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چرخ توسعه

ت خصوصی در کشور تا ماه آینده
آغاز فعالیت پس 

معاون پستی رگوالتوری از آغاز فعالیت تجاری اپراتورهای خصوصی پست تا
یکماه آینده خبر داد و گفت :گردش مالی بخش پس��ت تا پنج سال آینده ۵۴۳
درصد رشد خواهد کرد.
مجتبی نصیری اظهار کرد :دو اپراتور ترن پارت تیپاکس و شرکت پست پیشگامان
بادپا پس از دریافت پروانه ،در س��ه حوزه ایجاد زیرس��اختهای الزم ،ش��بکه توزیع و
سامانههای نظارتی در چارچوب پروانه و الزامات رگوالتوری اقدامات الزم را انجام دادهاند و تا
یک ماه آینده سرویسهای پستی خود را در قالب اپراتورهای خصوصی این حوزه ارائه میکنند.
وی افزود :این اپراتورها متعهدند در سال اول در  10مرکز استان فعالیت خود را به
طور رسمی آغاز کنند و در حال حاضر گردش مالی بخش پست کشور حدود  9هزار و
 800میلیارد ریال است که با حضور اپراتورهای خصوصی در بخش ارتباطات کشور این
تسنیم
بازار در سال پنجم فعالیت ،به حدود  63هزار میلیارد ریال میرسد.

دکل

استیضاح وزیر راه در دستور کار است

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر اینکه اختالف نظر با
وزارت راه و شهرسازی مربوط به مطالبه نمایندگان درخصوص نابسامانی بازار مسکن
است ،گفت :استیضاح وزیر راه و شهرسازی از دستور کار مجلس خارج نشده است.
ف��رجاهلل رجبی درخصوص آخرین وضعیت رس��یدگی به اق��دام وزیر راه و
شهرسازی در را رابطه با تعلیق پروانه اشتغال به کارش ،اظهار کرد :بنده براساس
حکم رئیسجمهوری ،بهعنوان رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان کش��ور
منصوب ش��دهام ،از اینرو موضوع بسیار روشن اس��ت .وی تصریح کرد :رئیسجمهوری
موضوع تعلیق حکم پروانه اش��تغال به کار بنده از سوی وزیر راه و شهرسازی را به دفتر
بازرسی ویژه ارجاع دادهاند.
وی تصریح کرد :طی یک س��ال اخیر پیگیریهای فراوانی در رابطه با اوضاع نابسامان
مسکن و تاثیر منفی آن بر افزایش بیکاری و کاهش اشتغالزایی انجام دادهام .تسنیم

وعده مجلس برای حل مشکل بدهی وزارت نیرو

وزی��ر نیرو از وعده مجلس برای حل مش��کالت بخش خصوصی و طلبکاران
وزارت نیرو خبر داد و گفت :برنامه تفصیلی تامین آب وبرق پیک تابس��تان سال
آینده در کمیسیون انرژی ارائه شد.
رضا اردکانیان با تاکید بر اینکه گزارش مفصلی از عملکرد صنعت آب و برق در
پیک تابستان  97خدمت در اختیار نمایندگان خانه ملت قرار گرفت ،عنوان کرد :در این
جلسه برنامه تفصیلی پیک تابستان سال آینده در کمیسیون انرژی به عنوان همکار نزدیک
وزارت نیرو ارائه شد و سرفصلهای مختلف این برنامه همچون تولید ،توسعه ،انتقال ،شبکه
توزیع ،برنامههای مدیریت مصرف ،نیروگاههای تجدیدپذیر و برقآبی و سایر برنامههای انجام
شده برای ایجاد شرایط مناسب در تابستان سال آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود :با توجه به نزدیک شدن به مباحث بودجه  98تمامی اعضا به بر این مسئله
تاکید داشتند که باید تمامی ظرفیتهای اجرایی و قانونی را به کار گرفت .پاون

معیـشت
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مخالفان پیمانس��پاری ارزی
جنباستانبول
دالی��ل عجی��ب و متناقضی را
برای مخالفت خود مطرح میکنند در حالی که برخی
کارشناسان علت عدم استقبال از این ابزار کنترلی را
به خطر افتادن منافع عدهای صادرکننده میدانند.
اگ��ر دولت ،صادرکنندگان را وادار کند که ارز
حاص��ل از صادرات خ��ود را به کش��ور بازگردانند
و آن را ب��ه بانکه��ا ی��ا مراک��ز مش��خصی که از
س��وی بانک مرکزی تعیین میش��وند بفروش��ند،
قانون پیمانس��پاری ارزی اجرایی ش��ده اس��ت.
پیمانس��پاری ارزی ،یک��ی از ابزارهای سیاس��ت
کنت��رل ارز ()foreign exchange control
است .پیمانسپاری ارزی معموال در شرایط کمبود
ارز برقرار میش��ود و هدف آن بازگشت ارز حاصل
از صادرات به کش��ور و جلوگیری از خروج سرمایه
است یعنی دقیقا مثل شرایط حال حاضر.
اواس��ط ش��هریورماه ب��ود که بان��ک مرکزی
تکالیف جدیدی را ب��رای صادرکنندگان در قالب
پیمانس��پاری ارزی اعالم کرد .همتی رئیس کل
بانک مرک��زی در اینب��اره گفت :پیمانس��پاری
ارزی برای صادرکنندگان ضروری ش��ده اس��ت و
صادرکنن��دگان قبل از ص��ادرات باید تعهدنامهای
را امضا کرده و متعهد ش��وند که ظ��رف 2ماه ارز
حاص��ل از ص��ادرات خود را به کش��ور وارد کنند.
وی افزود :مطمئن هستیم با توجه به اینکه قیمت
ارز برای صادرکنندگان خوب ش��ده است ،باید ارز
حاصل از صادرات خود را به داخل از کشور بیاورند
تا جریان واردات و صادرات به خوبی انجام شود.
ادعاهای عجیب مخالفان؛  3پاسخ به آنها
اما مقط��ع کنونی این ابزار کنترلی مخالفان و
موافقانی خاص خود را پیدا کرده است .در این بین
عمده مخالفان پیمانسپاری را متولیان صادرتی و
اف��رادی که به نحوی منافعش��ان ب��ا صادرات گره
خورده است تشکیل میدهند.

موافقان و مخالفان تشریح کردند؛

تأمین مالیهای خارجی جذب شده در سال 1396
عدد  46میلیارد دالر عنوان میکنند.
یک��ی از دالیلی که کمک ش��ایانی به تس��هیل
خروج س��رمایه از کش��ور کرده اس��ت ،عدم انتقال
و اظهار درآمده��ای ارزی صادرکنن��دگان (به ویژه
صادرکنندگان عمده) به داخل کش��ور بوده اس��ت.
همانگونه که تجربه نشان داده عدم اظهار درآمدهای
ارزی در کنار تحریمهای مالی و بانکی پیشرو ،ورود
ارز ناشی از صادرات به کشور را با مشکل مواجه خواهد
کرد .بنابراین در ش��رایط خطیر فعل��ی که نیازمند
افزایش ذخیره ارزی در برابر تحریمها هستیم باید هر
ابزاری که ش��ده جلوی فرار ارز صادراتی گرفته شود
و ارز صادرکنندگان عمده از جمله پتروش��یمیها و
فوالدیها که توسعه خود را تاکنون مرهون یارانههای
دولتی از جمله خوراک ارزان و هزینههای ناچیزآب،
برق و ...بودهاند را باز گردانده شود.
از سوی دیگر برخی اقتصاد دانان پیمانسپاری
را ب��ا اقدام��ات نظارتی اثر بخش میدانند .حس��ن
سبحانی استاد اقتصاد دانش��گاه تهران در این باره
معتقد است :پیمانسپاری ارزی یکی از سیاستهای
ض��روری اس��ت،گفت :م��ن از این سیاس��ت دفاع
میکنم ،البته به شرط نظارت؛ در گذشته حتی این
قانون یک منبع درآمد ریالی برای دولت ایجاد کرده
بود .مثال ب��ه ازای هر پیمانس��پاری رقمی درنظر
گرفته شده بود که به خزانه واریز شود.
س��بحانی از سوی دیگر بهانههای تخته کردن
پیمانس��پاری را غلط میداند و میگوید :کس��ی
در این ش��رایط میخواهد ص��ادرات انجام دهد و
از معافیت مالیاتی منتفع شود و امکاناتی که برای
صادرات غیرنفتی هس��ت را منتفع ش��ود ،باید در
قبال آن متعهد باشد چیزی هم به کشورش بدهد.
مثال ارز خود را اعالم کند.بنابراین نمیتوان گفت
چون پیمانس��پاری ممکن است فساد ایجاد کند،
پس نباید اجرا شود.در این صورت هیچ وقت تولید
راه نمیافتد .تسنیم

ادعاهای مخالفان پیمانسپاری ارزی

الهوتی رئیس کنفدارسیون صادرات در موضع
گیری شدید الحنی در اینباره گفته بود :آن طور که
انتظار میرفت در  6ماهه نخست سال ،ارز حاصل از
صادرات به سامانه نیما وارد نشد و دولت در این مدت
توافقات متع��ددی با صادرکنندگان اصلی که همان
 80درصد مدیران دولتی و خصولتی داشته است.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی که عمدتا
صنایع کوچک و متوس��ط هستند ،محدود است و
برای تامین س��رمایه در گردش خود مجبورند ارز
حاصل از صادرات را برای ادامه فعالیت به کش��ور
بازگردانند افزوده بود :ما به طور کلی با پیمانسپاری
مخالف هستیم و فکر میکنیم پیمانسپاری و اخذ
تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برخالف
قانون صادرات و واردات است.
امی��ر عابدی نایب رئیس کمیس��ون توس��عه
صادرات با گفتاری مشابه عنوان کرده بود :عمده ارز
و امکانات در اختیار خصولتیها و شبهدولتیهاست
که باید ارز خود را برگردانند و پیمانسپاری ارزی
فقط برای بخش خصوصی محدودیت میآورد.
ام��ا در پاس��خ بای��د گف��ت اوال؛ همانگونه که
خصولتیهای دولتی مثل پتروشیمیها و فوالدیها
تخلف در ارزآوری به کشور داشتهاند و باعث عرضه
قطرهچکان��ی ب��ه نیما بودند و این مس��ئله صدای
اعتراض رئیسجمه��ور را نیز درآورد بنابراین خود
دولت مصلحت اندیش��یده که بر علیه شرکتهای
متخلف خود قانون پیمانسپاری را وضع کند.
ثانی��ا؛ عزیزان صادرکنن��ده خصوصی صراحتا
میگویند که چون کس��ب و کارشان کوچک است
مجبور به بازگشت ارز به داخل هستند پس سوال
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ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﻣﺪﻝ  1386ﺭﻧﮓ ﺳــﻔﻴﺪ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﭘــﻼﻙ ﺍﻳــﺮﺍﻥ114-82ﻕ 86ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 1808359ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ  S1412285006117ﺑﻨﺎﻡ ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺷﺎﻛﺮﻳﺎﻥ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ) .ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ(
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻭﺳﻨﺪﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﭘﮋﻭ 405ﻣﺪﻝ  1386ﺭﻧﮓ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻯ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ
ﺍﻳﺮﺍﻥ  349-36ﻭ  27ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  12486026264ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  40412218ﺑﻨﺎﻡ ﻣﺤﺴﻦ ﻭﻻﻳﺘﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ) .ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ(
ﻣــﺪﺭﻙ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻰ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺷــﻌﺒﺎﻧﻰ ﺍﺻــﻞ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤــﻮﺩ ﺵ ﺵ  0780379942ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺳــﺒﺰﻭﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺭﺷــﺘﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻰ ﺁﺯﺍﺩ ﺳــﺒﺰﻭﺍﺭ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2525911ﻣﻔﻘﻮﺩ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺍﺯ ﻳﺎﺑﻨﺪﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ ).ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮﻡ( )ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ(
ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﻭﺍﻧﺖ ﭘﻴﻜﺎﻥ ﻣــﺪﻝ  1389ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣــﻰ 761ﻕ -87ﺍﻳﺮﺍﻥ  19ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 11489085121ﻭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  NAAA46AA8BC170733ﺑﻨﺎﻡ ﺳﻴﺮﻭﺱ ﻧﺒﺌﻰ ﺳﻨﻘﺮﻯ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﻫﺎچ ﺑﻚ  ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ،ﺗﻴﭗ ﺗﻴﺒﺎ  ، 2ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻧﻮﻙ ﻣﺪﺍﺩﻯ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﻣﺪﻝ  1395ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻮﺗﻮﺭ M15/8350562ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ  1066517ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺍﻳــﺮﺍﻥ 497-22ﺏ 35ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺳﭙﻬﺮ ﻧﻈﺮﻯ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0064721701ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  139760329012001750ﻣﻮﺭﺥ  1397/6/6ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ
ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﻨﻘﻰ ﻣﺘﻮﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺗﻘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  240ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ  ...ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ
ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 188/20ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  4ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  -1ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﺍ ﺷــﺪﻩ ﺍﺯ
ﭘﻼﻙ  4ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ -1ﺍﺻﻠﻰ ﻗﻄﻌﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺣﺴــﻴﻦ ﺁﺑﺎﺩ ﺣﺎﺝ ﺗﻘﻰ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳــﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻗﺎﺳﻢ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﻣﺤﺮﺯ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺍﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭﻣﺎﻩ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ،ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ607 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -1397/7/3 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1397/7/19 :
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ -ﺣﺴﻦ ﺭﺍﻣﻪ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑــﺮﺍﺏ ﺭﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 139760301206001534ﻣﻮﺭﺥ  1397/06/22ﻫﻴــﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﻣﻠﻚ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ
ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻗﻨﺒﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  3ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ
ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  1694/42ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  152ﺍﺻﻠﻰ ﻗﻄﻌﻪ  19ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻗﺎﻯ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ﺳﻤﻴﻌﻰ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺍﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ 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 ﺳﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1397/07/20:
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ1397/07/05:
ﻡ ﺍﻟﻒ1399/
ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻧﻮﺭﻯ ﺷﻴﺮﺍﺯﻯ –ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﻮﺷﻜﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  108ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  4/97/464ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻛﺎﺭﻓﺮﻭﺵ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 1453ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1394/10/27ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ-1:ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻰ ﻛﻮﺷــﻜﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ﺵ ﺵ 9ﻣﺘﻮﻟﺪ  1326ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ-ﻛﻮﺷﻚ ﻓﺮﺯﻧﺪ-2ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﻮﺷﻜﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ﺵ ﺵ  108ﻣﺘﻮﻟﺪ  1340ﺳــﺒﺰﻭﺍﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ-3ﻣﻬﺪﻯ ﻛﻮﺷﻜﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ﺵ ﺵ  1436ﻣﺘﻮﻟﺪ
 1345ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ-ﻛﻮﺷﻚ ﻓﺮﺯﻧﺪ-4ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻮﺷﻜﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ﺵ ﺵ  29694ﻣﺘﻮﻟﺪ  1338ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ-5
ﺭﻣﻀﺎﻧﻌﻠﻰ ﻛﻮﺷﻜﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ﺵ ﺵ  25959ﻣﺘﻮﻟﺪ  1330ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ-6ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻛﻮﺷﻜﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ
ﺵ ﺵ  26091ﻣﺘﻮﻟــﺪ  1331ﺳــﺒﺰﻭﺍﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ-7ﻃﻴﺒﻪ ﻛﻮﺷــﻜﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠــﻰ ﺵ ﺵ  28254ﻣﺘﻮﻟﺪ 1335
ﺳــﺒﺰﻭﺍﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ-8ﺯﻫﺮﺍ ﻛﻮﺷــﻜﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ﺵ ﺵ  197ﻣﺘﻮﻟﺪ  1344ﺳــﺒﺰﻭﺍﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ-ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  362ﻕ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴــﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ).ﻡ ﺍﻟﻒ (97/100/542
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  4ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ

اینجاس��ت چرا هراس از پیمانس��پاری دارند و در
برابرش مقاومت میکنند چراکه در پیمانس��پاری
دقیقا مطابق می��ل صادرکنندگان آنها را مکلف به
بازگشت ارز و سرمایه میکند.
ثالثا؛ رئیس کنفدارسیون صادرات پیمانسپاری
را خالف قانون صادرات عنوان کرده است در حالی
ک��ه هی��أت وزی��ران در فروردین ماه س��الجاری
دس��تورالعمل  16مادهای را به منظور س��اماندهی
و مدیری��ت ب��ازار ارز تصوی��ب و ابالغ کرده اس��ت
ک��ه براس��اس م��اده  6این دس��تور العم��ل کلیه
صادرکنندگان مکلف شدهاند ارز حاصل از صادرات
را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی مشخص
میشود ،به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

علت مقاومت در برابر پیمانسپاری چیست؟
س��یدبهاءالدین حسینیهاشمی رئیس اسبق
بانک صادرات درباره عدم اس��تقبال صارکنندگان
از پیمانسپاری میگوید :اس��تقبال از این پیمان
بس��یار کم اس��ت چراکه با مناف��ع صادرکننده در
تضاد است و به دلیل اینکه صادرکننده تمایل دارد
تا نرخ ارز باالترین نرخ در بازار باش��د نه نرخهای
مبادل��های ،نیم��ا و ...و علت اینک��ه از این پیمان
اس��تقبال نمیکنند وجود ب��ازار آزاد با قیمتهای
باالتر اس��ت .پیمانس��پاری ارزی در شرایط فعلی
کشور ،اقدام مثبتی است زیرا کسی که با استفاده
از امکانات کش��ور کاالیی را تولید و از کشور خارج
میکن��د ،به طور حتم ارز حاص��ل از صادرات نیز
باید ب��ه اقتصاد کش��ور بازگرداند ام��ا این پیمان
همیشه با عدم استقبال مواجه است.

ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻰ ﺭﺳــﺎﻧﺪ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ  /ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﺁﻗﺎﺑﺎﺑﺎﺋﻴﺎﻥ ﻧﺠﻒ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻣﺎﻟﻚ  /ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻗﺴــﻤﺘﻰ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  6ﺩﺍﻧﮓ
ﻣﺸﺎﻉ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  13/217ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﺮﻳﻪ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺭﻭﺩﻫﻦ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﻨﺪ  /ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺘﻰ  6012ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ  810345ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1348/10/2ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺴــﺘﺮ ﻭ ﺣﺮﻳﻢ
ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ  /ﻣﺴــﻴﻞ  /ﻧﻬﺮ  ...ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﻢ ﻭ ﺣﺴــﺐ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺏ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺑﺮ
ﺍﺳﺎﺱ ﻇﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺟﺎﺭﻯ  ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻭ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺏ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  10ﺭﻭﺯ ﺍﺯ
ﻣﺪﺕ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﮔﻴﻼﻭﻧﺪ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﻯ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺳﺎﻟﻦ ﻭﺭﺯﺷﻰ
ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ )ﻋﺞ( ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .ﺑﺪﻳﻌﻰ ﺍﺳﺖ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﻧﺎﻓﻰ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ
ﺁﺏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ )ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺏ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ( ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺴﺘﺮ ﻭ ﺣﺮﻳﻢ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻡ ﺍﻟﻒ -5596/ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -97/7/9:ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ97/7/19 :
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 139760301206000968ﻣــﻮﺭﺥ  1397/04/16ﻫﻴــﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺗﺼﺮﻓﺎﻧﻪ ﻣﺎﻛﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻗﺎﻯ ﺍﻗﺎﻣﻌﻠﻰ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺵ ﺵ  1237ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻓﺎﻣﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ
ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺩﺭ ﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  104/43ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  878ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  142ﺍﺻﻠﻰ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻗﺎﻯ ﺍﻗﺎﻣﻌﻠﻰ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ
.ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻯ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳــﻴﺪ 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 ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1397/07/20:
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ1397/07/05:
ﻡ ﺍﻟﻒ1400/
ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻧﻮﺭﻯ ﺷﻴﺮﺍﺯﻯ –ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻮﺍﺩ  3ﻭ  15ﻭ  17ﻭ  18ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ
ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺍﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻥ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺫﻳﻞ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ  90/9/20ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺍﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻗﺮﻳﻪ ﻛﻠﺴــﺮ ﺳــﻨﮓ ﺍﺻﻠﻰ  31ﺑﺨﺶ  16ﮔﻴﻼﻥ
ﭘﻼﻙ  4367ﻣﻔﺮﻭﺯ ﺍﺯ  20ﺩﺭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﺎﺭﻧﺪﻩ ﺑﺬﺭ ﺩﻳﻠﻤﺎﻧﻰ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻪ
ﻣﺴــﺎﺣﺖ  417/44ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﺘﺤﻌﻠﻰ ﺍﺣﻤﺪﻳﺎﻥ  .ﻟﺬﺍ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ
ﻣﺸــﺎﻉ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻔﺮﻭﺯﻯ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﮔﻬﻰ ﺑﻪ
ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺪﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ:
 97/7/5ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ97/7/19 :
514
ﺭﻳﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ -ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﻓﻼﺣﺘﻜﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺷﻮﻫﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻮﺯﻯ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺥ ﺑﻬﺮﺍﻣﻰ ﻋﻴﺴــﻰ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺷﻮﻫﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ
ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳــﻨﺪ ﻳﻚ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ  67ﻉ  913ﺍﻳﺮﺍﻥ  14ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709983853600081ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﺎﺣﻴﺪﺭ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/08/21ﺳــﺎﻋﺖ  15:15ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ 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  7ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﺎﻥ )ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﺎﺣﻴﺪﺭ(-ﺣﺴﻦ ﭘﻮﺭﻓﺎﺭﺳﺎﻧﻰ
ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ  960308ﻛﻼﺳﻪ  9609981787200215ﺷﻌﺒﻪ  2ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻯ
ﻟﺒﻨﻰ ﻭ ﭘﺎﺳــﺘﻮﺭﻳﺰﻩ ﺍﺗﺮﻙ ﺗﺎﻙ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﺑﻬﺶ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  774ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ
ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺪﻋﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ  1368/04/03ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ ﺳﻪ ﺩﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1384ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ  1390/05/29ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭﺗﺎﺩﻳﻪ
ﻭﺟﻮﻩ ﺧﻮﺩ ﻧﺸــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻻﻳﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﺼﻮﺏ  1347ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎﻯ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻣﺤﺴــﻮﺏ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺣﺴــﺐ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺪﻫﻰ ﺷﺮﻛﺖ  -1ﺑﻪ
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  92673142/00ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  7/365/315/487ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺻﻞ ﺳﻮﺩ ﻭ
ﺩﻳﺮﻛﺮﺩ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ  18/973/269/506ﺭﻳﺎﻝ ) ﺑﺎ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ -2 (93/01/17ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ 8936503/850
ﺑــﻪ ﻣﺒﻠــﻎ  1/783/208/382ﺭﻳﺎﻝ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺳــﻮﺩ ﺩﻳﺮﻛﺮﺩ ﺁﻥ ﺟﻤﻌﺎ  3/137/764/810ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎ ﺳﺮﺭﺳــﻴﺪ
 1393/01/13ﻛــﻪ ﻣﺠﻤــﻮﻉ ﺑﺪﻫﻰ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠــﺖ ) 22/111/034/314ﺭﻳﺎﻝ( ﻭ ﺑﺪﻫﻰ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺭﻓﺎﻩ ﺑﻪ
ﻣﻮﺟــﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  441940001ﻭ  441930004ﻛﻪ ﺍﺻــﻞ ﻭﺍﻡ  8/560/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺩﻳﺮﻛﺮﺩ ﺟﻤﻌﺎ  2/500/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ  1395/02/22ﻭ ﺑﺪﻫﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺗﺎﻣﻴــﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺎﺑــﺖ ﺍﺻﻞ ﺑﻴﻤﻪ ﻭ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺩﻳﺮﻛﺮﺩ ﻣﺒﻠﻎ  953/426/779ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺪﻫﻰ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺑﺎﺑﺖ ﺳــﺎﻝ
 1395ﺑــﻪ ﻣﺒﻠــﻎ  445/802/385ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺑﺪﻫﻰ ﺑﻪ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺎﺑﺖ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺳــﺎﻟﻬﺎﻯ  91ﻟﻐﺎﻳﺖ
 95ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  10/013/380/272ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻠﻰ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﺎﺟﺰ ﺍﺯ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺨﺸﻰ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺬﻑ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺷﻴﺮ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻫﺎﻯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻟﺒﻨﻰ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺟﻤﻊ ﺩﺍﺭﺍﺋﻰ ﺷﺮﻛﺖ
 60/529/059/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﺟﻤﻌﺎ ﺑﺪﻫﻰ ﺷــﺮﻛﺖ  66/390/351/845ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻗﻒ
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺣﺴﺐ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ) 1393/01/17ﻋﻠﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺷﺪﻥ ﻭﺍﻡ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ
ﻃﻰ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  92673/42/000ﻣﻮﺭﺥ  93/01/17ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  8/200/835/215ﺭﻳﺎﻝ( ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﺎ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻣﻰ
ﺩﺍﺭﺍﺋﻰ ﺷﺮﻛﺖ ،ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1393/01/17ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻰ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ 412ﻭ 415ﻭ 416ﻭ 417ﻭ 418ﻭ 428ﻭ  44ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺣﻜﻢ
ﺑﻪ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻯ ﻟﺒﻨﻰ ﻭﭘﺎﺳﺘﻮﺭﻳﺰﻩ ﺍﺗﺮﻙ ﺗﺎﻙ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻄﺎﻳﻰ ﻗﻮﺟﻖ
ﺭﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻭﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺭﻫﻰ ﺭﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﻣﺎﺩﻩ 433
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻴﻬﺎﻯ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻬﺮ ﻭ
ﻣــﻮﻡ ﮔﺮﺩﺩ .ﺍﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ
ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻬﺪﻯ ﭘﻮﺭ ﺳﺎﺩﺍﺗﻰ -ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﮔﻨﺒﺪ

شفافیتنیماارمغانیبرایموفقیتپیمانسپاری
یک عل��ت عدم موفقیت پیمانس��پاری ارزی
در گذش��ته نبود س��امانههای ش��فاف ارزی بوده
اس��ت .هرچقدر ش��فافیت در بازار ارز و جریانها
ورودی و خروجی ارز افزایش یابد ،میزان موفقیت
پیمانسپاری ارزی بیش��تر خواهد بود .به عبارتی
الزم است مشخص شود که منابع و مصارف ارزی
کشور و مبادی حرکت آن به چه صورت است.
اما اکنون با راهاندازی سامانه نیما توانستهایم تا
حدی به سوی شفافیت ارزی حرکت کنیم بنابراین
به همان اندازه بستر برای پیمانسپاری آماده شده
است .سامانه نیما قابلیت دارد با تجمیع سامانههای
جامع تجارت ،س��امانه ثبت س��فارش ،پرتال ارزی،
س��امانه جامع امور گمرکی ،س��امانه س��نا ،ضوابط
تجاری و ضوابط یکپارچه مجوزها میتواند به محل
تالقی جریانهای ورودی و خروجی ارز تبدیل شود
و شفافیت را به بازار ارز هدیه بدهد.
پیمانس��پاری ارزی اگرچ��ه ب��ه عن��وان یک
اس��تراتژی مقابله با خروج سرمایه از کشور از سوی
سیاستمداران اجرا میشود و زمانی که خروج سرمایه
بیش از حد بشود و حساب سرمایه با کسری بسیار
مواجه ش��ود ،سیاس��ت کنترل ارز و پیمانسپاری
ارزی ض��روری جلوه میکند .طبق گفته محمدرضا
پورابراهیم��ی نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی،
نوسانات بازار ارز ایران میزان خروج سرمایه تا اواخر
اسفند سال گذش��ته میزان  30میلیارد دالر کرده
اس��ت که این میزان در مقایسه با سالهای گذشته
بیس��ابقه اس��ت .برخی از کارشناس��ان اقتصادی،
میزان خروج سرمایه را بدون در نظر گرفتن میزان

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺿﺎ ﺑﺬﺭﺍﻓﺸﺎﻥ ﻗﺎﺿﻰ ﻣﺤﻠﻪ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻻﺋﻤﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ
ﺭﺿﺎ ﺑﺬﺭﺍﻓﺸﺎﻥ ﻗﺎﺿﻰ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ -ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ -ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ -ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ  9709980228300600ﺷﻌﺒﻪ  23ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ
ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397,09,05ﺳﺎﻋﺖ  10:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ 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.

110/79044
ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻗﻀﺎﻳﻰ

ﻣﻨﺸﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺷﻬﻴﺪ

ﺷﻌﺒﻪ 23
ﺑﻬﺸﺘﻰ

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺻﺪﻑ ﻟﻌﺎﺏ ﻳﺰﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻌﻴﺪ
ﺻﺎﻟﺤﻰ ﺷﺒﺴﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ  9709980229000570ﺷﻌﺒﻪ  30ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ
ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397,08,26ﺳﺎﻋﺖ  11:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ 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.

110,79042
ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻋﻤﻮﻣﻰ

30
ﺷﻌﺒﻪ
ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﻨﺸﻰ
ﻣﺪﻧﻰ
ﺷﻬﻴﺪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺭﻓﻴﻌﻰ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﻴﺰﻩ ﻋﺬﺭﺍ
ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﺳﺪﻯ ﻣﻄﻠﻖ -ﻣﻴﺘﺮﺍ ﺍﺳﺪﻯ ﻣﻄﻠﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺁﻗﺎﻯ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺭﻓﻴﻌﻰ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﻴﺰﻩ ﻋﺬﺭﺍ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﺑﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9709980228300545
ﺷﻌﺒﻪ  23ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﻣﻮﺭﺥ  1397,08,26ﺳﺎﻋﺖ  09:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 73
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ 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.

110,79040
ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻋﻤﻮﻣﻰ

23
ﺷﻌﺒﻪ
ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﻨﺸﻰ
ﺑﻬﺸﺘﻰ
ﺷﻬﻴﺪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺮﺟﻰ ﭘﻴﺮﺍﻗﻮﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻭﺩﻭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺪ ﺯﺍﺭﻋﻴﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺮﺟﻰ
ﭘﻴﺮﺍﻗﻮﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ -ﺍﺑﻄﺎﻝ ﭼﻚ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709980228300643ﺷﻌﺒﻪ  23ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ 1397,08,26
ﺳﺎﻋﺖ  09:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ 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.

110,79039
ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻋﻤﻮﻣﻰ

23
ﺷﻌﺒﻪ
ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﻨﺸﻰ
ﺑﻬﺸﺘﻰ
ﺷﻬﻴﺪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺳﺠﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  6069ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  209,1,97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺳﺠﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  7ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 1394,01,12
ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1
ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺳﺠﺪﻩ ﺵ ﺵ  6069ﺕ ﺕ  1350ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ
ﺳﺠﺪﻩ ﺵ ﺵ  2942ﺕ ﺕ  1339ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺳﺠﺪﻩ
ﺵ ﺵ  597ﺕ ﺕ  1344ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﻋﺒﺎﺱ ﺳﺠﺪﻩ ﺵ ﺵ 21835
ﺕ ﺕ  1346ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﺭﺿﺎ ﺳﺠﺪﻩ ﺵ ﺵ  2806ﺕ ﺕ 1352
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -6ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺳﺠﺪﻩ ﺵ ﺵ  3605ﺕ ﺕ  1341ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -7ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺠﺪﻩ ﺵ ﺵ  4146ﺕ ﺕ  1349ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  -8ﻣﻠﻴﺤﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺵ ﺵ  55854ﺕ ﺕ  1319ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﻤﺴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

110,79036

ﺭﺋﻴﺲ

ﺷﻌﺒﻪ

1

ﺷﻮﺭﺍﻯ

ﺣﻞ

ﺍﺧﺘﻼﻑ

ﻟﻮﺍﺳﺎﻧﺎﺕ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

7

اخبار
حضور سازمان صنايع كوچك در اجالس
«استقامت ملی در تولید و خدمات»

ش��انزدهمین اجالس «اس��تقامت ملی در تولید و
خدمات» برگزار ش��د و در آن غالمرضا ديوساالر مشاور
مديرعامل و مدير روابط عمومي سازمان صنايع كوچك
و شهركهاي صنعتي ايران به نمايندگي از صادق نجفي
معاون وزير صمت و مديرعامل سازمان حضور يافت.
این اج�لاس توس��ط دبیرخان��ه توس��عه صنایع
ملی ای��ران با حمایت وزارت راه و شهرس��ازی ،وزارت
صنعت ،مع��دن و تجارت و س��ازمان صنایع کوچک و
ش��هرکهای صنعتی ایران برگزار شد .اولویت دادن به
تولید محصوالت و خدمت راهبردی و کاالهای اساسی
و رفع موانع آن ،معرفی تجارب موفق سرمایهگذاری در
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بررس��ی نحوه بازارسازی
و اس��تفاده از فرصتهای ویژه مناطق آزاد در راستای
توسعه تولید ملی از جمله اهداف اجالس استقامت ملی
در تولید و خدمات بود.
در ای��ن همایش نش��ان زرین اس��تقامت ملی در
خدم��ات س��رمایهگذاری ب��ه علیاکبر امینتفرش��ی
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری پارسآریان اهدا شد.
بنابر این گزارش ،شرکت پارسآریان موفق شد به
جهت فعالیتها و اقدامات اقتصادی و س��رمایهگذاری
ک��ه انج��ام دادهاس��ت ،نش��ان عال��ی پربازدهترین و
سودآورترین ش��رکت سرمایهگذاری در ایران را از آن
خود کند.

راه افزایش صادرات
از مسیر توسعه صنایع کوچک و متوسط

مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک،
به کارگیری مدل توس��عه با محوریت صنایع کوچک و
متوس��ط را با اهمیت توصیف کرد و گفت :به واس��طۀ
اولویت قائل شدن برای توسعه صنایع کوچک و متوسط،
میتوان گامهای بزرگی در توسعۀ صادرات برداشت.
محمدحس��ین مقیس��ه با اش��اره به اهمیت نقش
صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد گفت :یکی از مزایای
SMEها انعطافپذیری و کارایی باالی آنها است که با
اافزایش قابلیت صادراتی ،میتوانند تعامالت خوبی در
بازارهای بینالمللی داش��ته باشند .وی در تشریح آمار
جهانی صادرات صنایع کوچک و متوسط اظهار داشت:
س��هم SMEها در صادرات کشور ژاپن  60درصد ،در
کشور تایوان  70درصد و در کشور سنگاپور این رقم به
 90درصد میرس��د .صادرات صنایع کوچک و متوسط
ایران نیز براساس آمار موجود سهمی بیش از  10درصد
کل صادرات کشور را به خود اختصاص میدهد.

روی آنتن
روی ن ُِت ن ِت
با برترین اپراتور اینترنت ثابت کشور

ش��رکت آس��یاتک ب��ه عن��وان برتری��ن اپراتور
ارائهدهن��ده اینترنت ثابت کش��ور ،جش��نواره فروش
پاییزی سال  1397خود را آغاز کرد.
این جش��نواره از  20مهرماه  1397آغاز و تا پایان
پاییز ادامه خواهد داشت .براساس این گزارش ،کمپین
گسترده و سراس��ری آس��یاتک با نام روی ن ُِت ن ِت ،به
زندگی  360درجه مش��ترکین و دریافت پاسخ سریع،
به صرفه ،جذاب و ب��ا کیفیت خدمات ارتباطی بر پایه
اینترنت پرداخته است .این نسل از کمپینهای تجاری
مدرن یک��ی از بهروزتری��ن و کارآمدتری��ن روشهای
بازاریاب��ی نوین جهانی اس��ت که مدل بومی ش��ده آن
توسط شرکت آسیاتک طراحی و اجرا شده است.
این گزارش حاکیس��ت از مهمتری��ن ویژگیهای
کمپین روی ن ُِت ن ِت تاکید بر جایگاه آسیاتک به عنوان
برتری��ن اپراتور ارتباطات ثابت کش��ور و مهمتر از همه
تاکید خالقانه به کامل بودن سبد محصوالت و خدمات
 ،جهت پاس��خگویی به کلیه نیازهای مشترکین شامل
نیازهای ش��خصی ،خانگی ،خدم��ات اینترنت همراه و
همچنین راهکارهای جامع برای سازمانها میباشد.
خدمات اینترنت پر س��رعت  ،+ADSL2سرویس
جدید "آسیاتل" با امکان جابهجایی شماره تلفنهای ثابت
در سراسر کشور و امکان پاسخگویی و برقراری تماس با
شماره ثابت از طریق گوش��ی موبایل ،خدمات اینترنت
پرسرعت  ، TD-LTEخدمات پهنای باند اختصاصی و
همچنین امکان برخورداری از امکانات مدرن و باالترین
ظرفیت دیتاسنتر کشور در برج میالد به عنوان ششمین
برج مخابراتی بلند دنیا ،تنها بخشی از خدمات منحصر به
فرد آسیاتک در کمپین پاییزه روی ن ُِت ن ِت است.
گفتنی اس��ت در این جش��نواره با هدف احترام به
کلیه مشتریان ،خدمات ،جوایز ویژه و سرویسهای ارزش
افزوده برای مشترکین آسیاتکی و عزیزان غیرآسیاتکی
پیشبینی ش��ده ک��ه از آن جمله میتوان ب��ه هدایای
ارزشمندی از قبیل تبلت ،اش��تراک رایگان  VODو...
اش��اره کرد .کلیه عالقهمندان به استفاده از این فرصت
اس��تثنایی میتوانند با مراجعه به س��ایت آس��یاتک به
آدرس  www.asiaterch.irو ی��ا تم��اس با ش��ماره
سراس��ری  1544و همچنین عاملی��ن مجاز فروش در
سراسر کشور ،از مزایای ویژه این طرح استفاده کنند.

