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اقتصاد
فناوری

ضدویروس پاندا  ۲۰۱۸با نام panda dome
رونمایی شد

انقالب پاندا سکیوریتی ،بازار را با یک راه حل امنیتی
جهانی متحول کرده اس��ت ،Panda Dome .راهحل
جدید و  ۱۰۰درصد قاب��ل تنظیم برای اینکه حمالت
را پی��ش از وقوع آن تش��خیص دهد .پانداس��کیوریتی
س��ادهترین راهکار امنیت سایبری را فراهم کرده است،
با گردآوری تمامی ت��وان محصوالت خود در Panda
 Domeبصورت صد درصد قابل تنظیم است دهد که
با مراحل زندگی همه کاربران سازگار میباشد.
 ،Panda Domeهمانطور که از نام آن پیداست،
یک گنبد امنیتی انعطافپذیر اما انعطافپذیری را برای
محافظت از کاربران خود فراهم میکند .آنها به حفاظت
جهانی در مقابل تهدید و همچنین تطبیق با هر قسمت
از زندگ��ی و همچنی��ن جی��ب خ��ود میپردازند .این
انعطافپذیری به ویژه به دلیل اینکه Panda Dome
قابل تنظیم اس��ت ،به دس��ت میآید .این چهار برنامه
همراه با ماژولهای مس��تقل ک��ه کاربران میتوانند به
منظور اطمینان از حفاظت از آنها به نیازهای خاص خود
متصل ش��وند .این راهحلها با الزامات امنیتی هر کاربر
در نظر گرفته شدهاند و در طول سالها تعریف شدهاند.
به همین ترتیب ،ویژگیها را میتوان با یک کلیک تنها
اضافه کرد و حذف کرد .اتصال آزاد کامال رایگان نیز در
راهحلها ،از سادهترین آنتی ویروس  Panda Freeو
تمام برنامههای دیگر نیز موجود است.
برخی از ویژهگیهای Panda Dome
ارائه خدمت جدید وبگردی امن برای تمام کاربران.
پاندا برنامههای حفاظتی را ارائه میدهد که با
مراحل زندگی همه کاربران سازگار است.
ماژولهای اختیاری نیازهای خاص کاربران را
برآورده میکنند ،حتی فراتر از امنیت.
استفاده از دادههای بزرگ و هوش مصنوعی ،راهحل
امنیت جهانی را برای افراد و خانواده فراهم میآورد.
این یک راهحل اساس��ا توس��ط کاربران Panda
 Securityبرای کاربران  Panda Securityایجاد شده
است.
مدل  Essentialبرای کس��انی که میخواهند از
اینترنت به صورت امن اس��تفاده کنند و از ش��بکههای
 Wi-Fiخود محافظت کنند طراحی ش��ده است .مدل
 Advancedبه س��مت مرحلهای از زندگی که در آن
مردم به صورت آنالین به اینترنت متصل میشوند ،نگران
امنیت کل خانواده هس��تند .در عی��ن حال ،برنامههای
" "Completeو " "Premiumب��ا هدف حفاظت از
اطالع��ات در برابر انواع حمالت و حفظ امنیت و حریم
خصوصی در چندین دستگاه هدف قرار میگیرند .عالوه
بر این ،برنامه  Premiumشامل نسخه کامل از ویژگی
وبگ��ردی آزاد با بیش از  ۲۰مکان مجازی برای تضمین
حف��ظ حریم خصوصی کامل ،به لط��ف تونل دادههای
خصوصی ،همراه با بسیاری از مزایای دیگر.

اخبار
رونمایی از نسل جدید کارتخوانهای تاپ با
مشارکت شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

نس��ل جدی��د کارتخوانه��ای عرضه س��وخت با
هدف اس��تفاده از کارت سوخت خودروها ،تسهیل در
پرداخت هزینه از سوی مشتریان ،رونمایی شد.
مراسم رونمایی از نسل جدید کارتخوانهای تاپ
در جایگاه سوخت کش��ور ،روز سهشنبه  19تیرماه با
حض��ور پوررنجبر مدیرعامل گ��روه دادهپردازی بانک
پارسیان؛ قنبریان مدیرعامل شرکت تاپ؛ موسویخواه
مدیرعامل شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران
و فرقدان��ی رئیس هیات مدی��ره پترو ایریک در محل
جایگاه سوخت میدان آزادی برگزار شد.
پوررنجبر در این مراسم از ایجاد رقابت با افزایش
س��رعت در پرداخ��ت بوس��یله این طرح خب��ر داد و
یادآورش��د :در آین��ده تکمیل پ��روژه اینگونه خواهد
بود ک��ه با یک کلیک فرایند انج��ام و یا حتی از قبل
پرداخت صورت خواهد گرفت.

همراه بانک صادرات ایران حلقه اتصال
میلیونها حساب سپهری

میزان تراکنشهای همراه بانک صادرات ایران در
خرداد ماه از  ٩٦هزارمیلیارد ریال فراتر رفت.
روند افزایشی استفاده از همراه بانک در میان سایر
سامانههای بانکداری الکترونیک در نظام بانکی کشور به
دلیل افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند مرتبا با
استقبال بیشتری روبهرو است که در این میان نسخههای
جدید  ٤.٩٤اندرویدی و  iOS ٥.٩٦همراه بانک صادرات
ایران به دلیل تنوع خدمات ،بستر مناسبی برای تبادالت
مال��ی و تراکنشهای پولی فراهم کرده اس��ت .بنابراین
گزارش ،طی خردادماه امس��ال ،بالغ بر  ٩٦هزار میلیارد
ریال از طریق س��امانه همراه بانک صادرات ایران مبادله
شد که نسبت به ماه قبل نیز افزایش قابل توجهی داشته
است .در اردیهشتماه سالجاری نیز شاهد افزایش ٥٣
درصدی میزان تراکنشها در این سامانه بودیم.

مشارکت فعال بانک کشاورزی در حمایت
از اشتغال پایدار روستایی و عشایری

بانک کش��اورزی با تعهد پرداخت بیش از 50درصد
از اعتب��ار  120هزار میلیارد ریالی طرح اش��تغال پایدار
روس��تایی و عشایری ،سهم عمدهای در اجرای این طرح
بزرگ ملی و حمایت از تولید کاالی باکیفیت ایرانی دارد.
کالنتری معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در
جلسه بررسی روند پیشرفت این طرح که باحضور مدیران
ادارات و بانکهای سیس��تان و بلوچس��تان در مدیریت
بانک کش��اورزی این استان برگزار شد ،اعالم کرد :بیش
از  600میلی��ارد ریال وام قرضالحس��نه از محل اعتبار
 120هزار میلیارد ریالی طرح اش��تغال پایدار روستایی
و عش��ایری به روس��تاهای مرزی و محروم سیس��تان و
بلوچستان اختصاص یافته است.کالنتری افزود :بانکهای
کشاورزی ،توسعه تعاون ،پست بانک و صندوق کارآفرینی
امید ،این میزان اعتبار را در اختیار افرادی قرار میدهند
که طرحهایی برای ایجاد اشتغال ،فعال شدن واحدهای
تولیدی و ایجاد واحدهای تولیدی جدید دارند.

پنجشنبه  21تیر  1397شماره 4788

بررسی نسبت نوسان ارزی با تورم

سعید غالمیباغی
مدرس دانشگاه و پژوهشگر ارشد امور اقتصادی

ن��رخ ارز یک��ی از متغیره��ای
جنباستانبول
اساسی اقتصاد است که تغییر و
نوس��ان آن آثار متنابهی بر ش��اخصهای اقتصادی
کش��ور دارد ،به همین دلیل است که نرخ ارز یکی از
چالشبرانگیزترین متغیرهای اقتصادی اس��ت و در
س��الهای اخیر نیز بخش عم��دهای از مباحث فنی
اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده و شاید بتوان
ادعا نمود که در چند هفتهی گذش��ته ،هر روز شاهد
خبرهای ارزی جدید و وضع قواعد و مقررات ناظر بر
نظام ارزی هستیم که تمامی آنها عنوان ساماندهی
نظام ارزی کشور را یدک کشیده ولی تعدد و بیثباتی
آنها خود ضربهای بر نظام ارزی قلمداد میشوند.
«ثب��ات» یک��ی از مهمتری��ن خصوصیتهای
نظام ارزی در اقتصاد اس��ت و حتی در تعیین نرخ
ارز نیز این سیاس��ت باید در دستور کار قرار گیرد
که نوسانات آن در محدودهای مشخص به حداقل
برس��د .پرواضح اس��ت که فارغ از نوع نظام ارزی
در اش��کال مختلف نظام ارزی ش��ناور ،نظام ارزی
ثابت ،نظام ارزی میخکوب قابل تعدیل ،نظام ارزی
میخکوب خزنده و نظام ارز ش��ناور مدیریت شده
الزم اس��ت به خصوصیت «ثبات» توجه ش��ود تا
فعاالن اقتصادی بتوانند نس��بت به ورود به فضای
کس��بوکار و انجام س��رمایهگذاری ترغیب شده و
برای آن برنامهریزی نمایند.
از این دی��دگاه ،بیثباتی نظ��ام ارزی میتواند
فضایی را فراهم سازد که سرمایهگذاران ،سرمایههای
خ��ود را به بازار ام��ن دیگری منتق��ل نمایند تا با
ریسک باالی تغییرات فاحش ارز مواجه نشوند .در
کنار مشخصهی «ثبات»« ،پیشبینیپذیری» نظام
ارزی نیز از اهمیت بهس��زایی برخوردار اس��ت زیرا
میتواند امنیت روانی سرمایهگذاری را متأثر ساخته
و به تضعیف و یا تقویت امنیت اقتصادی بینجامد.
نگاهی به نظام ارزی حاکم بر کشور
متأس��فانه رص��د عناوین خبره��ای ارزی در
چند ماه گذش��ته بیانگر آن اس��ت که نظام ارزی
فعلی کش��ور به ط��ور مدون طراح��ی و عملیاتی
نشده اس��ت .برخالف صراحت بند(ج) مادهی 81
قانون برنامهی پنجم که نظام ارزی کش��ور را نظام
«شناور مدیریت ش��ده» اعالم کرده و بیان داشته
که نرخ ارز با توجه به حفظ دامنهی رقابتپذیری
در تجارت خارجی و ب��ا مالحظهی تورم داخلی و
جهانی و همچنین ش��رایط اقتصاد کالن از جمله
تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود.
ب��ا این ح��ال در عم��ل میتوان ادع��ا نمود
که نظام فعلی ارزی کش��ور بیش��تر ش��بیه نظام
«میخکوب قابل تعدیل» است تا «شناور مدیریت
شده» زیرا در نظام شناور مدیریت شده محدودهی
قیمتی م��ورد نظر برای مدیریت دولت مش��خص
ش��ده و ن��رخ ارز در این حیطه به صورت ش��ناور

افزایش نرخ ارز قیمت کاالها را چه میزان باال میبرد؟

و براس��اس نظ��ام عرضه و تقاضا تعیین میش��ود
ول��ی در نظام «میخکوب قابل تعدیل» نرخ مرجع
ارز به ص��ورت ثابت تعیین میش��ود و پس از آن
در ص��ورت بروز ضرورت ناش��ی از بازار این نرخ را
تعدیل میکنن��د .با این حال نظام ارزی فعلی چه
در قانون و چه در عمل پاس��خگوی ش��رایط فعلی
جامعه نبوده و سیاستگذاران نظام ارزی به دنبال
راه��کاری فراتر از این چارچ��وب برای مدیریت بر
این بازار هستند.
آثار تغییر نرخ ارز بر اقتصاد و تورم
نرخ ارز در واقع قیمت پول خارجی اس��ت که
ب��رای مبادالت میان کش��ورها مورد اس��تفاده قرار
میگیرد از این رو اس��ت که تعیی��ن این نرخها در
روابط میان کش��ورها تأثیر داشته و در برخی مواقع
حت��ی به بروز جنگهای ارزی نیز منجر میش��ود.
در ابع��اد داخلی نیز ،ن��رخ ارز بر تمامی متغیرهای
اقتصادی از جمله تولید ،س��رمایهگذاری ،اشتغال و
تورم تأثیر مس��تقیم و غیرمس��تقیم دارد .هر چند
تأثیر اولیهی تغییر نرخ ارز را باید بر بخش بازرگانی
خارجی و شاخصهایی مانند صادرات و واردات رصد
نمود ولی این شاخص تأثیر بهسزایی در ایجاد تورم
در کشور و افزایش سطح عمومی قیمتها داشته و
اتخاذ هر سیاستی درخصوص نرخ ارز باید باتوجه به
آث��ار آن بر افزایش قیمتها با دقت و تأمل کافی و
همراه با ابزارهای ضدتورمی اتخاذ شود.
ش��ایان توجه اس��ت که هیچگاه نمیتوان نرخ
ثابتی را به عنوان نرخ بهینه و مطلوب عنوان نمود
زیرا هرگونه نرخگ��ذاری جدید دارای اثر مثبت بر
برخ��ی متغیرها ب��وده و بر برخی دیگ��ر اثر منفی
خواهد گذاش��ت .ب��رای مثال کاهش ن��رخ ارز هر
چند موجب افزایش قدرت پول ملی و ارزان شدن
واردات و کاهش تورم و افزایش رفاه میش��ود ولی
میتوان��د ب��ا افزایش قیمت کااله��ای صادراتی به
صادرات خدشه وارد نماید و یا هر چند افزایش نرخ
ارز موجب ایجاد مزیت برای صادرات کاال میشود
ولی با افزای��ش قیمت واردات ،هزین��هی تولید را
افزای��ش داده و از طرف دیگر ب��ا افزایش تورم در
جامعه به ضرر تولید و صادرات تمام میشود.
آثار تورمی افزایش نرخ ارز
در مطالع��ات تجربی که درخصوص تأثیر نرخ
ارز در ادبیات اقتصادی ایران و جهان انجام ش��ده
است ،معموالً از  2روش استفاده میشود .در روش
اول ب��ه صورت س��اده تنها اثر مس��تقیم تغییرات
ن��رخ ارز بر متغیرهای بازرگان��ی خارجی از جمله
صادرات و واردات تحلیل میش��ود و در روش دوم
عالوه بر اثر مس��تقیم ،تأثیر نرخ ارز بر متغیرهایی
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ﺁﮔﻬﻰ ﻻﺯﻡ ﺷﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺁﻥ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

110/36528

ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  1005ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ  21ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2217ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  970206/214ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻧﻮﺭﻣﺮﺍﺩ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 131
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1380/7/26ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ
ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  6ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ 1329
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻛﻨﮕﺎﻭﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺍﺣﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 536
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1334ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻛﻨﮕﺎﻭﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩﻯ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2217ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1342ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻛﻨﮕﺎﻭﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -4ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  7088ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1336ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻛﻨﮕﺎﻭﺭ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﻣﻬﻮﺵ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  152ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ 1342
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻛﻨﮕﺎﻭﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -6ﭘﺮﻳﻮﺵ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 102ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1345ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻛﻨﮕﺎﻭﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -7ﺯﻫﺮﺍﺳﻠﻄﺎﻥ
ﭘﻮﺭﻗﻠﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  79ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1307ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻛﻨﮕﺎﻭﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻤﺴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ
ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

110/36526

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  214ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻨﺞ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 1396/6/8 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 182/604/96 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ:
 1020ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ :ﺷﻌﺒﻪ  604ﻣﺠﺘﻤﻊ  12ﻭ  13ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ﺑﺸﻴﺮﻯ ﻭﺭﺯﻗﺎﻧﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺁﻗﺎﻯ
ﺭﺑﻴﻌﻠﻰ ﻛﻴﺎﻧﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  62/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ  /ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ /
ﻣﻘﺮﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺸﻮﺭﺗﻰ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﻌﺒﻪ  604ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ) .ﺭﺍﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ( ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ﺑﺸﻴﺮﻯ ﻭﺭﺯﻗﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺑﻴﻌﻠﻰ ﻛﻴﺎﻧﻰ
ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ  62/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﻳﻚ ﺭﺳﻴﺪ ﻋﺎﺩﻯ ﻣﻮﺭﺥ  95/4/14ﺑﺎ
ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ،
ﺑﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﻋﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺩﺭ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻘﺎﻯ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﺪ ﻣﺪﻋﻰ ،ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ
ﺑﻘﺎﻯ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ
ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ،ﻻﻳﺤﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﻪ ﺍﻯ ﻫﻢ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺧﺪﺷﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ
ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺩﻳﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺭﺍ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ" ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  198ﻭ  515ﻭ  519ﻭ  522ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺼﻮﺏ  1379ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  807/500ﺭﻳﺎﻝ
ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ  96/2/19ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﻣﻞ
ﺣﻜﻢ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ
ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﻓﺮﺟﻪ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺤﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

110/36525

ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  604ﻣﺠﺘﻤﻊ  12ﻭ  13ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ

مانند تولید و سطح عمومی قیمتها نیز مورد نظر
قرار میگیرد.
در عمدهی کش��ورها این نرخ تورم اس��ت که
موج��ب تغییر نرخ ارز میش��ود و تغییرات نرخ ارز
تنها آثار محدودی بر س��طح قیمتها دارند ،با این
حال در ایران ،افزایش نرخ ارز از راههای زیر بر تابع
تولید و شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی تأثیر
منفی گذاشته و به افزایش سطح عمومی قیمتها
و ایجاد تورم و یا تشدید آن در جامعه میانجامد.
 -1ایجاد ت��ورم با افزایش قیم��ت نهادههای
وارداتی بخش تولید؛
در تئوریه��ای اقتصادی ،رابط��هی نرخ ارز با
واردات ،رابط��هی معکوس و منفی اس��ت .یعنی با
افزایش نرخ ارز ،قیمت کاالهای وارداتی باال میرود.
ای��ن موضوع به صورت مس��تقیم بر هزینههای آن
دس��ته از کااله��ای وارداتی که به عن��وان نهادهی
تولید اس��تفاده میش��وند ،تأثیر میگ��ذارد یعنی
هزین��هی تمام��ی کاالهای واردات��ی از جمله مواد
اولی��ه ،کاالهای س��رمایهای و کاالهای واس��طهای
افزایش یافت��ه و در نتیجه هزینهی تولید باال رفته
و قیم��ت کاالها افزایش مییاب��د .برخی مطالعات
انجام ش��ده در کشور گویای آن هستند که صنایع
مختلف کش��ور از حداقل  10تا  70درصد به مواد
اولیه خارجی وابستگی دارند و از این منظر افزایش
نرخ ارز به معنای افزایش سطح عمومی قیمتها و
ایجاد زمینه برای بروز تورم است.
 -2ایج��اد تورم ب��ا افزایش قیم��ت کاالهای
مصرفی وارداتی سبد خانوار؛
افزایش نرخ ارز مطابق فرآیند یاد شده بر افزایش
قیمت کاالهای مصرفی وارداتی نیز تأثیر گذاشته و
موجب میشود ،س��بد مصرفی خانوار که بخشی از
آن را کاالهای وارداتی تشکیل میدهد با قیمتهای
باالتری نسبت به گذشته فراهم شود و از این منظر
تأثیر مستقیمی بر ایجاد تورم در کشور دارد.
 -3ایجاد ت��ورم به واس��طهی تأثیر بر قیمت
سایر عوامل تولید؛
وقتی ب��ا افزایش ن��رخ ارز ،قیمت محصوالت
وارداتی باال میرود مطابق بند قبلی ،قدرت خرید
خانوار متأثر ش��ده و هزین��هی زندگی باال میرود.
نی��روی کار ش��اغل برای جب��ران توانایی خرید از
دس��ت رفته تقاضای افزایش س��طح دس��تمزد را
داش��ته و همین امر موجب افزایش هزینهی تولید
و تش��دید ت��ورم در جامع��ه میش��ود .همین امر
برای س��ایر عوامل تولید نی��ز اتفاق میافتد .یعنی
هزینهی نیروی کار ،س��رمایه ،تکنولوژی ،مدیریت
و  ...باالرفته و بر هزینهی تولید تأثیرگذاش��ته و به
ایجاد تورم در کشور میافزاید.
 -4ایجاد تورم به واسطهی انگیزهی روانی در

پذیرش بازار.
وقتی کااله��ای خارجی وارداتی با افزایش نرخ
ارز دچار افزایش قیمت میش��وند ،کاالهای مشابه
داخل��ی نی��ز میتوانند از نظر روانی س��طح قیمت
ف��روش خود در عمدهفروش��ی و خردهفروش��ی را
افزایش دهن��د ،زیرا افزایش قیمته��ای کاالهای
وارداتی ،کشش قیمتی کاالهای داخلی را نیز تحت
تأثیر قرار داده و از این منظر افزایش قیمت کاالهای
داخلی با کاهش تقاضا مواجه نمیشود زیرا انتظارات
قیمتی در افکار جامعه نهادینه شده است.
توج��ه به ای��ن نکت��ه از آنجا الزم اس��ت که
عوامل یاد ش��ده در تمامی اقتصاده��ا دارای وزن
یکس��انی نیس��تند ،برای مثال در اقتصادهایی که
س��هم نهادهای وارداتی در آنها اندک اس��ت و یا
کاالهای اساس��ی معیش��ت م��ردم از اقتصاد ملی
تأمین میشود و یا سندیکاهای کارگری بر سطوح
دس��تمزد نظ��ارت دارند و یا انتظ��ارات تورمی در
آنها پایین اس��ت ،افزایش ن��رخ ارز تأثیر چندانی
بر سطح تورم ندارد.
ام��ا در اقتصاد ایران که نخس��ت بیش از 90
درص��د واردات رس��می کش��ور را کااله��ای مواد
اولیه ،س��رمایهای و واس��طهای تش��کیل میدهد،
نشانگر وابستگی تولید به واردات است ،دوم بخش
عمدهای از کاالهای اساس��ی از راههای رس��می و
غیررسمی از واردات تأمین میشود وکوچکترین
اختالل در واردات ای��ن محصوالت موجب اخالل
در ذخیرهسازی استراتژیک کشور میشود و سوم
نظارت محدودی بر س��طوح دستمزدها و افزایش
سایر عوامل تولید وجود دارد و همچنین انتظارات
تورمی به س��رعت بازار را از خ��ود متأثر کرده و با
ش��روع افزایش قیمتها هجمهی تقاضا به سمت
بازار آغاز میشود ،میتوان عنوان نمود که افزایش
نرخ ارز تأثیر قابل توجه و انکارناشدنی در افزایش
سطح قیمتها و تش��دید پدیدهی تورم در کشور
دارد .شایان توجه است که کاهش ارزش پول ملی
و افزایش تورم در کشور به صورت قطع به تضعیف
قدرت خرید ریال در کشور انجامیده و اصلیترین
فشار بر طبقات محروم جامعه تحمیل میشود.
ب��ه همین دلیل اس��ت ک��ه برخ��ی مخالفان
افزای��ش نرخ ارز با توجه به آث��ار آن ،معتقدند که
رش��د فزایندهی ارز موجب انتق��ال تورم به داخل
کشور شده است.
در این ش��رایط که هرگونه افزایش در نرخ ارز
در اقتصاد ایران ب��ه افزایش قیمتها منجر خواهد
ش��د ،اش��اره به این توجیه که با هرگونه تورم باید
نرخ ارز نیز افزایش یابد تا مزیت کاالهای صادراتی
حفظ شود ،کشور را به چرخه و دور باطلی میاندازد
که بی��رون آمدن از آن دارای آثار ابرتورمی اس��ت.

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ  910ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻨﻄﻘﻪ  19ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻧﺠﻔﻰ ﻳﺎﻣﭽﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻛﺮﻳﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺍﻭﺩ
ﭘﻮﺭﺍﺣﻤﺪﻯ ﺟﻮﺷﻘﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﭼﻮﻥ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻔﺎﺩ ﺣﻜﻢ ﺭﺍ
ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ  120ﺗﻦ ﻣﻘﻮﺍﻯ  180ﮔﺮﻣﻰ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎﻧﺴﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻰ )ﻛﭙﻰ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  96/1135ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﺪ( ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ  34/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ) 1397/5/20ﺷﻨﺒﻪ( ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ 4
ﺑﻌﺪﺍﺯﻇﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ
ﻗﻴﻤﺖ  172/615/000ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺎﻝ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ
ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻳﺎ ﭼﻚ ﺑﺎﻧﻜﻰ )ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﺷﺪﻩ( ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﻭﺟﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺘﻰ ﻛﻪ
ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﺍﺩﻭﺭﺯ ﺍﺟﺮﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﺍﺯ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ
ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻬﺎﻯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺭﺍ ﻧﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻮﻗﻴﻒ
ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ  .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﺍﻳﺎﻡ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﻮﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﻓﺮﺩﺍﻯ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﺿﻤﻨﺎ ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﻣﻰ
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻇﺮﻑ  5ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1396/8/7ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 960700ﻭ  960729ﺑﻪ ﻋﺮﺽ ﻣﻰ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 961011016380143
ﻣﻮﺭﺥ  96/6/13ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ  960729ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ 150/000/000
ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  960110163801374ﻣﻮﺭﺥ
 96/6/6ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ  960700ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ  200/000/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺭﺥ 96/6/6
ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻮﻗﻴﻒ  120ﺗﻦ ﻣﻘﻮﺍﻯ  180ﮔﺮﻣﻰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﻰ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻫﺎﻯ
ﻻﺯﻡ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻯ  96/2/25 – 1213ﻭ  96/2/19 – 1199ﻭ
 96/1/29 – 1170ﻭ  96/1/29 - 1169ﻭ  96/2/9 – 1186ﻭ 96/2/24 – 1208
ﻣﻘﻮﺍﻯ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻧﺴﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮﺥ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﻻﻯ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ 34/000ﺭﻳﺎﻝ )ﺳﻰ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ( ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  10/294ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺍﺯ ﻣﻘﻮﺍﻯ  180ﮔﺮﻣﻰ ﻫﺎﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  350/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ
ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺮﺍﻯ
110/32726
ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻧﻮﺯﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ﻣﻼﺋﻰ

ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﺣﻤﺪ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ
ﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﻦ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺿﺎ ﺑﺨﺸﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻳﻤﺎﻥ
ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﺣﻤﺪ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﻦ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﭼﻚ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709981100200079ﺷﻌﺒﻪ  1002ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻚ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ 1397/6/3
ﺳﺎﻋﺖ  15:15ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ،ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ
ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ 1002
110/36548
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻚ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺁﺷﻮﺭﻯ

ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  0014877570ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  276/1006/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺩﺍﻭﺩ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1638ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 96/5/7ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺟﺒﺎﺭﻯ ﺟﻤﺎﻝ ﺁﺑﺎﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1713ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ 1354/5/14
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻤﺴﺮ  -2ﺍﻡ ﻟﻴﻠﻰ ﻣﻠﻜﻰ ﺟﻤﺎﻝ ﺁﺑﺎﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 3
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1330/5/16ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻫﺮﺳﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺎﺩﺭ  -3ﺳﺠﺎﺩ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  0014877562ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1371/5/20ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ
 -4ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  0014877570ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1371/5/20ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ
ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ
ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

110/36545

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1006ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  21ﺗﻬﺮﺍﻥ

تمامی بررس��یهای یاد ش��ده گویای این واقعیت
اس��ت که سیاستهای افزایش نرخ ارز لزوماً باید با
سیاستهای کنترل کنندهی قیمتها و سطح تولید
کل همراه باشد تا این سیاست نتایج مثبتی داشته
باشد و اگر نه نتیجهای جز تورم نخواهد داشت.
در شرایط کنونی ،فارغ از محدودیتهای ناشی
از ص��دور نفت و وصول وج��وه آن ،میتوان عنوان
نم��ود که تخصی��ص ارز به دلی��ل محدودیتهای
موجود به صورت عادی مقدور نیست و الزم است
براس��اس اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی نخست
تخصیص ارز به کاالهای اساسی و مورد نیاز جامعه
محدود ش��ود و دوم ش��رایط به نحوی باشد که از
بروز پدیدههای ابر تورمی جلوگیری گردد.
راهکار پیشنهادی
ب��ا توجه به مطالب یاد ش��ده به نظر میرس��د
وض��ع مق��ررات ارزی به منظور س��اماندهی بازار با
توجه ب��ه واقعیتهای اقتصاد و ش��رایط کنونی در
راس��تای حمایت مؤث��ر از تولید و اکتف��ا نکردن به
حرکتهای شعاری امری الزم و ضروری است و در
این راس��تا اولین اقدام بای��د تخصیص ارز مورد نیاز
کاالهای اساس��ی و کاالهای مورد نیاز بخش تولید
با ارز ارزان قیمت باش��د تا بتوان آثار تورمی ناش��ی
از محدودیته��ای ارزی را کنت��رل کرد و کاالهای
اساس��ی مورد نیاز جامعه را نیز تهیه و تأمین نمود.
همچنین الزم است این اقدام توسط اسنادی باالتر از
سطح آیین نامه انجام شود تا با تغییر مداوم رویهها،
فهرس��تها و چگونگی توزیع ارز ،زمینهی بیثباتی
سیاستها و افزایش احتمال رانت فراهم نشود.
درپیشنویس قانونی پیش��نهادی ،الزم است
به م��وارد زیر توجه ش��ود -1 :اس��تفادهی بهینه
از ظرفیته��ای ارزی کش��ور و ح��ذف نیازه��ای
غیرضروری وارداتی؛  -2تش��کیل و فعال س��ازی
کمیتههای تخصیص ارز در دولت؛  -3تأمین ارز با
نرخ مرجع برای واردات کاالهای اساسی و کاالهای
م��ورد نی��از بخش تولی��د؛  -4ایج��اد و راهاندازی
س��امانهی رهگیری ارزی از هنگام تخصیص تا روز
ترخی��ص کاال و رهگی��ری کاال در نظ��ام توزیع تا
مصرفکننده؛  -5تخصیص فوری و خارج از نوبت
ارز در موارد کس��ری ذخیرهی کاالهای اساس��ی؛
 -6تأمین ارز واردات کاالهای غیراساس��ی از بازار
آزاد؛  -7تأمین ارز مس��افرتی و دانشجویی از بازار
آزاد؛  -8پیشبینی مج��ازات مؤثر برای متخلفان
در تخصیص ارز مرجع؛  -9نظارت قوهی مقننه بر
فرآیند تخصیص ارز توس��ط دولت؛  -10تشکیل و
فعال سازی کمیتههای توزیع کاالهای اساسی در
دولت؛  -11تس��ریع در ترخیص کاالهای اساسی
توسط گمرک؛  -12تکلیف دولت به ذخیرهسازی
کاالهای اساسی با مشارکت بخش غیردولتی؛ -13
اقدام س��ریع دولت برای ایجاد تع��ادل در بازار در
م��واردی که میانگین قیمت کاالهای اساس��ی در
طول یک هفته نسبت به میانگین هفتهی گذشته،
برهان
افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.

ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻧﻴﻚ ﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  0012083127ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  247/1006/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﻧﻴﻚ ﭘﻮﺭ ﺍﻧﺪﺭﺁﺏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 115ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  83/3/7ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ
ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﻫﺎﺷﻢ ﻧﻴﻚ ﭘﻮﺭ ﺍﻧﺪﺭﺁﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  916ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ
 1339ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -2ﻗﺎﺳﻢ ﻧﻴﻚ ﭘﻮﺭ ﺍﻧﺪﺭﺁﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 742ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1342ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -3ﺩﺍﻭﺩ ﻧﻴﻚ ﭘﻮﺭ ﺍﻧﺪﺭﺁﺏ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  934ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1346ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -4ﺭﻭﺡ
ﺍﻧﮕﻴﺰ ﻧﻴﻚ ﭘﻮﺭ ﺍﻧﺪﺭﺁﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2642ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1335ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -5ﻓﺮﻧﮕﻴﺲ ﻧﻴﻚ ﭘﻮﺭ ﺍﻧﺪﺭﺁﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1530ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ 1337
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -6ﻣﻬﺮﺍﻧﮕﻴﺰ ﻧﻴﻚ ﭘﻮﺭ ﺍﻧﺪﺭﺁﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 368ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1338ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -7ﻧﻨﻪ ﺑﺎﺟﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﺯﺍﺩﻩ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  20ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1317ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ
ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

110/36541

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1006ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  21ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺳﻮﻝ ﻳﺰﺩﺍﻧﻰ ﻃﺎﻫﺮ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺎﺫﺭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺳﻮﻝ ﻳﺰﺩﺍﻧﻰ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709981100500086ﺷﻌﺒﻪ  1005ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻴﺴﺖ
ﻭ ﻳﻚ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/6/7ﺳﺎﻋﺖ
 16:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ
ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ،ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ  1005ﻣﺠﺘﻤﻊ
110/36538
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻚ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻴﮕﻰ ﺑﺎﺭﮔﺎﻣﻰ

ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ  /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ :ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺷﻴﺸﻪ ﮔﺮﺍﻥ ،ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ  /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ :ﺣﻤﻴﺪ ﺁﻳﺮﻡ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 9609971100500840
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  30/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ
 750/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
 95/10/26ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ" ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ 1005
110/36535
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻚ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻣﺮﺟﺎﻥ ﭼﻴﺎﻧﻰ

ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﻣﻘﺪﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﺭﺿﻮﻯ ﻳﺎﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9609981100501046
ﺷﻌﺒﻪ  1005ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻚ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/6/7ﺳﺎﻋﺖ  15:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ
ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ
ﺧﻮﺩ ،ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ  1005ﻣﺠﺘﻤﻊ
110/36532
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻚ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻴﮕﻰ ﺑﺎﺭﮔﺎﻣﻰ

ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻦ
ﻧﮋﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎﺑﺎﺋﻰ ﻓﺮﺩ ﻭﻃﻦ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709981100500060ﺷﻌﺒﻪ  1005ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ
ﻳﻚ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/6/7ﺳﺎﻋﺖ
 16:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ 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
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