ارزش افزوده

دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار دولت

رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور از فراهم بودن زیرساختهای الزم
ب��رای اخذ مالیات بر عایدی س��رمایه خبر داد و گف��ت :درآمدهای دولت با این
شیوه افزایش مییابد.
س��یدکامل تقوینژاد با بیان اینکه اخذ مالیات بر عایدی س��رمایه به عنوان
یک پیش��نهاد مطرح شده است ،اظهار کرد :این پیش��نهاد هنوز به کارگروههای
تخصصی برای بحث و بررسی ارجاع نشده است.
وی ب��ا تاکید بر اینکه اخذ مالیات بر عایدی س��رمایه یک��ی از انواع مختلف مالیات
است که در کشورهای مختلف در حال اجرا است ،افزود :اگر شرایط اخذ چنین مالیاتی
در کش��ور ما فراهم ش��ود اجرای آن میتواند مثمر ثمر باش��د .وی با بیان اینکه باید در
فکر افزایش درآمدهای دولت باشیم ،تصریح کرد :اخذ مالیات بر عایدی سرمایه میتواند
مهر
درآمدهای دولت از حوزه مالیات را افزایش دهد.

خونه به خونه

رکود در انتظار بازار مسکن

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران امالک گفت :خروجی رشد بازارهای مسکن،
طال و ارز پس از جهش مقطعی قیمت ،به رکود بخش مسکن منجر میشود.
حس��ام عقبایی با اشاره به اختالف حدود  ۱۰۰درصدی رشد قیمت مسکن
نس��بت به س��که و ارز گفت :به اعتقاد من این اختالف با همین تناس��ب تا پنج
ش��ش ماه آینده پیش میرود .رش��د بازارهای موازی وقتی زیاد میش��ود قیمت
مسکن هم باال میرود .البته رشد اخیر قیمت مسکن از بازارهای رقیب کمتر است اما
به طور مثال اگر سکه به رشد  ۲۰۰درصد برسد باید توقع داشته باشیم که رشد مسکن
هم حدود  ۸۰درصد شود ولی خروجی آن رکود مسکن خواهد بود.
وی افزود :پیشبینی من این اس��ت که معامالت مسکن شهر تهران در مرداد ماه یا
نزدی��ک به تیرماه یا کمتر خواهد بود .تا نیمه مردادماه معامالت نس��بت به تیرماه فرق
ایسنا
چندانی نکرده و اگر پایین نیامده باشد ،بیشتر هم نشده است.

اتول

احتمال فسخ قراردادهای پیشفروش خودروهای وارداتی

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت :در صورتی که مسئوالن ذیربط اجازه
واردات حدود  ۲۰هزار دس��تگاه خودروی پیشفروش شده را ندهند ،شرکتهای
واردکننده خودرو مجبور به فسخ قراردادهای خود با مشتریان خواهند بود.
کوروش مرشدس��لوک در پاس��خ ب��ه اینکه برخی از مش��تریان خودروهای
وارداتی عن��وان میکنند که علیرغم امضای ق��رارداد و پرداخت وجه ،خودروی
فروخته شده به آنها تحویل داده نشده است و شرکتهای فروشنده نیز پاسخ درستی
به آنها نمیدهند! اظهار کرد :مش��کل این است که واردات خودرو به یکباره ممنوع شد
و به همین دلیل شرکتها نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.
وی ادامه داد :در حال مذاکره با وزارت صنعت ،برای رفع این مشکل است .در حال
حاضر حدود  ۲۰هزار دستگاه تعهد عقب افتاده و همچنین حدود  ۲۰هزار دستگاه ثبت
ایسنا
سفارش واردات خودرو داریم که موفق به واردات و تحویل آن نشدهایم.
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میشود این روند نزولی ادامه داشته باشد.
چراکه به گفته دالالن چهارراه استانبول با آزاد
شدن خرید و فروش ارز ارزهای خانگی به این بازار
واردشده و قیمتها به یکباره فروکش کردند.

سارا علیاری
sara.aliyari@gmail.com

روز گذش��ته همزمان با ابالغ
جنباستانبول
بس��ته جدی��د ارزی دول��ت
عکسالعمل بازارهای اقتصادی؛ عکسالعمل جالب
و البته درخور انتظار بود .همراستا با برخورد قابل
توجه فعاالن بازار ارز و س��که با این بسته اما نقطه
نظر کارشناس��ان و تحلیلگران اقتصادی نیز اقدام
قابل توجهی بود.
ل و هوای فردوس��ی بعد از ابالغ بسته ارزی
حا 
در روز گذشته حکایت از هجوم دالر و سکهفروشان
به بازار و درپی آن آغاز دور تازه برای س��قوط قیمت
داش��ت به طوریکه این بازارها ک��ه تا روز قبل روند
صع��ودی را درپیش گرفته بودند به ناگاه عشش��ان
فروکش کرد و سیر نزولی را بار دیگر از سر گرفتند.
کارشناسان و فعاالن بازار بروز چنین اتفاقی را
ناشی از آزاد شدن خرید و فروش ارز در صرافیها،
حباب ارز و س��که درپی صحبته��ای رئیس کل
جدید بانک مرکزی دانسته و معتقدند عکسالعمل
ب��ازار به این اتف��اق نکته مثبتی ب��رای اقتصاد در
شرایط کنونی خواهد بود .دو شب قبل رئیسکل
بانک مرک��زی در اولین گفتوگوی رس��می خود
آزاد ش��دن خرید و فروش ارز و برداش��تن عنوان
قاچ��اق از این معامالت خبرداد و اعالم کرد با این
اتفاق حباب سکه کاهش خواهد یافت.
روز گذش��ته در س��اعات و تا لحظ��ه تنظیم
گزارش؛ قیمت دالر به حدود  9هزارو  650تومان
رسید و همراس��تا با آن قیمت سکه نیز به رقم به
 3میلیون و  500هزار تومان رسید ولی با مقاومت
به  3میلیون و  500هزار تومان رسید و پیشبینی

واکنش تاریخی بورس
البت��ه درکن��ار عکسالعمل قاب��ل توجه بازار
سکه و ارز حرکت ش��اخص بورس هم قابل توجه
بود چراکه با صعودی بیس��ابقه و رشدی بیش از
 ۵۰۰۰و اح��دی خود از کانال  ۱۳۳هزار واحد ،از
 128هزار واحد به  ۱۳۳هزار و  ۵۴۶واحد رس��ید
تا ی��ک روز تاریخی دیگر در تاالر شیش��های رقم
بخورد .تحلیلگران ب��ازار این اقدام را واکنش قابل
توجه بورس به بس��ته ارزی برش��مرده و پیرو آن
تابلو بورس به یکباره سبزپوش شد.
روز گذش��ته صنای��ع مختل��ف ب��ورس نقش
وی��ژهای را در ای��ن رک��ورد تاریخی رق��م زدند به
طوریکه اینصنایع پتروشیمی ،فوالدی و کانههای
فلزی بیش��ترین تاثیر را در جهش ش��دید شاخص
داشتهاند .برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی
درارزیابی این روند بابیان اینکه بسته جدید
ارزی از س��وی بانک مرکزی در جهت
مدیریت بازار و شفافس��ازی گامی
رو به جلو اس��ت اعالم
کردند که ب��ازار در
بعضی م��وارد دچار
ابه��ام و گرفت��اری
ب��ود و عم��ده این
موضوعات هم خارج
از بان��ک مرک��زی
ب��ود و مس��ائل در
بیرون بانک مرکزی
دنبال میش��د که با
اختیاراتی که سران
س��ه ق��وه دادن��د و

سیاست روز عکسالعمل اقتصاد به بسته جدید دولت را بررسی میکند؛

چوب خطی برای اجرای
درست بسته جدید ارزی

رئی��س بانک مرکزی بعضی از جنبهها را اعالم کرد
انتظار میرود ش��رایط نس��بت به گذشته به حالت
خیل��ی بهت��ری برگردد مش��روط بر اینک��ه اتفاق
جدیدی پیش نیاید.
شروط اساسی
در ای��ن زمینه رئیس کمیس��یون ب��ازار پول و
سرمایه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه از جمله
اتفاقات داخلی که ممکن اس��ت مسیر و شرایط را
س��ختتر کند ،تصمیمات برای فروش ارز در بازار
س��رمایه اس��ت گفت :معامله ارز در بورس ممکن
اس��ت ش��رایط را پیچیدهتر کند ،درست
مانند همان اتفاقی که در مورد سکه آتی
افتاد زیرا عرضه ارز در بورس مستلزم
یک س��ری اقدامات و
فراهم آورد یک سری
زیرساختها است.
ب��ه گفته وی هر
چن��د روش��ن کردن
تکلی��ف بخشه��ای
مختل��ف در بس��ته
ارزی بس��یار مه��م
اس��ت اما هم��کاری
عرضهکنن��دگان ارز
ه��م دارای اهمی��ت
اس��ت و در این بین

نقش ارز پتروش��یمیها بسیار قابل توجه است .به
گفته وی مکانیزم اجرایی ارز پتروش��یمیها کامال
روش��ن نیست اما مساله مهم این است که این ارز
در بازار تزریق شود.
ام��ا در مقابل این دیدگاه رئیس کمیس��یون
اقتصادی مجلس برای موفقیت این بس��ته شرط و
ش��روط گذاشته و معتقد است که نمیتوان کشور
را با نرخ واحد ارز اداره کرد.
ب��ه اعتقاد محمدرض��ا پورابراهیمی متأس��فانه
سیاس��تهای ارزی گذشته اش��کاالت بسیار زیادی
داش��ت به این ترتیب که نتیجه سیاس��تهای غلط
ارزی موجب ش��د در بازه زمانی بی��ش از چهار ماه،
ه��م در حوزه تولید و هم در حوزه واردات و صادرات
مشکالتی ایجاد شود .وی با اشاره به مشکالت چندماه
اخیر میگوید؛ در نهایت دولت هرچند با تأخیر اما با
سیاستهای ارزی مدنظر مجلس ،موافقت و براساس
آن ،سیاستهای جدید ارزی را نهایی کرد اما در این
بین نکته اساسی آن اس��ت که سیاستهای جدید
ارزی با دقت اجرا شود ،بخش زیادی از مشکالت در
حوزه تولید و حتی صادرات برطرف خواهد شد.
نحوه اجرا
هرچند عمده کارشناس��ان ابعاد مختلف بسته
سیاس��تی ارزی دولت که از س��وی هی��ات وزیران،
مصوب شده است ،را مثبت میدانند اما نکته مهم و
کلیدی نحوه اجرای این بسته و سیاستهای اتخاذ

شده همراستا با آن است .در طول ماهها و سالهای
اخی��ر به کرات متولی��ان و دس��تاندرکاران بخش
خصوصی خواستار این بودند که دولت اقدام عاجلی
در این زمینه داشته باشد اما هرچند دیر اما باالخره
چنین بس��تهای ارایه ش��د و نکته قابل توجهی که
برخی کارشناسان برای آن اعالم میکنند نوع نحوه
اجرا این بس��ته اس��ت .اینکه آیا این بسته با همین
جدیتی که تصویب شده اجرا خواهد شد و یا اینکه
در وس��ط راه مسیری دیگر را بر میگزیند؛ از جمله
ابهاماتی است که متولیان نسبت به آن شک دارند.
از س��وی دیگر این فع��االن معتقدند موفقیت
بسته ارزی دولت چند الزام دارد که اگر موردتوجه
ق��رار گی��رد میتوان��د موثر باش��د .ب��ه گفته این
منتق��دان گام اول آن اس��ت که متولی��ان بتواند
کاالهای اساس��ی و ضروری م��ورد نیاز را با قیمت
مناسب تامین کرده و در صورت لزوم به این کاالها
یارانه تخصیص دهد .از س��وی دیگ��ر اینکه اینکه
بای��د تمام مراحل تخصی��ص ارز  ۴۲۰۰تومانی از
ارایه به تولیدکنندگان و واردکنندگان تا رس��یدن
کاال به دست مصرفکنندگان مورد نظر قرار بگیرد
تا سوءاستفادهای رخ ندهد.
به س��خن دیگر این گروه معتقدند در شرایط
کنونی دولت باید در قالب بسته جدید سیاستهای
ارزی انجام دهد ،آن است که به برخی بخشهای
اقتصادی که نزدیکی بسیاری با وضعیت معیشتی
مردم دارن��د ،ورود کرده و به کاالها یارانه بدهد تا
جل��وی تاثیرگذاری نوس��انات ارزی را بر روی این
کااله��ا بگیرد .همچنین در صورت��ی که باید بازار
ارز ب��ه بخ��ش خصوصی واگذار ش��ود و در مقابل
دولت در این مناس��بات ،ب��ه نحوی عمل نکند که
نش��ان از دخالت آن به جای نظارت باشد میتوان
به آینده بس��ته امیدوار بود .بیشک اجرای صحیح
سیاستهای ارزی میتواند تحرک اقتصادی ایجاد
کن��د ام��ا همه این موارد به ش��رط آن اس��ت که
خطایی در این مسیر صورت نگیرد .انشااهلل.
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ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺋﻴﺴﻰ ﻛﻴﺎ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  3000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ
ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ  88/6/25-289287ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺳﻤﻴﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭﻯ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺎﺷﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  11ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 126/97
ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/7/9ﺳــﺎﻋﺖ  5/30ﺑﻌﺪﺍﺯﻇﻬﺮ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ
ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺿﻤﻨﺎ ً ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺟﻠﺴﻪ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ
ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  11ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺎﺷﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺋﻴﺴﻰ ﻛﻴﺎ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  5000/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺎﺑﺖ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  96/9/20-836913ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻴﺨﻰ ﻋﺒﺪﻯ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﻛﺎﺷــﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ  11ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  125/97ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 97/7/9ﺳﺎﻋﺖ  5/30ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ
ﻣــﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧــﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺿﻤﻨﺎ ً ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ
ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  11ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺎﺷﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ
ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  96/10/23-9601339ﭼﺎپ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺭﻭﺯ ﻣﻮﺭﺧﻪ  14ﻣﺮﺩﺍﺩ 97
ﺁﻗﺎﻯ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻣﻌﻴﻨﻴﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺷﻌﺒﻪ  14ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  344ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺼﻮﺏ  1392ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺯﻭﺍﺭﻩ ﺗﺮﻏﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺍﺩ
ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/6/24ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻩ ﺻﺒﺢ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺧﻮﻳﺶ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺣﻤﻞ ﻛﺎﻻﻯ ﻗﺎﭼﺎﻕ
ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﻟﻮﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ  646ﻗﻮﻃﻰ ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎﺑﻴﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ
ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ6405/
ﺷﻌﺒﻪ  1ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺮﺍﺩ ﻗﻠﻴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻣﺎﻣﻌﻠﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ  -1ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰ  -2ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻪ ﻓﺘﺤﻰ  -3ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻛﺞ ﻛﻼﺋﻰ  -4ﺳﺎﺳﺎﻥ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ
ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺮﺍﺩ ﻗﻠﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﺒﺎﺷــﺮﺕ ﺩﺭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ
ﻭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  9609988315900291ﺷﻌﺒﻪ  107ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ) 107ﺟﺰﺍﻳﻰ
ﺳﺎﺑﻖ( ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/6/19ﺳﺎﻋﺖ  11/00ﺗﻌﻴﻴﻦ 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 .ﻡ ﺍﻟﻒ2006/
)ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺷﻌﺒﻪ  107ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ) 107ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ
ﺁﮔﻬﻰ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ  394ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﻨﺒﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺸــﻤﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  9609988315200308ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻋﻤﺪﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻛﺎﻭﻩ ﺷﺮﻳﻔﻰ ﺗﺤﺖ
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/6/21ﺭﺍﺱ ﺳﺎﻋﺖ  09/00ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ
ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ ً ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ2005/
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  108ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﺁﮔﻬﻰ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  180ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺼﻮﺏ  78/6/26ﺑﻪ
ﺁﻗﺎﻯ ﺑﺎﺑﻚ ﻣﻴﺮﺯﺍﭘﻮﺭ ﺳﻬﺮﺍﺑﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609988315900435ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  97/6/10ﺭﺍﺱ ﺳﺎﻋﺖ  9/30ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰ
ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ2003/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  105ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  9609986310400004ﺷــﻌﺒﻪ  4ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  ، 9709976310400360ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺁﻗﺎﻯ ﺳﺎﺟﺪ ﻓﺮﺣﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻛﻮﻯ ﺁﺭﻳﺎ
ﺥ ﻛﻴﺶ ﭘﻼﻙ  ، 43ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺡ ﻧﻴﻚ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ،ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ -1 :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ  -2ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺳﻔﺘﻪ )ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ( ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳﺎﺟﺪ ﻓﺮﺣﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺎﻟﻚ
ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻓﺮﺡ ﻧﻴﻚ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺸﺼﺪ ﻭ ﺳﻰ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ
ﻭﺟﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ  24ﻓﻘﺮﻩ ﺳــﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻯ  159650ﺗﺎ  159657ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  0917425ﺗﺎ  0917426ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 278531ﺗﺎ  278534ﻭ  018527ﺗﺎ  018534ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴــﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ
ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﻮﺷــﺖ ﺳﻔﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸــﺪﻩ ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﻯ ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻜﺮﺩﻩ
ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ
ﻣــﻮﺍﺩ 307ﻭ 308ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ 198ﻭ  515ﻭ 522ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻨﻰ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜــﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺸــﺼﺪ ﻭ ﺳﻰ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺳﻔﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﻓﻮﻕ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ
ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ 20
ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  4ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ
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چتر
برنامه بیمه مرکزی
برای ادغام شرکتهای بیمه

گروه معیشت رئیس کل بیمه مرکزی از برنامه
طراحی شده برای ادغام دو تا سه شرکت بیمه خبر داد
و گفت :سهامداران باید در این رابطه تصمیم بگیرند.
غالمرضا سلیمانی گفت :مجامع تمامی شرکتهای
بیمه برگزار ش��ده اس��ت و تکالیفی که در مجمع باید
بیان میشد ،عنوان شده است ،بر این اساس اصالحات
الزم نیز در رابطه با سال مالی  ۹۶انجام خواهد شد.
وی افزود ۱۹.۳ :میلیون بیمه نامه و نزدیک به ۱۶.۱
میلیون فقره خسارت نیز انجام شده است ،ضمن اینکه
تعداد بیمههای صادره و خس��ارت پرداختی نس��بت به
مدت مشابه  ۷.۷و  ۲۸.۳درصد رشد داشته است؛ ضمن
اینکه سهم بخش غیردولتی از خسارت پرداختی صنعت
بیمه  ۶۶.۳درصد بوده است که این سهم در حال رشد
اس��ت .سایز صنعت بیمه باید بزرگ شود ،این در حالی
است که در مجموع صنعت بیمه در کشور به غیر از بیمه
ایران که درصد مناسبی از بازار را دارد ،سایر شرکتهای
بیمهای ،کوچک به ش��مار میرود؛ پس بنابراین اس��ت
که پیشنهاد ادغام ش��رکتهای بیمهای را به شرکتها
بدهیم ،اما طبیعی اس��ت که باید قبل از اینکه بخواهیم
این ادغام را انجام دهیم ،آمادگی سهامداران را نیز داشته
باش��یم .ما تالش خ��ود را در این راس��تا خواهیم داد و
شرکتها را به ادغام تشویق خواهیم کرد.
رئی��س کل بیمه مرکزی گفت :نس��بت به ایجاد و
تاسیس شرکتهای بیمهای جدید به خصوص در بخش
خصوصی استقبال خواهیم کرد؛ البته ما دستور نخواهیم
داد چراکه صاحبان سهام باید تصمیم بگیرند .برخی از
شرکتها وضعیت خوبی داشته و در حال رشد هستند؛
ولی دو تا سه شرکت در حال بررسی هستیم که بتوانیم
آنها را برای ادغام تشویق کنیم.

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺭﻭﻳﺸﻌﻠﻰ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  429ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺷﻬﺎﺩﺗﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻓﻮﺕ ﻭ ﻓﺘﻮﻛﭙﻰ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﻭﺭﺛﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  97/4/352ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺷــﻌﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺮﺗﻀﻰ
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﻣﻠﻰ  0439438292ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/4/18ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ
ﻭ ﻭﺭﺛــﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﻭﻯ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ -1 :ﺩﺭﻭﻳﺸــﻌﻠﻰ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺑــﻪ ﺵ ﺵ  429ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﭘﺪﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺎﺳــﻴﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  0203733886ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -3ﻧﺎﺯﻧﻴــﻦ ﺯﻫﺮﺍ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤــﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  0251752003ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﺳــﻤﺎﻧﻪ
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﻮﺳــﻒ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  30566ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﻗﻤﺮ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﻴﺮﺁﻗﺎ ﺑﻪ ﺵ
ﺵ  632ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﻻﻏﻴﺮ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺬﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ
ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5367/
ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮﻳﺪ ﻋﻠﻴﺨﺎﻧﻰ ﻭ ﺳﻴﺮﻭﺵ ﺣﺸﻤﺘﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ
ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﺑﺪﻧﻰ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﻨﻤﺎﻳﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9609988323100836
ﺷﻌﺒﻪ  104ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ) 104ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/6/27ﺳﺎﻋﺖ
 08/00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴــﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ 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 .ﻡ ﺍﻟﻒ1015/
)ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  104ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ) 104ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻋﺰﺕ ﺍﻟﻪ ﻣﻬﺪﻭﻯ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺿﺎ ﺍﻣﻮﻧﻰ ﻭ ﺳﻌﻴﺪ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺳﺮﻗﺖ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﺸﺪﺩ ﻳﻚ
ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﻣﺪﺍﺭﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9609988321400692
ﺷﻌﺒﻪ  104ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ) 104ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/6/31ﺳﺎﻋﺖ
 08/00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴــﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ 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 .ﻡ ﺍﻟﻒ1013/
)ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  104ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ) 104ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﻫﺸﻴﻼﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ – ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ  -ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ
ﻭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  9709988315800053ﺷﻌﺒﻪ  104ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ) 104ﺟﺰﺍﻳﻰ
ﺳﺎﺑﻖ( ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/6/25ﺳﺎﻋﺖ  08/00ﺗﻌﻴﻴﻦ 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 .ﻡ ﺍﻟﻒ1017/
)ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  104ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ) 104ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ
ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  182/6ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ  2ﺛﺒﺘﻰ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ
 139620329010009757ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻰ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﺴﻜﻦ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺳﻨﺪ
ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺑﺮگ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﻪ ﻣﺤﻠﻰ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻭﻯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  10ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻛﺘﺒﺎ ً ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ
ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻰ ﺳﻨﺪ  836354ﺍﻟﻒ  96ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ 97/5/16
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺻﻨﻒ ﻓﺮﻭﺷــﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ
ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺻﻨﻒ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩﺩ .ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﻭﺍﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺻﻨﻒ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻰ ﺍﻳﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1397/5/20ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1397/06/06ﺑﻪ ﻣﺪﺕ
 /15ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎﻯ ﺻﻨﻔﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ  election.iranianasnaf.irﻭ ﺑﺎ
ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﻴﻦ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻯ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ )ﺗﻤﺎﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
– ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻠﻰ – ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻭ ﻋﻜﺲ ﭘﺮﺳﻨﻠﻰ( ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪ ﺭﻫﮕﻴﺮﻯ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺻﻞ
ﻭ ﻛﭙﻰ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺟﻬﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺑﻪ ﻫﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺻﻨﻌﺖ  ،ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺷﻬﺮﻙ
ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺟﻨﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﻯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ33509/
ﻫﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻯ ﻣﺤﻤﺮﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺪﺍ ﻧﺼﻴﺮﺯﺍﺩﻩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺟﻠﻴﻞ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﻭ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻩ ﻣﺤﻤﺮﻩ  ،ﺍﺣﺪ
ﺳــﻠﻄﺎﻧﻰ ﻭ ﺳــﺤﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  9709985452200203ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﺣﻘﻮﻗﻰ( ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺛﺒﺖ
ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/7/1ﺳــﺎﻋﺖ  09/00ﺗﻌﻴﻴﻦ 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
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑــﻪ 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 .ﻡ ﺍﻟﻒ93/
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﺣﻘﻮﻗﻰ( ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﻳﻴــﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘــﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1397/4/20-139760324009001879ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﻤﻦ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﭘﻨﺎﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  614ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺮﺍﻩ ﻣﻠﻰ  5509895152ﺩﺭ
ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  140ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  39ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  3387ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ
 3387ﭘﻼﻙ ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﺗﻨﮕﻜﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ 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 ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ،ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ -714/ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -1397/5/16 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1397/5/31 :
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ

