهبینکشورهامیشود.گردشگریبهعنوانیک
کانالبسیارمهمدردیپلماسیعمومیمطرحاستکه
میتوانبااینابزارباعثتوسعهوتعالیگفتگویملتها
و تمدنها و تقویت روابط فرهنگی تجاری شد ،با توجه
بهاینکهایرانکشوریتمدنسازبودهودرشکلگیری
دیگر تمدنها نیز نقشآفرین بوده است ،بنابراین می
توانباایجادپایگاههایگردشگریوتوسعههتلداری
در کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه موجب
رونق کسب و کار  ،اشتغال زایی و جذب سرمایه گذاری
شد.

