پترول

تجارت

افزایش قیمت بنزین در سال آینده منتفی است

س��خنگوی کمیس��یون انرژی مجلس گفت :با توجه به تورم و عدم توانایی
اقش��ار جامعه ،دولت هیچ تصمیمی درخص��وص افزایش قیمت بنزین نگرفته و
نرخ آن در سال آینده نیز تغییری نخواهد کرد.
اس��داهلل قرهخانی در پاس��خ به این سوال که آیا موضوع سهمیهبندی بنزین و
افزایش نرخ آن در بودجه ی  98پیش بینی شده است؟ گفت :در مجموع روند الیحه
بودجه بدین ترتیب است که چنین الیحهای از سوی دولت تقدیم مجلس شده و سپس
مجلس براساس کمیسیونهای تخصصی و تبصرههایی که مربوط به کمیسیونهای خاص
است تصمیمگیری خواهد کرد لذا بحث انرژی به کمیسیون انرژی مربوط است.
س��خنگوی کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس�لامی در پایان خاطرنشان کرد:
واقعیت این اس��ت که الیحه بودج��ه دولت،چیزی درخصوص افزای��ش قیمت بنزین و
تسنیم
سهمیهبندی آن ارائه نداده است.

ارزش افزوده

جلوگیری از فرار مالیاتی با راهاندازی دولت الکترونیک

گردش مالی  ۱۲۰میلیارد دالری تجارت ایران

رئیس مجلس شورای اس�لامی با بیان اینکه بودجه بسیار فربهای در بخش
جاری کش��ور داریم که حتماً باید تبدیل به بودجه کوچک و چابک شود ،گفت:
در حال حاضر مش��کالت کش��ور چندوجهی هستند که باید برای حل آنها همه
مسئوالن با اتحاد و همدلی عمل کنند.
علی الریجانی با تاکید بر اینکه در حال حاضر از جذب نیروی جدید دولتی جلوگیری
کردهایم و دولت در حال کاهش تعداد کارمندان است هر چند که در دورهای در این زمینه
بسیار بد عمل شد ،افزود :شیب کاهش تعداد کارمندان و نیروهای دولتی آهسته است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه زمانی میتوانی��م از فرار مالیات��ی جلوگیری کنی��م که دولت
الکترونی��ک را راهاندازی کنیم ،افزود :در حال حاضر زیرس��اختهای دولت الکترونیک
راهاندازی ش��ده و هر بخشی در آن سرمایهگذاری کرده است ،دولت الکترونیک باید در
خانه ملت
سال آینده شکل بگیرد.

وزیر اس��بق بازرگانی گفت :علیرغم تمام محدودیتهایی که بدخواهان نظام
جمهوری اسالمی ایران برای ما ایجاد کردهاند گردش مالی مبادالت تجاری ما بین
 70تا  120میلیارد دالر است
یحیی آلاسحاق گفت :انقالب اسالمی ایران در طول  40سال گذشته تالش کرده
تا نارساییهای خودش را جبران کند .البته طی این سالها در برخی حوزهها از جمله
ت الزم را کسب نکرده است
امنیتی و سیاسی کامال موفق بوده اما در حوزه اقتصادی موفقی 
که البته این عدم موفقیت بدان معنا نیست که در مقایسه با گذشته موفقیتی نداشتهایم.
وی اف��زود :در حوزه دانش��گاهی تع��داد فارغالتحصیالن ما در رش��تههای مختلف
پزش��کی ،مهندس��ی و امثال آن اصال با قبل از انقالب قابل قیاس نیست؛ قبل از انقالب
برای مداوا مجبور بودیم پزشک از بنگالدش بیاوریم در حالی که اکنون بیش از حد نیاز
فارس
فارغالتحصیل در رشتههای مختلف پزشکی وجود دارد.

معیـشت

شنبه  13بهمن  1397شماره 4953

سیاست روز ادعای متولیان برای بهبود
معیشت مردم را بررسی میکند؛

وارونگی
تالشها

سبد خــانوار

گروه معیشت

روز گذشته وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی گفت :ما تمام تالش خود را انجام دادهایم تا
مشکالت از دوش ملت برداشته شود .همچنین تشکیل
ش��ورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نشان از نیاز به
تصمیمات فوری اس��ت که باید برای رفع مش��کالت
بیکاری در کشور تالش بیشتری داشته باشیم .به گفته
وی امروز بیش��تر فش��ار امروز برعهده مردمی است با
حقوق ثابت اما تالش خود را انجام میدهیم.
هرچند محمد شریعتمداری از تالش دولتمردان
و متولیان برای بهبود شرایط مردم خبر داد اما بررسی
اتفاقات موجود در بازارهای اقتصادی کشور حکایتی
دیگ��ری را نمایان میکند ب��ه این معنا که متولیان
در نهایت بیتوجهی یا عدم نظارت به مدیریت خود
مشغولند و همین سبب شده تا تالشهایی که از آن
دم میزنند تاثیر معکوسی بر اقتصاد کشور و به تبع
آن معیشت مردم داشته باشد.
گرانیهای لجام گسیخته
براس��اس اعالم بانک مرکزی بررس��ی قیمت
 ۲۴قل��م م��واد خوراک��ی در دیماه س��الجاری
حکایت از افزایش قابل توجهی رش��د محسوس��ی
را تجربه کرده اس��ت .طبق آمار منتش��ر شده هر
کیلوگ��رم برنج ایران��ی درجه ی��ک در دیماه ،به
قیمت  ۱۶هزار و  ۹۵تومان به فروش رفته اس��ت

که نس��بت به رقم  ۱۳ه��زار و  ۴۳۰تومان دیماه
سال گذشته ۱۹.۸ ،درصد افزایش و نسبت به نرخ
 ۱۵هزار و  ۹۲۲تومان آذرماه سالجاری نیز ،رشد
 ۱.۱درصدی یافته است .در حالی که هر کیلوگرم
برنج خارجی درجه یک در دیماه امس��ال ۹ ،هزار
تومان بوده؛ نرخ این محصول در س��ال گذش��ته،
 ۶ه��زار و  ۲۳۸تومان به ثبت رس��یده و از اینرو،
ش��اهد افزایش  ۴۴.۵درصدی قیمت برنج خارجی
طی یک س��ال بودهایم .از سوی دیگر هر کیلوگرم
گوش��ت گوس��فندی نیز در دیماه امسال ،با نرخ
 ۶۹هزار و  ۶۷۱تومان به فروش رس��یده است که
نس��بت به  ۴۰هزار و  ۶۰۰تومان در دیماه سال
 ،۹۷رش��د  ۷۱.۶درص��دی را تجربه کرده اس��ت.
نرخ این محصول نس��بت به آذرماه سالجاری که
 ۶۳ه��زار و  ۸۶۸تومان بود ،افزایش  ۹.۱درصدی
داشته اس��ت .همچنین هر کیلوگرم مرغ ماشینی
ک��ه در آذرماه  ۱۱هزار و  ۲۴۹تومان بود با رش��د
 ۱۵.۶درصدی در دیماه ،به  ۱۳هزار و  ۸۸۶تومان
رسید؛ این در حالی است که نرخ این محصول در
دیماه پارس��ال نیز ۷ ،هزار و  ۲۳۲تومان بود که
نشانگر رشد  ۷۹.۹درصدی است.
از س��وی دیگر نرخ هر کیلوگرم تخم مرغ نیز
در دیم��اه  ۱۰هزار و  ۵۳۸تومان بود که افزایش
 ۳۱.۱درصدی نسبت به دیماه پارسال که  ۸هزار
تومان بود را تجربه کرده اس��ت .بر این اساس؛ هر
یک لیتر ش��یر پاستوریزه نیز که در آذر ماه امسال
 ۴ه��زار و  ۳۶۴توم��ان بود در دیماه رش��د ۴.۹
درص��دی یافت و به  ۴هزار و  ۵۷۷تومان رس��ید.
نرخ این محصول در دیماه پارسال  ۲هزار و ۸۰۰
تومان بود که نش��ان از افزایش  ۶۳.۱درصدی هر
لیتر شیر در دیماه سالجاری دارد.
همچنین هر کیلوگرم ماس��ت پاس��توریزه در
دیماه ،ب��ا قیمت  ۶هزار تومان به فروش رس��یده
اس��ت که نش��ان از افزایش  ۲.۸درصدی نسبت به
آذرم��اه ( ۵ه��زار و  ۸۶۸توم��ان) و افزایش ۵۶.۱

نام محصول

دیماه  97دیماه  96میزان رشد قیمت
در طول یکسال

برنج ایرانی

16095

13430

19/8

گوشت گوسفندی

69671

40600

71/6

مرغ

13886

7232

79/9

تخممرغ

10538

8000

31/1

شیر پاستوریزه

4557

2800

63/1

روغن مایع

7700

5382

43/2

موز

5618

12889

129/2

گوجه فرهنگی

18914

4300

62/1

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  -9700988ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺛﺒﺖ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻰ ﺷﺎﺭﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ  97/6/3-372/2ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :ﺭﻗﻴﻪ ﺷﺎﺭﻩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  781ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0790872927ﻣﺘﻮﻟﺪ  47/1/1ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﺠﺮ ﻧﺒﺶ ﻓﺠﺮ 6ﭘﻼﻙ 5ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷــﺎﺭﻩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  782ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 0790872935ﻣﺘﻮﻟﺪ  48/12/1ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﺠﺮ ﻧﺒﺶ ﻓﺠﺮ 6ﭘﻼﻙ 5ﻭ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻛﺮﻣﻰ
ﻓﺮ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  589ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0790870975ﻣﺘﻮﻟﺪ  1339/2/10ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﺠﺮ ﻧﺒﺶ ﻓﺠﺮ 6ﭘﻼﻙ 5ﻭ ﺑﺘﻮﻝ ﻛﺮﻣﻰ ﻧﻴﻚ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 850ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0793502284ﻣﺘﻮﻟﺪ  56/1/1ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺳــﺒﺰﻭﺍﺭ ﺧﻴﺎﺑــﺎﻥ ﻓﺠﺮ ﻧﺒﺶ ﻓﺠﺮ6
ﭘﻼﻙ 5ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﻛﺮﻣﻰ ﻓﺮ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  590ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 0790870983
ﻣﺘﻮﻟﺪ  1340/12/26ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﺠﺮ ﻧﺒﺶ ﻓﺠﺮ 6ﭘﻼﻙ 5ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺁﺫﺭ
ﺧﺴــﺮﻭﺟﺮﺩﻯ ﺑﺎﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﻴﺮﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻓﭽﻨﮕﻰ ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻬﺮﻳﻪ
ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺳﻨﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ  89/2/9-8267ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ  17ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ
ﻭ ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺁﺋﻴــﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  1082ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ
ﺳــﻨﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺸﺼﺪ ﻭ ﺷــﺼﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻧﻬﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻫﺰﺍﺭﻭ ﺳﻴﺼﺪﻭﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺭﻳﺎﻝ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﺭﺙ ﺷﻤﺎ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9700988ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺥ  97/11/3ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﺴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ،ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ
ﺷﻤﺎ)ﻭﺭﺛﻪ( ﺑﺸﺮﺡ ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﻟﺬﺍ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﻭ  19ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﻣﻮﺭﺙ
ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ).ﻡ ﺍﻟﻒ(97/100/1789
ﺗﺎﺭﻳﺦﺍﻧﺘﺸﺎﺭ:ﺷﻨﺒﻪ97/11/13
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩﺭﺳﻤﻰ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ-9700865ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺛﺒﺖ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺰﺕ ﮔﻮﺩﺁﺳــﻴﺎﺋﻰ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺴﻴﻦ،ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  ،760ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 0791077861ﻣﺘﻮﻟﺪ  40/1/1ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺳــﺒﺰﻭﺍﺭ ﺥ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﻛﻮﭼﻪ ﺍﺻﻐﺮ ﻧﺎﻧﻮﺍ ﺑﻦ
ﺑﺴــﺖ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﺧﺒﻴﺮﻯ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻰ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ،1258ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ0790970619
ﻣﺘﻮﻟﺪ 41/6/1ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﺥ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﻛﻮﭼﻪ ﺍﺻﻐﺮ ﻧﺎﻧﻮﺍ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ
ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺷــﻌﺒﻪ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  95/12/26-6212ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺭﺳــﻤﻰ 27ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺸــﺼﺪ ﻭﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺳــﻴﺼﺪﻭﻧﻮﺩﻭﻧﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﻧﻪ ﺭﻳﺎﻝ ﺗﺎ
ﺗﺎﺭﻳــﺦ  97/7/29ﺑــﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﺗﺴــﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪﻫﻰ
ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺷــﻤﺎ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  9700865ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺥ  97/10/17ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﺴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ،ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺷﺮﺡ ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ،ﻟﺬﺍ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﻓﻘﻂ ﻳﻜﻤﺮﺗﺒﻪ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ10ﺭﻭﺯ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﺪ
ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺳﻨﺪﺭﻫﻨﻰ ﻓﻮﻕ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻭ
ﺍﺯ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻥ ﻃﻠﺐ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ).ﻡ ﺍﻟﻒ(97/100/1796
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ :ﺷﻨﺒﻪ 97/11/13
ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩﺭﺳﻤﻰ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﺭﺍﻯ ﻫﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﺭﺍء ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻫﻴﺎﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺛﺒﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺳــﻨﻨﺪﺝ.
ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺫﻳﻞ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻟﺬﺍ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳــﻴﻠﻪ ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﺭ
ﺩﻭ ﻧﻮﺑــﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻭ ﻣﺤﻠﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﺎ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺑــﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﺨﺶ :11
-1ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻨﺎﻡ ﻛﻴﻮﻣﺮﺙ ﺭﺷﻴﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻳﻮﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  4ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺳﻨﻨﺪﺝ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  3732707032ﺗﺤﺖ ﭘﻼﻙ  824ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  2714ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ  3ﺳﻨﻨﺪﺝ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 199/11ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺳﻨﻨﺪﺝ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﻗﺎﺭ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ97/10/26 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ97/11/13 :
ﻡ/ﺍﻟﻒ8666 :
ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻗﺒﺎﺩ – ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ ﺳﻨﻨﺪﺝ

و  ۴ه��زار و  ۱۰۵توم��ان به فروش رفته اس��ت که
نسبت به دیماه پارس��ال به ترتیب  ۱۱۶.۶درصد،
 ۳۷.۴درصد و  ۳۶.۴درصد رشد داشته است.
در دیم��اه نرخ گوجه فرنگی ،س��یب زمینی و
پیاز به ترتیب  ۴هزار و  ۳۰۰تومان ۲ ،هزار و ۹۷۴
تومان و  ۲هزار و  ۹۷۸تومان بود که افزایش ۶۲.۱
درصدی ۷۱.۷ ،درصدی و  ۳۵.۱درصدی نسبت به
دیماه پارسال دارد؛ ضمن اینکه نرخ گوجه فرنگی
نس��بت به آذرماه امسال  ۱۷.۲درصد کاهش و نرخ
س��یب زمینی و پیاز به ترتی��ب  ۲.۱درصد و ۱۳.۶
درصد افزایش داشته است .لوبیا چیتی ،عدس ،قند
و ش��کر نیز به ترتیب با افزای��ش  ۱۶.۹درصد۶.۶ ،
درصد ۳۲۵ ،درصد و  ۲۷.۶درصد در طول یکس��ال
یاد شده رشد داشتهاند .در نهایت رب گوجه فرنگی
و چای خارجی بستهای به ترتیب با افزایش ۲۳۸.۲
درص��د و  ۴۹.۵درص��د با قیمت  ۱۸ه��زار و ۹۱۴
تومان و  ۳۱هزار و  ۲۲۴تومان فروخته شده است.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی
درباره آخرین جزئیات بسته حمایتی
دولت اظهار کرد :تاکنون به حدود
 ۱۰میلیون نفر از بیمهشدگان و
بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی
که کمتر از  ۳میلیون تومان دریافت
میکردند و سرپرست خانوار نیز بودند،
بسته حمایتی تقدیم شده است.
محمدحسن زدا افزود :در این
خصوص افرادی نیز اعتراضهایی
داشتند که میتوانند درخواستهای
خود را در صورت دارا بودن شماره
تلفن همراه اول ،کد ملی خود را به
 *۱۴۲*۸#و درصورت دارا بودن
شماره همراه ایرانسل و رایتل کد
ملی خود را به  *۱۴۲۰*۸#و همینطور
شماره تماس  ۱۴۲۰ثبت کنند و قطعا
پیگیریهای الزم انجام خواهد شد و در
صورت اینکه واجد شرایط باشند ،بسته
حمایتی به آنها تعلق میگیرد.
وی بیان کرد :تصمیمگیرنده
درخصوص اینکه چه کسانی مشمول
بسته حمایتی هستند با سازمان تأمین
اجتماعی نیست؛ لیست اولیهای که ما
استخراج کردیم  ۱۲میلیون و ۸۰۰
هزار نفر افرادی بودند که کمتر از ۳
میلیون تومان دریافتی داشتند مشمول
این بسته میشدند ولی در طرح
همپوشانی به  ۶میلیون و  ۱۵۰هزار
نفر این بسته حمایتی پرداخت شد.

تالشهای کاذب
گرانیها و روند افزایش قیمتها تنها مربوط به
سبد خانوارو معیشت مردم نشده بلکه بررسی سایر
بازارها ی مورد نیاز مردم از جمله بازار خودرو و مسکن
نیز به مراتب رش��د قابل توجهی را شاهد بوده است.
به این ترتیب که براس��اس آخرین گزارشات آماری
منتشر شده بازار خودرو در حدود  70درصد افزایش
خودرو را تجربه کرده و درکنار آن بازار ملک با رشد
اجارهبهایی بیش از  30تا  50درصد مواجه بوده است
و در مقابل تمام این اتفاقات حقوق کارگران در کف
یک میلیون و  200هزار تومان قرار دارد.
آنچه مس��لم اس��ت اگ��ر ادعای مطرح ش��ده
درخص��وص ت�لاش متولیان ب��ه منظ��ور بهبهود
شرایط معیش��تی مردم صحت دارد چرا هر چقدر
رو به جلوتر میرویم دس��ت مردم تنگتر ش��ده و
قدرت خرید آنها آب میکشد.
از سوی دیگر اگر این تالشها به شکل ریشهای و

اثرگذرا است چرا تاکنون نتوانسته دردی از مردم دوا
کند .به هر ش��کل بررسی روند کنونی اقتصاد کشور
بی��ش از آنکه از تالش متولیان خب��ر دهد از تالش
مردم برای خم نش��دن کمرشان در زیر بار گرانیها
حکایت دارد و این روند درست عکس همان رویدادی
است که شریعتمداری نسبت به آن اذعان دارد.

تقویت بازرگانی ایران ایر
از طریق روشهای نوین ICT

مدیرعامل هما گفت :در توسعه بحث بازرگانی این
شرکت از روشهای نوین  ICTاستفاده میکنیم.
فرزانه ش��رفبافی اظهار داش��ت :در توس��عه بخش
ت هواپیمایی از روشهای نوین  ICTبرای
بازرگانی شرک 
ت
تقویت بازرگانی استفاده میکنیم .همچنین این شرک 
هواپیمای اپلیکیشن موبایلی جدیدی را راهاندازی کرده
است ضمن آنکه وبسایت EBOOKING.IRANIR
برای این حوزه در حال گسترش است.
ال قرار نیست هیچ تغییر و تحول
وی تاکید کرد :فع ٌ
مدیریتی در شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران
وزارت راه و شهرسازی
اعمال شود.

سرمایهگذاری منابع بیمه عمر
از سایر رشتهها تفکیک میشود

معاون نظ��ارت بیمه مرکزی اعالم ک��رد :به زودی
س��رمایهگذاری منابع حاصل از بیمه عم��ر و زندگی از
دیگر رشتههای بیمهای تفکیک میشود تا بتوان بر ایفای
شرکتهای بیمه به تعهدات خود نظارت بهتری داشت.
مفی��د امینی درب��اره آخرین وضعی��ت بازنگری در
آییننامه سرمایهگذاری صنعت بیمه (آییننامه  )60اظهار
داشت :اصالح این آییننامه در شورای عالی بیمه آغاز شده
اما هنوز به جمعبندی و تصویب نهایی نرسیده است .یکی
از محورهای پیشنویس جدید آییننامه سرمایهگذاری،
تفکی��ک حس��ابهای مربوط ب��ه بیمهه��ای زندگی و
غیرزندگی است و در صورت تصویب نهایی ،شرکتهای
بیمه ملزم میشوند ،سرمایهگذاری منابع بیمه زندگی را از
دیگر رشتههای بیمه جدا کنند و وی ابزار امیدواری کرد
ک��ه با این تفکیک ،بیمه مرک��زی نظارت جامع تری بر
عملکرد شرکتها داشته باشد .ایرنا

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ

ﻧﻮﺑ

ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ
ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  97/10/26-139760318004003824ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻓﺮﺿﻌﻠﻰ ﻣﻴﺮﺯﺍﺋﻰ ﺭﺍﺟﻌﻮﻧﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻪ ﺩﺭ  -1 :ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  268/77ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﻓﺮﻋﻰ 2032
ﻣﺠﺰﻯ ﺍﺯ  351ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻛﻠﻮﺭﺯ ﺳﻨﮓ ﺍﺻﻠﻰ  19ﺑﺨﺶ  20ﮔﻴﻼﻥ .ﺑﻪ ﺍﺩﺭﺱ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺭﺳﺘﻢ ﺁﺑﺎﺩ -ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺟﻨﮕﻞ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺳﻌﺎﺩﺕ  4ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 15
ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻤﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ97/11/ 13 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ97/11/28:
606
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مقایسه روند افزایش قیمت برخی کاالهای اساسی

نمای نزدیک

ﺖﺩ

ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ
ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  97/10/26-139760318004003815ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻓﺘﺎﺡ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻰ ﻛﭙﺘﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺩﺭ  -1 :ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  5000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﻓﺮﻋﻰ
 817ﻣﺠﺰﻯ ﺍﺯ  415ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻟﻮﻳﻪ ﺳــﻨﮓ ﺍﺻﻠﻰ  16ﺑﺨﺶ  20ﮔﻴﻼﻥ .ﺑﻪ ﺍﺩﺭﺱ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ -ﻟﻮﻳﻪ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺻﺪﻭﺭﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻤﺪﺕ 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 ﻣﺮﺍﺟﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺻﺎﺩﺭﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 97/11/ 13 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ97/11/28:
604
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درصدی نس��بت به دیماه پارس��ال ک��ه  ۳هزار و
 ۸۶۵تومان بوده ،را نش��ان میدهد.کره پاستوریزه
(۱۰۰گرم)  ۴هزار و  ۵۴۹تومان در دیماه امس��ال
به فروش رسید که افزایش  ۳۶.۲درصدی نسبت به
دی پارسال که  ۳هزار و  ۳۴۰تومان داشته است.
هر  ۹۰۰گرم روغن مایع نیز در دیماه امس��ال
 ۷هزار و  ۷۰۰تومان بود و این در حالی اس��ت که
نرخ این محص��ول در دی پارس��ال  ۵هزار و ۳۸۲
تومان بود که نش��انگر افزای��ش  ۴۳.۲درصدی این
محصول در دی امس��ال اس��ت.هر کیلوگرم موز در
دیماه امسال با افزایش  ۱۲۹.۲درصدی نسبت به
دیماه پارس��ال ک��ه  ۵هزار و  ۶۱۸توم��ان بود ،به
قیمت  ۱۲هزار و  ۸۷۹تومان رسیده است .نرخ این
محصول در آذر ماه  ۱۲هزار و  ۷۰۰تومان بود.سیب
درختی زرد ،پرتقال و خیار نیز در دیماه به ترتیب
با قیمت  ۸هزار و  ۱۹۲تومان ۴ ،هزار و  ۵۸۵تومان

اخبار

ﻭﻡ

ﺁﮔﻬﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﮔﻠﻮﮔﺎﻩ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﻣﻮﺍﺩ 1ﻭ 3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﻣﺼﻮﺏ
 1390/9/20ﺍﻣــﻼﻙ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧــﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣــﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﮔﻠﻮﮔﺎﻩ ﻣﻮﺭﺩ
ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﺭﺃﻯ ﻻﺯﻡ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ:
ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﻠﻌﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﭘﻼﻙ ﺍﺻﻠﻰ  57ﺑﺨﺶ 17
 607ﻓﺮﻋﻰ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭ ﻗﻠﻌﻪ ﻑ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  193ﺳﻴﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  240ﺳﻴﺮ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﺍﻋﻴﺎﻥ
ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  541,93ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻗﺎﺳﻤﭙﻮﺭ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ.
ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺭﺍﻥ ﭘﻼﻙ ﺍﺻﻠﻰ  59ﺑﺨﺶ 17
 651ﻓﺮﻋﻰ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻰ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻰ ﻑ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 21148,34ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻋﻠﻴﺠﺎﻥ ﻧﺎﺻﺮﻯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ
ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻟﻤﺮﺍﺳﻚ ﻭ ﺗﻴﺮﺗﺎﺵ ﭘﻼﻙ ﺍﺻﻠﻰ  1ﺑﺨﺶ 19
2720ﻓﺮﻋﻰ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺻﺎﺩﻗﻴﺎﻥ ﻟﻤﺮﺍﺳﻜﻰ ﻑ ﺍﺣﻤﺪﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 274,03ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳــﻄﻪ ﺍﺯ ﺳــﻴﺪﻩ ﻧﺮﮔﺲ ﻭ ﺳﻴﺪﻩ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻭ ﺳﻴﺪﻩ ﺳﺤﺮ ﻫﻤﮕﻰ ﻧﺒﻮﻯ ﻟﻤﺮﺍﺳﻜﻰ ﻣﺎﻟﻚ
ﺭﺳــﻤﻰ  2721 .ﻓﺮﻋﻰ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﻼﻛﻰ ﻑ ﻣﻴﺮﺯﺍﺟﺎﻥ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ
ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎ ﭘﻼﻙ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  2675ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  1ﺍﺻﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  10374,74ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ
ﺭﺿﺎ ﻗﻨﺒﺮﻯ ﺩﻭﺭﺍﺑﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ
ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺳﻴﻒ ﭘﻼﻙ ﺍﺻﻠﻰ  44ﺑﺨﺶ 24
 97ﻓﺮﻋﻰ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻠﻌﻠﻰ ﻑ ﺩﺭﻭﻳﺶ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺷــﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 300
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳــﻄﻪ ﺍﺯ ﺍﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﻧﻮﺭﻯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ  98 .ﻓﺮﻋﻰ ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻰ ﻓﻀﻠﻌﻠﻰ ﻑ ﺩﺭﻭﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷــﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  595,62ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻣﺤﻤﻮﺩﺟﺎﻧﻠﻮ
ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ  99 .ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﻗﻠﻌﻪ ﻑ ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 446,09
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﭘﻮﺭﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ  .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺩﻭﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ
ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﺤﻠﻰ/ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﺍﺻﻞ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﻳﺎ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺤﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻜﻨﺪ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻴﺴﺖ.ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ  97/11/13ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ 97/11/27ﻡ/ﺍﻟﻒ97/10/5906
ﻗﺪﻳﺮ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﻧﻴﺎ-ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﮔﻠﻮﮔﺎﻩ

7

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻴﻤﺎ ،ﻣﻨﻈﺮ ﻭ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮﻯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺷﺖ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﺼﺖ ﻭ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  ،97/10/25ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﮔﻞ ﻭﮔﻴﺎﻩ ﻣﻮﺭﺩ
ﻧﻴﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﮔﻠﻜﺎﺭﻯ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﻬﺎﺭ ،ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ  1397/11/13ﻟﻐﺎﻳﺖ  1397/11/21ﺿﻤﻦ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  1/090/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺣﺴﺎﺏ  0109910438007ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﻣﻨﻈﺮﻭﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺷﺖ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ
ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻴﻤﺎ ﻭ ﻣﻨﻈﺮ ﻭﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ :ﺭﺷﺖ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺷﺖ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  www.rasht.irﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ  013-33334008ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
ﻟﻴﺴﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻭﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺟﺪﻭﻝ ﺫﻳﻞ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺩﻳﻒ

ﻧﺎﻡ ﮔﻞ

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﻞ

1

ﺷﺐ ﺑﻮf1،

ﮔﻠﺪﺍﻥ -14ﺭﻳﺸﻪ ﭘﺮ -ﺭﻧﮓ ﺑﻨﺪﻯ ﻣﺘﻨﻮﻉ -ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﻋﺎﺭﻯ ﺍﺯﺁﻓﺖ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ

16500

2

ﺍﻃﻠﺴﻰf1،

ﮔﻠﺪﺍﻥ -14ﺭﻳﺸﻪ ﭘﺮ -ﺭﻧﮓ ﺑﻨﺪﻯ ﻣﺘﻨﻮﻉ -ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﻋﺎﺭﻯ ﺍﺯﺁﻓﺖ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ

26000

3

ﻣﻴﻤﻮﻧﻰf1،

ﮔﻠﺪﺍﻥ -14ﺭﻳﺸﻪ ﭘﺮ -ﺭﻧﮓ ﺑﻨﺪﻯ ﻣﺘﻨﻮﻉ -ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﻋﺎﺭﻯ ﺍﺯﺁﻓﺖ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ

17500

4

ﮔﺎﺯﺍﻧﻴﺎf1،

ﮔﻠﺪﺍﻥ -14ﺭﻳﺸﻪ ﭘﺮ -ﺭﻧﮓ ﺑﻨﺪﻯ ﻣﺘﻨﻮﻉ -ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﻋﺎﺭﻯ ﺍﺯﺁﻓﺖ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ

13500

5

ﺑﻨﻔﺸﻪf1،

ﺟﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ  35*25ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ -ﺭﻳﺸﻪ ﭘﺮ -ﺭﻧﮓ ﺑﻨﺪﻯ ﻣﺘﻨﻮﻉ -ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﻋﺎﺭﻯ ﺍﺯﺁﻓﺖ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ

16800

6

ﺳﻴﻨﺮﺭ

ﺳﻄﻞ -4ﺭﻳﺸﻪ ﭘﺮ -ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺑﻨﺪﻯ ﻣﺘﻨﻮﻉ -ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﻋﺎﺭﻯ ﺍﺯﺁﻓﺖ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ

150

ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ

4/236/000/000

 -1ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺒﻠﻎ  211/800/000ﺭﻳﺎﻝ ﺭﺍ ،ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﺤﺴﺎﺏ  0109910607002ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻴﻤﺎ ﻭ ﻣﻨﻈﺮ ﻭ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺷﺖ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﻠﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺁﻥ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺿﻤﻴﻤﻪ ) ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ( ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 -2ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻳﻚ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺨﺘﺎﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻣﺒﻬﻢ  ،ﻣﺨﺪﻭﺵ ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺍﺛﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ.
 -3ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﻯ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻞ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻳﺎ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻘﺪﻯ ﺑﺤﺴﺎﺏ

ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﺳــﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ)ﻓﺎﻛﺘــﻮﺭ ﻓــﺮﻭﺵ( ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﭘــﮋﻭ ﺗﻴــﭗ 405ﺟــﻰ ﺍﻝ ﺍﻳﻜﺲ ﺁﻯ
 8/1ﻣــﺪﻝ  1388ﺑﺮﻧــﮓ ﻧﻘــﺮﻩ ﺍﻯ-ﻣﺘﺎﻟﻴــﻚ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗــﻮﺭ  12488041953ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ
 NAAM01CA39E828229ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ  467-94ﻡ  17ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ)ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ( ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﮋﻭ ﺗﻴﭗ  206SD-TU5ﻣﺪﻝ  1394ﺑﺮﻧﮓ ﻣﺸﻜﻰ-
ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  163B0157965ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  NAAP41FE8FJ264381ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ
ﺍﻳﺮﺍﻥ  338-84ﺩ  44ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺑﺨﺸﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ 1390/685ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﺭ ﺭﻳﮓ ﺑﺨﺶ ﺷﺶ ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﺍﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺿﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻓﺮﺥ ﺯﺍﺩﻩ)ﻃﺒﻖ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ  13889ﻣﻮﺭﺧﻪ
 97/08/02ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﺩﻓﺘﺮ  53ﺑﻨﺪﺭ ﺭﻳﮓ(ﻣﺎﻟﻚ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ  1390/685ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﻣﺤﻠﻰ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺷﺪﻩ ﺩﻓﺘﺮ  53ﺑﻨﺪﺭ ﺭﻳﮓ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﻠﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ 1390/685ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ ﺑﻨﺪﺭ ﺭﻳﮓ ﮔﻨﺎﻭﻩ ﺑﺨﺶ ﺷﺶ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻼﻙ ﺟﻠﺪ  222ﺻﻔﺤﻪ  225ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ 27671ﺑﻪ
ﻧﺎﻡ ﺍﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻓﺮﺥ ﺯﺍﺩﻩ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9209
ﻣﻮﺭﺧﻪ 92/08/05ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﺩﻓﺘﺮ 44ﮔﻨﺎﻭﻩ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻣﺒﻠﻎ 382138225ﺭﻳﺎﻝ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴــﻜﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﮔﻨﺎﻭﻩ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻯ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺪﻋﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﮔﻨﺎﻭﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﻧﺮﺳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺳﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ97/09/10:
 660ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻣﺠﻴﺪ ﺍﻣﻴﺮﻯ-ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮔﻨﺎﻭﻩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻣــﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻭ ﻣــﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴــﺖ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 139760324002001373ﻣــﻮﺭﺥ 97/10/29ﻫﺌﺖ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺑﺮﺍﺯﺟﺎﻥ
ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﻭﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻏﻼﻡ ﺩﺭﻭﻳﺸــﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳــﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 1248
ﻭ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  3520316471ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺷﺘﺴــﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻐﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
9029/16ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  2292ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺑﺮﺍﺯﺟﺎﻥ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺩﻫﻘﺎﻳﺪ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺎﺟﻰ ﺑﺎﺳﻮﻟﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ
ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻭﻟﻴﻦ
ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ،ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ
ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴــﻠﻴﻢ 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
ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺘﻀﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ)ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ( ﻧﻴﺴﺖ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ1397/11/13
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1397/11/28
ﻡ ﺍﻟﻒ 1388
ﻣﺤﻤﺪ ﭼﻬﺎﺑﺪﺍﺭ -ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺑﺮﺍﺯﺟﺎﻥ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻮﺭﻯ ﺟﺎﻥ ﻫﻮﺷــﻨﮕﻰ ﻓﺮﺩ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4680004916ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  548/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ
ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ ﺭﻣﻀﺎﻧﻰ ﺑﺸﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  4680044500ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/8/23ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ
ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1ﻧﻮﺭﻯ ﺟﺎﻥ ﻫﻮﺷﻨﮕﻰ ﻓﺮﺩ )ﻣﺎﺩﺭ
ﻣﺘﻮﻓﻰ( .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻜﻤﺮﺗﺒﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1ﻧﺎﻏﺎﻥ -ﺭﺣﻤﺎﻧﻰ

ﺷﻤﺎﺭﻩ  0109910607002ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻴﻤﺎ ﻭ ﻣﻨﻈﺮ ﻭ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺷﺖ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
-4ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﺒﺼﺮﻩ  1ﻣﺎﺩﻩ  20ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 -5ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻴﻤﺎ ﻭ ﻣﻨﻈﺮ ﻭ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺷﺖ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺭﺷﺖ  ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ  ،ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 -6ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻫﻨﺪ ﮔﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1397/11/25ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻓﻴﺶ ﻭﺍﺭﻳﺰﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﭘﺎﻛﺖ )ﺏ(
ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺑﺮگ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
 -7ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺭﺍﺱ ﺳﺎﻋﺖ  14:30ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1397/11/27ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭﺍﻋﻀﺎء ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﻭ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 -8ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺯﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻛﺴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
 -9ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﮔﻞ ﻭﮔﻴﺎﻩ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺿﺮﺭﻭﻯ ﺍﺳﺖ.

ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻴﻤﺎ،ﻣﻨﻈﺮ ﻭﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮﻯ  -ﺳﺠﺎﺩ ﻣﺤﺠﻮﺏ

