تجارت

ممنوعیت صادرات سیب و پرتقال تا  ۱۵فروردین

گمرک ایران «ممنوعیت صادرات سیب درختی و پرتقال از تاریخ  ۱۵اسفند
 ۹۷تا تاریخ  ۱۵فروردین  »۹۸را به گمرکات اجرایی ابالغ کرد.
علیاکبر ش��امانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در بخش��نامهای به
کلی��ه گمرکات اجرایی موضوع «ممنوعیت صادرات س��یب درختی و پرتقال از
تاریخ  ۱۵اسفند  ۹۷تا تاریخ  ۱۵فروردین  »۹۸را ابالغ کرد.
در این بخش��نامه که پیرو نامه وزیر صنعت ،معدن و تجارت به گمرک ایران ابالغ
شده ،آمده است :پیرو محدودیتها و ممنوعیتهای ابالغ شده منتهی به بخشنامه شماره
/۹۷ ۱۴۹۰۶۶۶مورخ /۰۴/۱۲ ۹۷اعالم میدارد :صادرات س��یب درختی و پرتقال از تاریخ
/۱۵/۱۲ ۹۷تا تاریخ /۱۵/۰۱ ۹۸ممنوع اس��ت .چندی پیش وزیر جهادکشاورزی در زمینه
تامین میوه شب عید گفته بود؛ مقداری که تنظیم بازار تصویب کرده بود خریداری شده و
سیب مورد نیاز در سردخانهها و مراکز استانها بوده و به طور کامل منتقل شده است.

خونه به خونه

جنب استانبول

خانه گران نمیشود

مدیرعامل بانک مسکن ضمن تاکید بر اینکه سال آینده مسکن گران نمیشود،
اعالم کرد :زنجیره تأمین مالی مس��کن تابس��تان آینده نهایی و اجرا میشود که
براساس آن هزینههای ساخت و ساز تا  ۳۰درصد کاهش خواهد یافت.
ابوالقاسم رحیمی انارکی درباره ایجاد زنجیره تأمین مالی مسکن برای کاهش
هزینههای ساخت و ساز ،اظهار کرد :ایجاد این زنجیره در حال انجام است و بخشی
از آنکه با بنیاد مس��کن اس��ت ،نهایی ش��ده که امیدواریم بتوانیم تا پایان س��ال آن را
عملیاتی کنیم .وی افزود :در حال تأس��یس یک شرکت هستیم که اگر انجام شود ،کار تا
پایان سال عملیاتی خواهد شد ،در غیر این صورت باید منتظر تأسیس شرکت بمانیم.
وی از نهایی ش��دن این زنجیره در تابس��تان س��ال آینده خب��ر داد و تصریح کرد:
اقدامات نهایی این کار در تابستان سال آینده انجام میشود و در تالش هستیم بتوانیم
در تابستان سال  ۱۳۹۸زنجیره تأمین مالی مسکن را به طور کامل اجرایی کنیم.

اتخاذ تصمیمات ارزی در کمیته پنج نفره

وزی��ر امور اقتصادی و دارایی گفت :تصمیم درباره ارز و مس��ائل مربوط به آن
در یک کمیته پنج نفره گرفته میش��ود و بانک مرکزی آن را در قالب بخش��نامه
اعالم میکند.
فرهاد دژپس��ند؛ وزی��ران نفت ،صنعت و اقتصاد به هم��راه رییس کل بانک
مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه به عنوان اعضای این کمیته نام برد.
وزیر اقتصاد به بخش��نامه اخیر بانک مرکزی برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از
صادرات اش��اره کرد و گفت :تصور این بود دستورالعمل به قدری شرایط را تسهیل کند
که عرضه ارز صادراتی شدت بگیرد .حتی تصور ما این بود با دستورالعمل اخیر بازار تاثیر
خوبی بگیرد و قیمت دالر در بازار به زیر  10000تومان برس��د .وی یکی از ویژگیهای
این بخشنامه را توجه ویژه به صادرکنندگان بزرگ دانست تا بتوانند به همان میزانی که
ارز به کشور باز میگردانند ،از مشوقهای قانونی برخوردار شوند.

معیـشت
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وزی��ر تع��اون ،کار و رف��اه
كس�ب و كار
اجتماعی از واگذاری س��هام
بانک توسعه تعاون در بورس برای افزایش سرمایه
این بانک خبر داد.
محمد ش��ریعتمداری در هفتمین جش��نواره
تعالی مدیریت تعاون گف��ت :برای تقویت بخش
تعاون و افزایش توان وام دهی و صدور ضمانت
تعاون افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در
دستور کار است .وی یکی از راههای افزایش
سرمایه را واگذاری سهام بانک توسعه
تع��اون در ب��ورس ب��رای افزایش
سرمایه اعالم کرد.
وزی��ر تع��اون ،کار و رفاه
اجتماعی در بخش دیگری
از این مراسم اظهار کرد :ما
اکنون در موقعیتی هستیم
ک��ه در واق��ع موقعی��ت
بیبدیلی هم برای بخش
تعاون ایجاد شده است که
باید از این فرصت برای تعالی
این بخش استفاده کرد.
وی با اش��اره ب��ه تحریمهای نظام
س��لطه و تالش ب��رای فلج ک��ردن اندام
اقتصادی کش��ور تصریح کرد :البته در این
 ۴۰س��ال این تالشها با ف��راز و فرودها و
به اش��کال مختلف انجام ش��ده و ش��دت و
ضعف داشته اس��ت اما امروز میخواهند تا با
ایجاد اخالل در نظام اقتصادی ،کاهش تولید،
بیکاری و جلوگیری از اش��تغالزایی نارضایتی

برخالف دستور سازمان حمایت رخ داد؛

افزایش قیمت بلیت اتوبوس

در حالی سازمان حمایت از
گاردريـــ�ل
حق��وق مصرفکنن��دگان و
تولیدکنن��دگان اع�لام کرده اس��ت ک��ه قیمت
بلیتهای داخلی در س��فرهای ریل��ی ،زمینی و
هوای��ی با افزای��ش همراه نخواهد ب��ود ،اما اعالم
ش��ده قیمت بلی��ت اتوب��وس از  ۲۵اس��فندماه
سالجاری با افزایشی  ۲۰درصدی همراه است.
به تازگی عباس تابش رئیس سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه
قیمت بلیتهای داخلی در سفرهای ریلی ،زمینی،
هوایی نس��بت به سال گذش��ته تغییری نداشته
اس��ت ،اعالم کرد که به س��ازمان هواپیمایی نیز
تذکر داده ش��ده تا قیمتها نسبت به شهریورماه
هیچ تغییری نداشته باش��د و هرچه سریعتر نیز
تکلیف پروازهای چارتری تعیین شود .نکته قابل
اش��اره در ارتباط با این صحبتها اما عدم افزایش
قیمت بلیت قطار و هواپیما در نوروز سال ۱۳۹۸
و افزایش  ۲۰درصدی قیمت بلیت اتوبوس از ۲۵

اعتراف وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی؛

اعتبارات اشتغال کاغذی بود
اجتماع��ی ایج��اد کنند و به نظ��ام جمهوری
اسالمی ضربه بزنند.
وزیر کار گفت :مردم از قیمتها ناراضی و
تحت فشار هستند و دولت این شرایط
را درک میکند چراکه خود را جزئی
از ملت میداند اما همین فش��ارها
هم باعث نش��ده تا مردم از نظام
دست بکشند.
وی گفت :شرایط جدید
ع�لاوه ب��ر تهدیدهایی که
دارد فرصتهایی را ایجاد
کرده اس��ت ک��ه تقویت
بخ��ش تعاون��ی یکی از
بخشه��ا اس��ت چراک��ه
تعاونیه��ا تنه��ا ی��ک فرد
واحد نیستند بلکه ش��بکه تعاونیها در
حوزههای مختلف فعال اس��ت که تقویت
آنها میتوان��د بخشه��ای مختلف را به
حرکت وا دارد.
ش��ریعتمداری بخ��ش تع��اون را به
معن��ای تقویت فرهنگ مش��ارکتجویانه
دانست و گفت :با تقویت این فرهنگ است
که میتوانیم از بحرانها عبور کنیم.

اسفندماه سالجاری است.
طب��ق اعالم س��ازمان هواپیمایی کش��وری
و انجمن ش��رکتهای هواپیمای��ی قیمت بلیت
هواپیم��ا در نوروز  ۱۳۹۸افزایش نخواهد یافت و
در ح��ال حاضر نیز برنامهای برای افزایش قیمت
بلیتها در س��ال  ۱۳۹۸وجود ندارد و دامنه نرخ
بلی��ت پروازه��ای داخلی خطوط هوایی کش��ور
مطابق با آنچه در آذرماه سال  ۱۳۹۷تعیین شده
است برای نوروز سال  ۱۳۹۸اعمال خواهد شد.
متقاضی��ان پرواز میتوانند از طریق س��ایت
ش��رکتهای هواپیمایی و آژانسهای مسافرتی
نس��بت به بلیت سفر خود اقدام کنند و اگر قصد
دارند بلیت خود را از طریق سایتهای اینترنتی
خرید کنند حتماً باید با راس��تیآزمایی نس��بت
به معتبر بودن س��ایت مربوطه اطمینان حاصل
نمایند و بلیتی با قیمت باالتر از نرخ تعیین شده
در سایت انجمن شرکتهای هواپیمایی و سایت
شرکتهای هواپیمایی کشوری خریداری نکنند
و هرگونه تخلف در این رابطه را از طریق مراجع
مختلف مربوطه پیگیری نمایند.
در م��ورد قیمت بلیت قطار در نوروز س��ال

وزیر کار اش��تغالزایی را بهتری��ن راه عبور از
تحریمها دانس��ت و گفت :اگر میخواهیم کشور را
از تحریمها نجات دهیم بای��د به مقابله با بیکاری
بروید و روحیه مشارکت جویانه برای تسریع روند
ام��ور و تقویت بخ��ش تعاونی را بیش از گذش��ته
تقویت کنیم.
وزیر تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد:
اگر آموزشهای فنی و حرفهای را در کنار فرهنگ
تعاونی ،رشد و توسعه تعاونیها در عرصه فعالیتهای
دانشبنیان با بهکارگیری دانشآموختگان در کنار
مناب��ع بانک توس��عه تع��اون با ضمان��ت صندوق
س��رمایهگذاری تعاون تقویت کنیم ،قطعاً میتوان
نتایج ارزشمندی را به ثمر رساند.
وی همچنی��ن ب��ا انتقاد از عدم تحقق س��هم
 ۳۰درص��دی واگذاریها به بخ��ش تعاونی ،گفت:
در ص��ورت تحقق این بخش از قانون و رعایت ۳۰
درص��د از واگذاریها به بخش تعاون��ی ۱۷ ،هزار
میلی��ارد تومان باید از این مح��ل به بخش تعاون
اختص��اص پیدا میکرد اما ای��ن موضوع طی ادوار
گذشته اجرا نشد.
وزی��ر تعاون ،کار و رفاه اجتماع��ی با انتقاد از
اینک��ه در بودجه فقط  ۱۵۰میلی��ون تومان برای
حمایت از بخش تعاون پیشبینی شده است گفت:

همین اعداد و ارقام تعیین میکند که میزان اهمیت
به یک بخش چقدر است .استفاده اهرمی از بودجه
عمومی ،پس به چه معناست؟ استفاده اهرمی این
نیست که  ۸۵درصد بودجه عمومی کشور را صرف
پرداخ��ت امور جاری و حق��وق کارمندان کنیم و
در س��ازمان آم��وزش فنی و حرف��های  ۹۸درصد
اعتبارات مرب��وط به هزینههای ج��اری و فقط ۲
درصد برای امور غیرجاری اختصاص یابد .س��پس
انتظار داشته باش��یم آموزشهای مهارتی و فنی،
بالنده و متعالی رشد کند.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش با تأکید بر
اینکه توس��عه آموزشهای فن��ی و حرفهای ،امروز
مهمترین نیاز بازار کار اس��ت ،اظهار داش��ت :من
سپاس��گزارم از اینکه در بودجه ج��اری یک هزار
میلی��ارد تومان برای اش��تغال فراگی��ر ،البته فقط
روی کاغذ اختصاص یافته است اما باید روشهایی
را در نظ��ر بگیریم که بتوانیم منابع را توزیع کنیم
تا در نهایت منجر به اشتغالزایی شود.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ادامه داد :استفاده
اهرمی از بودجه به این معناست که همین رقم را به
صورت هدفمند به بانک توسعه تعاون اختصاص پیدا
کند و این پول به ش��کل یارانه در اختیار متقاضیان
اشتغال و طرحهای مولد قرار گیرد؛ این یعنی توزیع
هدفمند اعتبارات برای اشتغالزایی.
ش��ریعتمداری همچنی��ن به اعتب��ارات ۱.۵
میلیارد دالری صندوق توس��عه ملی برای اشتغال
روس��تایی و عشایری اش��اره کرد و گفت :بیش از
سه برابر این پول ،تقاضا برای اشتغال در استانها،
روس��تاها و مناطق عش��ایری وجود دارد؛ در این

 98باید خاطرنش��ان کرد که طبق اعالم راهآهن
قیمت بلیتهای پیشفروش ش��ده از تاریخ ۲۴
اس��فندماه س��ال  ۱۳۹۷تا  ۱۶فروردینماه سال
آتی که معادل  ۱۰هزار نفر صندلی ایجاد ش��ده
است افزایش قیمتی نخواهد داشت .قیمت بلیت
قطار از س��ال  ۱۳۹۴تا  ۱۳۹۷هیچگونه افزایش
قیمتی نداش��ته و در تیرماه سالجاری با مجوز
کارگروه س��تاد تنظیم بازار افزایش  ۱۰درصدی
پیدا کرد و قیمت بلیت قطار در ایام نوروز پیشرو
افزایش قیمتی نخواهد داش��ت .متقاضیان بلیت
قطار نی��ز در صورت مش��اهده هرگونه تخلف با
اطالع به نهادهای نظارتی تعیین شده میتوانند
موضوع را به صورت شبانهروزی گزارش کنند تا
با متخلفان برخورد شود.
نکته قابل تأم��ل اما موضوع مربوط به قیمت
بلیتهای داخلی در سفرهای زمینی است که طبق
گفته تابش نباید با افزایش قیمتی نسبت به سال
گذشته همراه باش��د .به تازگی پیشفروش بلیت
اتوبوس آغاز شده که طبق اعالم سازمان راهداری
و حملونقل جادهای کشور با افزایش  ۲۰درصدی
از  ۲۵اسفندماه همراه خواهد بود .ایسنا
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 30ﻣﺘﺮﻯ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻯ -ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﻭﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﻭ ﺭﻓﺎﻫﻰ – ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ
ﺁﺩﺭﺱ  http:iets.mporg.irﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﮔﺎﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ـﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺳﺘﺎﻯ ﭼﺎﮔﺎﻩ
 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﺪﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ
ﺴﻪ ﺷﻌﺒﻪ 8
ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻘﺎﻥ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ
ﻩ  73ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻭ
ﺷــﺪﻩ ﺑﻴﻦ
ﺎﻥ ﻛﻪ ﺍﻣﺎﺭﻩ
222-221
ـﻤﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ
ﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ
ﺍﺭ ﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ
ﺘﺮﻡ ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﺘﺎﻥ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ

ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ

ﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ
ﺭﻙ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ
ﻛﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ
ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺮﺩﺩ .ﻗﺮﻳﻪ
ﺯ ﺍﺯ -240
 ﺷﺸﺪﺍﻧﮓﻮﺭﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺟﻬﺖ ﺍﻟﺤﺎﻕ
ﻕ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ
ﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﮔﻬﻰ
ﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﺍﻧﻘﻀﺎ ﻣﺪﺕ
ﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻊ
ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ:

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﺁﮔﻬﻰ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ 9709983896800033ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  8ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻟــﺮﺩﮔﺎﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺷﺎﻛﻰ :ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ -ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺳﺎﻣﺎﻥ -ﻛﻮﻯ
ﻧﻴﺎﺯ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﻣﻮﺭﺩﺍﷲ ﺑﻪ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﺮﻡ
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻇﻢ
 .9709973896800244ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:
ﭘﺎﻛﺎﺕ 2پ 1
ﺧﻴﺎﻡ ﻓﺮﻋﻰ
ﻓﻼﻭﺭﺟﺎﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺻﻔﺮﻋﻠﻰ ﺑﻪ
ﻛﻠﻴﺸــﺎﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺳــﻌﻴﺪﻯ
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ -ﻣﺘﻬﻢ:
ﮔﺸﺎﻳﺶ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺯﻣﺎﻥ
ﺭﻳﺎﻝ(
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ﺑﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻣﺤﻤﺪﻯﺭﺗﺒﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺭﺩﻳﻒ
ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ -ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ -ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ -ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﻣﻴﻼﺱ -ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﭼﺎﮔﺎﻩ
)ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ( -ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﺷﻜﺎﺭ ﻭ ﺻﻴﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻤﻨﻮﻉ -ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/2/22ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﻴﻼﺱ .ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ -1 :ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﻦ ﻭﻳﺴــﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ -ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻏﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ،ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960249ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ -ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ -ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻬﺮﻯ -ﺟﻨﺐ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ  -2ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﻨﺒﻪ
ﺑﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ،ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺷــﺮﻑ ﻭ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻭﺳﻪ
ﻣﺮﻛﺰﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ .ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/3/8ﺩﺭ4ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻌﺒﻪ 8
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ -ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ:
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ :ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﻴﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﻔﺮﻋﻠﻰ
ﺍﺣﺪﺍﺙ
ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ
1397/12/28
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﻩ
)ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﺎﻳﺪ ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﺑﻠﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ(؛ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ  10ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻰ ﻛﭙﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ
2،732،191،000
59،287،617،809
/1053ﺩ/ﻥ97/ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ» .ﺭﺃﻯﺍﺑﻨﻴﻪ
ﺷﻠﻤﭽﻪ
ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺍﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺷﻮﺭﺍ«
ﺭﺍﻯ
ﺻﺪﻭﺭ
ﺑﻪ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ
ﺯﻳﺮ
ﺷﺮﺡ
ﺑﻪ
ﻭ
ﺍﻋﻼﻡ
ﺭﺍ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
1ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﺩﻟﻪ ﻭ
ﻛﻴﺎﺭ،
ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ
ﺯﻳﺴــﺖ
ﻣﺤﻴﻂ
ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺟﺮﻡ
ﺍﻋﻼﻡ
ﻭ
ﺷــﻜﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻣﻴﺎﻧﻪ(؛
ﻛﺎﺭﻭﻥ
)ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻠﻦ
ﺳﺎﻋﺖ10:00:
ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻇﻢ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ  -1ﺍﻣﻴﻦ ﻭﻳﺴﻰ  -2ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷــﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺎﺑﻄﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﻭ ﺧﺎﺹ
ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  73ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ
ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺍﺳﻨﺎﺩ :ﺑﻪﺍﺯﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ
ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻮﺛﺮ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻣﻀﺒﻮﻁ ﺩﺭ
1397/12/18
1397/12/15ﻳﻚﻟﻐﺎﻳﺖ
ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻣﻬﻠﺖ
 898ﺹ  39ﻣﻘﻮﻡ  4/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺳﺖ .ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ،ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺿﻤﻦ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻯ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ،ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻨﺪ ﺏ ﻣﺎﺩﻩ  12ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﻴﺪ ﻭ ﺷﻜﺎﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ
ﺁﮔﻬﻰ
ﻭ
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ
ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺩﺭ
ﺩﻭﻡ
ﺧﻮﺍﻧــﺪﻩ
ﺭﺳــﻤﻰ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺍﺯ
ﺣﻜﺎﻳﺖ
1397/1/29
ﻣــﻮﺭﺥ
41/06/97/1854/13
ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ
ﺭﺃﻯ
ﺍﻳﻦ
ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﻰ
ﺍﻋﻼﻡ
ﻭ
ﺻﺎﺩﺭ
ﺩﻭﻟﺖ
ﺻﻨــﺪﻭﻕ
ﺣﻖ
ﺩﺭ
ﻧﻘﺪﻯ
ﺟﺰﺍﻯ
ﺭﻳﺎﻝ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺩﻩ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺑﻪ
ﻣﺘﻬــﻢ
ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ  :ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻣﺒﻠﻎ  200،000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺣﺴﺎﺏ  8333059365ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﺍﺻﻞ ﻓﻴﺶ ﺭﺍ
ﻛﻮﻯﺷــﺪﻩ ﺑﻴﻦ
ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺩﺭﻭﺍﺯﻩﻋﺎﺩﻯ
ﺑﻴﻊ ﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ
ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ
ﺭﺍ ﺑﺎ
ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺷــﻮﺭﺍ ،ﺩﻋﻮﻯ
ﻗﺎﺿﻰ
ﻭﺻﻒ
ﺑﺪﻳﻦ
ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰﻛﻞﺩﺍﺭﺩ.
ﺳﺎﻣﺎﻥ-
ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ-
ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ
ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺯﻳﺴﺖ
ﻣﺤﻴﻂ
ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﺷﺎﻛﻰ :ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭﻧﻤﻰ
ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺑﻪ
 http:iets.mporg.irﻧﻴﺎﺯ
ﻛﺸﻮﺭ
ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ
ﺳﺎﻳﺖﺑﻪﻣﻠﻰ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻛﻪ ﺍﻣﺎﺭﻩ
ﺑﻪﺩﺭ ﻳــﺪ
ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﻭﺟﻮﺩ
ﻧﺸﺎﻧﻰﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ
ﺍﺳــﺘﻌﻼﻡ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﺯﭘﺎﺳــﺦ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ
ﻣﻮﺭﺥ93/3/20
ﺻﻮﺭﺕﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻭﻝ
ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥﻭﻭ
ﺍﺳﺖ.
ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ
ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﻣﺤﺘﺮﻡ
ﺁﺩﺭﺱپ 1
ﻓﺮﻋﻰ 2
ﺧﻴﺎﻡ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻓﻼﻭﺭﺟﺎﻥ
ﺻﻔﺮﻋﻠﻰ
ﻛﻠﻴﺸــﺎﺩﻯ
ﺳــﻌﻴﺪﻯ
ﺁﻗﺎﻯﺩﺭﻋﻠﻰ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ -ﻣﺘﻬﻢ:
222-221-220
ﻣﻮﺍﺩ
ﺑﻪ
ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ
ﻭ
ﺩﺍﻧﺴــﺘﻪ
ﻭﺍﺭﺩ
ﺩﻓﺎﻉ(،
ﺟﻬﺖ
ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ
ﺣﻀﻮﺭ
)ﻋﺪﻡ
ﻭ
ﺑﺎﺷــﺪ
ﻣﻰ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻏﺎﻥ -ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻯ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻓﻮﻕ
 97/2/22ﺩﺭ ﻭﻗﺖ
ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻣﻤﻨﻮﻉ -ﺑﻪ
ﺻﻴﺪﺩﺭﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺗﻀﻤﻴﻦﺷﻜﺎﺭ ﻭ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ( -ﺍﺗﻬﺎﻡ:
)ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻪ
ﺩﺍﺭﺍﻯ
ﺩﺭ
ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﻀﻤﻴﻦ
:
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺭﺳــﻤﻰ
ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ
ﻛﻼﺳﻪﺧﻮﻳﺶ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻋﺮﻓﻰ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻭﻡ
ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ
ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ
ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺳــﻨﺪﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺳﺖ
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ
960249
ﺗﺸﻜﻴﻞﺑﻪﺍﺳﺖ،
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ
ﺗﺼﺪﻯﺑﺮﺍﻣﻀﺎء
ﻧﺎﻏﺎﻥ ﺑﻪ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺨﺶ
ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ
ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺁﺑﺎﺩﻭ ﻇــﺮﻑ
ﺍﺣﻤﺪﻏﻴﺎﺑﻰ
ﺍﻳﻦ ﺣﻜﻢ
ﻣﻠﺖﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ
ﺻــﺎﺩﺭ ﻭ
ﻣﺬﻛــﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺧــﻮﺩﺭﻭﻯ
ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﻓﻴﺶ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺻﻞ ﺁﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﻛﺖ )ﺍﻟﻒ ( ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
20ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﻟﻰ
ﺷﻌﺒﻪ
ﺑﺎﻧﻚ
4185197938
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺣﺴﺎﺏ
ﺿﻤﻦﺭﺍ ﺑﻪ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ
ﻭ
ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻪ
ﻭ
ﻭﺟﺪﺍﻥ
ﻭ
ﺷــﺮﻑ
ﺑﺮ
ﺗﻜﻴﻪ
ﻣﺘﻌﺎﻝ،
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ
ﺍﺯ
ﺍﺳــﺘﻌﺎﻧﺖ
ﺑﺎ
ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ
ﺧﺘﻢ
ﺍﻋﻼﻡ
ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ
ﺻﻔﺮﻋﻠﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺳﻌﻴﺪﻯ
ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ
ﺧﺼﻮﺹ
ﺍﻭﻝﺩﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ:
ﻃﺮﻓﻴﺖﺭﺃﻯ
ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻯ
ﺩﺭ ﺑﻪ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
97/12/27
ﻣﻮﺭﺥ
ﺍﺩﺍﺭﻱ
ﺳﺎﻋﺖ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ:ﻣﻰﺑﻪﭘﺎﻳﺎﻥ
ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ
ﺭﺳﻤﻰ ﻭﻯ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ
ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺩﻋﻮﻯ
ﺧﺼﻮﺹ
ﺯﻳﺮﺍﺳﺖ.
ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ
ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﻧﻴﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮﺭ )ﺳــﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ (ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  7930ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ ﺯﻧﺠﺎﻥ ﺑﻪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ،ﻛﭙﻮﺭ
ﮔﺮﻓﺘﻪﻣﺎﻫﻰ
 10ﻗﻄﻌﻪ
ﻃﺮﻑﻏﻴﺮ
ﺍﻳﺎﺫﻯ،ﺻﻴﺪ
ﺗﺮﺗﻴﺐﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ
ﺣﻀﻮﺭ(؛
ﺟﻬﺖﻋﺪﻡ
ﺑﻠﺤﺎﻅ
)ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﺎﻳﺪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪﻭﻯ ﻧﻤﻰ
ﺩﻋﻮﻯﺩﺭﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﺠﺎﺯﻗﺮﺍﺭ
ﺩﻋﻮﻯ
ﺍﺣﺮﺍﺯ
ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕﺎ ً ﺍﺯ
ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺻﺮﺍﻓ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 104601112609
ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ
ﺣﺮﺍﺳﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺩﻓﺘﺮ
ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ-
ﻣﺮﻛﺰﻯ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻣﺘﺮﻯ-
30
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻯ-
ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ
ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ:
ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻫﻠﻦ ﻣﺤﻞ
ﻣﺪﻧﻰﺍﺩﻟﻪ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﻛﻴﺎﺭ،
ﺁﻳﻴﻦﺯﻳﺴــﺖ
ﻣﺤﻴﻂ
ﺟﺮﻡ84ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﻭ
ﻛﺎﺭﻭﻥ
)ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ
ﻗﺮﺍﺭﻭ ﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ
ﺍﻣﻮﺭ
ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺩﺭ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎ
ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻋﻼﻡﻣﺎﺩﻩ
ﺑﻨﺪ 4
ﻣﻮﺿﻮﻉﻣﺎﺩﻩ 89ﻭ
ﻣﻴﺎﻧﻪ(؛ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ
ﺷــﻮﺭﺍ ﺑﻪ
ﻗﺎﺿﻰ
ﺩﺭ ﺧﺼــﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻛﻼﺳــﻪ  9204032049000109ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧــﻰ  9200110ﻟﻪ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻫﻰ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺍﺑﻼﻍ ،ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﺯ
20ﻭﺭﻭﺯ
ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻗﺮﺍﺭ
ﻣﻰ
ﺍﻋﻼﻡ
ﺻﺎﺩﺭ
ﺧﺎﺹ
ﺿﺎﺑﻄﺎﻥﺑﻪﻋﺎﻡ ﻭ
ﺗﻮﺳﻂ
ﺷــﺪﻩ
ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻣﺪﺍﺭﻙ
ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ
ﺁﻣﺪﻩ
ﺍﺧﻴﺮﻋﻤﻞ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕﺑﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﻛﺴﺐﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺮﺍﻯﺍﺯ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ
ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮﺭ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ(ﻃﺒﻖ
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﻧﻴﺰ
ﻛﺮﻣﻰ ﻭ
hn-abn.ajums.ac.irﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﺯﻧﺠﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﭘﺎﺭﺳﺎ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍ ﻥ
06153384004-7
ﺧﻮﺩﺭﻭﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ
ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻳﺎ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﻭhttp:iets.mporg.ir
ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ
ﺍﻳﻦ
ﺳﺎﻳﺖ
ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺩﺭ
ﻣﻨﻮﻯ
ﻇﺮﻑﺑﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕﻟﻄﻔﺎ
ﻣﻮﺭﺥ  1397/09/1ﻫﻴﺎﺕ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  25ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  -1733ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ
ﺍﺳﺖ.ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻮﺛﺮ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻣﻀﺒﻮﻁ ﺩﺭ
ﻟﺮﺩﮔﺎﻥﻣﺘﻬﻢ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺣﻀﻮﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻭ ﻋﺪﻡ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ
ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺣﻞ
ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ /.
ﺣﺎﺻﻞ
06153384795
ﺗﻠﻔﻦ ﻭ
ﻣﺮﻛﺰ
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  1:ﻧﺎﺣﻴﻪ  :ﺳﻘﺰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ :ﺳﻘﺰ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻌﺪﻯ ﻛﻮﭼﻪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ  3ﭘﻼﻙ  15ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩﺑﺮ8ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ
ﺣﻜﻢ
ﺷﻜﺎﺭ
ﺻﻴﺪ ﻭ
ﺗﻤﺎﺱﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻣﺎﺩﻩ 12
ﺍﺩﺍﺭﻩﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻨﺪ ﺏ
ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ،ﺑﻪ
ﺿﻤﻦ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻯ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ،
ﺷﻤﺎﺭﻩ  158072ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  4/866/570/000ﺭﻳﺎﻝ )ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻭ ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ
ﻣﺘﻬــﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﺭﺃﻯ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣــﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ( ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻗﻄﻌﻰ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ
ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ
ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ
ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﺎپ  ,ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺍﺳﺖ.
ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ
 15ﻭ  16ﻭ  17ﻭ  18ﻭ  ..ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ
ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ  3ﻭ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻮﺍﺩ
ﺍﺳﺘﺎﻥﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ
ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﻡ/ﺍﻟﻒ 2223
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭﻣﺤﻤﺪﻯ
ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺫﻳﻞ ﺑﺎﻧﺎﻏﺎﻥ-
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰﺑﺨﺶ
ﺍﻥﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻧﺎﻣﻪﺍﻭﻝ
ﺷﻌﺒﻪ
ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﺭﺋﻴﺲﺍﻳﻴﻦ
ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ 13
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺳﻘﺰ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ
ﻭﺭﺍﺛﺖﺷــﻤﺎﺭﻩ  8ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻟــﺮﺩﮔﺎﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺷــﻮﺭﺍﻯ
 1390/9/20ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺣﻞﺣﺼﺮ
ﺁﮔﻬﻰ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ9709983896800033ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ
ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﻧﺸــﺎﻧﻰ
ﻛﺮﻡ ﺍﷲ ﺑﻪ
ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﻠﻰﻛﺎﻇﻢ ﻣﺤﻤﺪﻯ
ﺷــﻤﺎﺭﻩﻋﻠﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺁﻗﺎﻯ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﻧﻬﺎﻳﻰﻗﺮﻳﻪ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺟﻬــﺖ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.
ﻧﻈﺮﻳﻪﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ
ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﻗﺎﻧــﻮﻥ
ﻛﻼﺳــﻪ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ
ﺷــﺮﺡ
 6640027534ﺑﻪ
.9709973896800244ﻣﺤﺐ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ
ﺁﻗــﺎﻯ ﺳــﻌﻴﺪ ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺍﺑﻼﻍ
ﻟــﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ 3ﺁﮔﻬﻰ
ﺭﻭﺳﺘﺎﻯﺑﻪﭼﺎﮔﺎﻩ
ﻣﻴﻼﺱ-
ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ
ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ-
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﻣﺮﻛﺰﻯ
ﺑﺨﺶ
ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ-
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ-
ﻭ
ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ
-240
ﺑﻪﺍﺯ
ﻣﻔﺮﻭﺯ
ﻓﺮﻋﻰ
ﺷــﻤﺎﺭﻩﻓﺮﻋﻰ
ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ
(ﺛﺒﺖﮔﻴﻼﻥ
ﺑﺨﺶ 14
ﺳــﻨﮓ ﺍﺻﻠﻰ
 241/7/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﺤﺐ ﺍﻟﻪ
11082ﺯﻧﺠﺎﻥ
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ
ﭘﻼﻙﺛﺒﺖ
ﺯﻳﺮ :ﺍﺩﺍﺭﻩ
7930
ﺷﺪﻩ ﺑﻪ
ﻳﻚﺧﺎﺹ
)ﺳــﻬﺎﻣﻰ
ﻻﻫﻴﺠﺎﻥﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮﺭ
ﺑﻴﺠﺎﺭﺑﻨﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﻧﻴﺰ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ-
ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ
ﻧﺸــﺎﻧﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﻪ
ﻭﻳﺴــﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﻦ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ-1
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ:
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺟﻌﻔﺮﭘﻮﺭ ﺑﻴﺠﺎﺭﺑﻨﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  3ﻭ ﻛﺪﻣﻠﻰ  2721921551ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ-ﻣﻴﻼﺱ.
ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ
ﺍﺳــﺘﺎﻥﺧﻮﺩ ﺑــﺪﺭﻭﺩ
ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ
1397/11/26
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ
1531500978
ﻣﻠــﻰ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 104601112609
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ
ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺯﺍﺩﻩ
ﺩﻫﻘﺎﻥ
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ
ﺁﻗﺎﻯ
-2
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ
ﺟﻬﺎﺩ
ﺟﻨﺐ
ﺷﻬﺮﻯ-
ﺯﻣﻴﻦ
ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ-
ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ-
ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊﻟﻪﺍﺯ
46/88
ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﺍﻋﻴﺎﻥ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻰﺑﺮ ﺑﻨﺎﻯ
ﻣﺸﺘﻤﻞ
ﻳﻜﻘﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻔــﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ -1 :ﺳــﻌﻴﺪ ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺐ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠــﻰ  6640027534ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﺎﻧﻚ
9200110
ﺑﺎﻳﮕﺎﻧــﻰ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﻭ
9204032049000109
ﻛﻼﺳــﻪ
ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ
ﺩﺭ ﺧﺼــﻮﺹ
ﺷﻌﺒﻪ 8
ﭘﺴــﺮﺟﻠﺴﻪ
ﻭﺭﺍﻣﻴﻦﻣﻘﺮﺭ
ﺍﺯ ﻭﻗﺖ
ﺻﺎﺩﺭﻩﺩﺭ
97/3/8
ﺧﻮﺩﺭﻭ .ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ
ﻣﺠﻴﺪ ﺍﻟﺰﺍﻡ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ:
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ-
ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﺍﻟﺤﺎﻕ
ﺳــﻠﻄﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﺑﻰ ﻓﻬﻴﻢ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺭﺍﻯ  139760318005002986ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/11/6ﻫﻴﺎﺕ ﺟﻬﺖ
ﻣﺘﻮﻓﻰ -3
0421973633
ﺳﻨﺪﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ
ﻣﺤﺐ ﺍﻟﻪ
ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺘﻮﻓﻰ -2
ﻣﺠﻬﻮﻝﭘﺴــﺮ
ﺧﺎﺹ(ﻃﺒﻖ
)ﺳﻬﺎﻣﻰ
ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮﺭ
ﺷﺮﻛﺖ
ﭘﺎﺭﺳﺎﻳﻚﻛﺮﻣﻰ
ﻋﻠﻴﻪ
2141ﺯﻧﺠﺎﻥ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ
ﺍﺳﺖ.
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ
ﺗﺼﺪﻯ
ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ ﺑﻪ
ﺷــﻮﺭﺍﻯ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭ
ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ
ﻣﺠﺎﻭﺭﺍﻥ ﻭ
ﺍﻋــﻢ ﺍﺯ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻛﺲ
ﺩﻧﻴﺰﻟﺬﺍ ﻫﺮ
ﮔﻴﻼﻥ .
ﺑﺨﺶﻭ 14
ﺍﺻﻠﻰ
ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ
ﺑــﺎﻥﭘــﻼﻙ
ﻭﺣﻴﺪﻭﺍﻳﻤﺎﻧﻰ
ﺑﺮﺭﺳﻰ-4
ﺩﺧﺘــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
6649971391
ﺍﻣﻀﺎء ﻣﻠــﻰ
ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺵ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺐ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ
ﻣﺎﻟﻜﻴﻦﺣﻞ ﻓﺎﻃﻤــﻪ
ﺍﻭﻟﻴﻦﻭﺍﻗﻊ
ﺗﺎﺭﻳﺦﺍﺻﻠﻰ
-1733
ﺑﺎﺷﺪﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ
ﺩﺍﺷﺘﻪ 25
ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ
ﺭﺳﻤﻰ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ
ﻫﻴﺎﺕ ﺳﻪ
1397/09/1
ﻣﻮﺭﺥ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺷﻮﺭﺍ«
»ﺭﺃﻯ
ﭘﺴــﺮﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﺍﻯ ﻣﻰ
ﺻﺪﻭﺭ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ
ﻣﻠﻰﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ
ﺵ ﺑﻪ
ﺍﻋﻼﻡ ﻭ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺍﮔﻬﻰ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ
ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ
ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ
ﻣﻔﺮﻭﺯﻯ
ﻧﻔﺮﻩﺣﺪﻭﺩ ﻭ
ﺍﺻﻞ ﻭ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎﻉ
ﺍﻳﻦﺍﻟﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻉﻣﺤﺐ
ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻓﺮﻳﺪﻩ
ﻣﺘﻮﻓﻰ -5
ﺷــﻬﺮﺭﻯ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
0480221960
ﺭﺍﺍﻟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺐ
ﺧﺘﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ
ﻭﻳﺴﻰ -2
ﺍﻣﻴﻦ
ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ
ﻣﺤﻤﺪﻯ
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻇﻢ
ﺩﻋﻮﻯ
ﺳﻨﺪﺑﻪﺭﻫﻨﻰ
ﻭﺛﻴﻘﻪ
ﻣﻮﺭﺩ
ﭘﻼﻙﻭ15
ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ 3
ﻛﻮﭼﻪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ
ﺳﻌﺪﻯ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﻣــﺪﺕﺳﻘﺰ
ﻧﺎﺣﻴﻪ :
ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﻣﺪﺕ
ﻇﺮﻑ
ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺍﺳــﻨﺎﺩ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺛﺒﺖ
ﺍﻧﺘﻬﺎﻯﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ
:ﺳﻘﺰﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺩﻭ ﻣﺎﻩ
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ 1:ﺑــﻪ
ﺩﻫﻘﺎﻥﻣﻠﻰ
ﺣﺴﻦﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺵ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺐ
ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﻠﻰ ﺭﺿــﺎ
-6-1
ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺩﺧﺘﺮ
ﺻﺎﺩﺭﻩﺑﻪﺍﺯ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ
0480446091
ﺵ ﻣﻠــﻰ
ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺑــﻪ
0481100873ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻣﻠﻰﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 73
ﭘﺮﺍﻳﺪ
ﺳــﻮﺍﺭﻯ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ-7ﻳﻚ
ﺳﻨﺪ
0481100865ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ
ﺷﺼﺖ ﻭ
)ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖﻣﺒﻠﻎ
ﺻﺎﻟﺤﻪﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ 158072
ﺍﻧﻘﻀﺎ ﻣﺪﺕ
ﺷﺶﭘﺲ ﺍﺯ
ﺻﻮﺭﺕ
ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ
ﺗﺤﻮﻳﻞﻭ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ
ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
4/866/570/000ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺮﺍ ﺑﻪ
ﺑﻪ ﺵ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﺤﺐ ﺍﻟﻪ
ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ
ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﻫﻤﺴــﺮﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ ﺑﻪ
ﻣﻠﻰﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺬﺍﺭﻯ
ﻣﺮﻛﺰ
ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ
4/000/000
ﻣﺎﻧﻊ 39ﻣﻘﻮﻡ
ﻧﻴﺰ ﺹ
898
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺪﺩﺭﺷﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺳﻨﺪ
ﺻﺪﻭﺭ
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﺭﻳﺎﻝ(ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻯﺍﺯ ﻣﻴﺎﻧﻪ
 1531507360ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺭﺣﻴﻢﺍﺯﺑﻪ ﺵ
ﭘﺎﺳﺦﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺍﺳﺖ.ﻧﺼﻴﺮﻯ
ﺭﻳﺎﻝ -8ﭘﺮﻯ
ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴــﺮ
ﺳﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺻﺪﻭﺭﭼﺎپ ﻭ
ﻳﻚﻭﻧﻮﺑﺖ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺁﮔﻬﻰ
ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ
ﻗﻄﻌﻰ
ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ
ﻫﺰﺍﺭ
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻭ
ﺩﻭﻡﺗﺎ ﺩﺭ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
 1397/1/29ﺣﻜﺎﻳﺖ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 97/12/1 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ:
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪﻣﻰﺑﻮﺩ.
ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺑﻪ
ﺍﺩﺍﺭﻩﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﻫﺮﻛﺴﻰ
ﺧﻮﺍﻧــﺪﻩﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺭﺳــﻤﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﺍﺯﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ
ﻣــﻮﺭﺥﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ
41/06/97/1854/13ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ
ﮔﺮﺩﺩ.
ﺫﻳﺼﻼﺡﻣﺤﺴﻮﺏ
ﻣﺮﺍﺟﻊﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪﭼﺎپ ,
ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺷــﺪﻩ ﺑﻴﻦ
ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺑﻴﻊ
ﻋﻨﺎﻳﺖ
ﻧﺸﺮﺭﺍ ﺑﺎ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻗﺎﺿﻰ
ﺑﺪﻳﻦﻳﺎ ﻭﺻﻒ
97/12/15
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﺯﻩ
ﻋﺎﺩﻯﺣﻞ
ﻧﺎﻣﻪﺷﻮﺭﺍﻯ
ﻣﺎﻩ ﺑﻪ
ﻣﻔﺎﺩﻳﻚ
ﺑﻪﻇﺮﻑ
ﺁﮔﻬﻰ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﺩﻋﻮﻯﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺷــﻮﺭﺍ،ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ
ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ
ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﺩﺍﺭﺩ.ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
2223
ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻳــﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻛﻪ ﺍﻣﺎﺭﻩ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ
ﭘﺎﺳــﺦ
ﻣﻮﺭﺥ93/3/20
ﺑﺨﺶﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻭﻝ
992
ﺍﻟﻒ6210/
ﺍﺳــﺘﻌﻼﻡﺷﺪ .ﻡ
ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﻭﺍﻻﻭﮔﻮﺍﻫﻰ
ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ
ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺳﻘﺰ
222-221-220
ﺣﻮﺯﻩﻣﻮﺍﺩ
ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ
ﻣﺮﺍﺩﻯﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ )ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ( ،ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﻧﺴــﺘﻪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺭﻳﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ-ﻣﻬﺪﻯ
ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺨﺶ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ
ﺷﻮﺭﺍﻯﻭﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺮﻓﻰ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧــﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﺬﻛــﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻــﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇــﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ
ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺁﻗــﺎﻯ ﺳــﻌﻴﺪ ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺐ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  6640027534ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ
ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻭﻝ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺳﻤﻰ ﻭﻯ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ
 241/7/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﺤﺐ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺻﺮﺍﻓﺎ ً ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻳﺎﺫﻯ ،ﻃﺮﻑ ﺩﻋﻮﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻭﻯ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻰ  1531500978ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  1397/11/26ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑــﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷــﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ 89ﻭ ﺑﻨﺪ  4ﻣﺎﺩﻩ  84ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ
ﺍﻟﻔــﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ -1 :ﺳــﻌﻴﺪ ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺐ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠــﻰ  6640027534ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺧﻴﺮ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻣﺠﻴﺪ ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺐ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ  0421973633ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﺍﻣﻴﻦ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -3
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﻓﺎﻃﻤــﻪ ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺐ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠــﻰ  6649971391ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺩﺧﺘــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﻭﺣﻴﺪ ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ  8ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﻭ ﺭﻓﺎﻫﻰ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ

ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺐ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ  0480221960ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷــﻬﺮﺭﻯ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺐ ﺍﻟﻪ

ﺑــﻪ ﺵ ﻣﻠــﻰ  0480446091ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -6ﻋﻠﻰ ﺭﺿــﺎ ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺐ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣــﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ
 0481100865ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -7ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺐ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ 0481100873
ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -8ﭘﺮﻯ ﻧﺼﻴﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺣﻴﻢ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ  1531507360ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴــﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻮﺍﺩ  3ﻭ  15ﻭ  16ﻭ  17ﻭ  18ﻭ  ..ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ
ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺍﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻥ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺫﻳﻞ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﺯﻩ
 1390/9/20ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺨﺶ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ6210/

م��ورد دس��تور دادهام تم��ام بانکهای��ی که این
تس��هیالت را ارائه دادهاند اما متقاضیان این منابع
را صرف امور اش��تغال نکردهاند ،مکلفندنرخ سود
یارانهای این تس��هیالت را به نرخ سود  ۱۸درصد
محاسبه کنند.
وزی��ر کار ب��ا انتق��اد از عدم تخصی��ص منابع
اش��تغال فراگیر ،افزود :وقت��ی در جدول اعتبارات
نگاه میکنیم۱۰۰۰ ،میلیارد تومان ردیف بودجه به
اشتغال فراگیر اختصاص یافته اما در مقابل عملکرد
دولت در این زمینه صفر است؛ حاصلش این است
که اش��تغال فراگیر به ی��ک مطالبه عمومی تبدیل
میش��ود؛ اگر منابع وجود دارد ،چرا تخصیص پیدا
نمیکن��د؟ چرا با ایجاد این انتظ��ارات و در مقابل
عدم تخصیص منابع ،مردم را علیه خود میکنیم؟
وی همچنی��ن ب��ا اش��اره به اینک��ه در قانون
برنامه ششم پیشبینی شده که  ۷۷۰هزار میلیارد
تومان س��رمایهگذاری در کشور انجام شود ،تاکید
کرد :بر این اس��اس قرار بود با افزایش نرخ رش��د
سرمایهگذاری ،س��االنه  ۰.۸درصد از نرخ بیکاری
بکاهی��م اما آمار بانک مرکزی را که نگاه میکنیم،
نرخ رشد سرمایهگذاری مطلوب نیست.
وزی��ر کار ی��ادآور ش��د :س��رمایهگذارانی
ک��ه میتوانن��د در ای��ران ب��ه عنوان سرچش��مه
س��رمایهگذاری فعالیت کنند اما در مقابل افرادی،
ش��رکتها و بانکه��ا را تهدید میکنن��د و اجازه
سرمایهگذاری در کشور را نمیدهند؛ در شرایطی
که سرمایهگذاری باید در کشور انجام شود ولی با
تهدید بانکها و شرکتها در شرایط تحریم ،مانع
فارس
از سرمایهگذاری میشوند.

شب عید؛ شیرینی گران نمیشود

رئی��س اتحادیه قنادان ته��ران از آغاز توزیع ش��کر دولتی با قیمت
بــــازار روز
 ۳۰۰۰توم��ان بی��ن قنادیه��ای ته��ران خب��ر داد و گف��ت :ما به
همکارانمان توصیه کردیم تا برای شب عید به هیچ وجه افزایش قیمت نداشته باشیم.
عل��ی بهرهمند با اش��اره به توزیع ش��کر دولتی با قیمت  3000توم��ان به قنادیها و
شیرینیپزیهای پایتخت ،اظهار کرد :با توجه به تغییرات قیمت شکر در بازار آزاد ،از روز
ش��نبه ،اتحادیه قنادان ،اقدام به توزیع ش��کر با قیمت مصوب  3000تومانی میان قنادان
کرده اس��ت .هماکنون  2000تن شکر دولتی از سوی مسئوالن ذیربط در اختیار ما قرار
گرفته و این شکر به صورت روزانه بین واحدهای صنفی قنادیهای تهران توزیع میشود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود توزیع شکر دولتی ،افزایش قیمت شیرینی
در تهران منطقی اس��ت یا خیر خاطرنش��ان کرد :البته شکر تنها جزئی از مواد اولیه طبخ
شیرینی است ،ولی با توجه به رکود بازار و وضعیت اقتصادی مردم ،به همکارانمان توصیه
کردیم تا برای شب عید به هیچ وجه افزایش قیمت نداشته باشیم.
نوسان قیمت شکر در هفتههای اخیر و همچنین کمبود آن در بازار باعث بر هم خوردن
تعادل قیمتی آن شده و به گفته برخی از مسئوالن ،شاهد افزایش  70درصدی قیمت آن
هستیم؛ این در حالی است که قیمت شکر از  3000تومان به نزدیک  7000تومان در برخی
خردهفروشیها هم رسیده است ولی با این وجود معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه
به اندازه کافی در فروش��گاههای کشور شکر وجود دارد گفت :قیمت بستههای  900گرمی
شکر  4هزار و بستههای  1کیلویی آن  4هزار و  200تومان است و مردم قیمتهای باالتر
از این مبالغ را به عنوان گرانفروشی به  124اطالع دهند .تسنیم

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ 9709983896800033ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  8ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻟــﺮﺩﮔﺎﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  .9709973896800244ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻇﻢ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﺮﻡ ﺍﷲ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ -ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ -ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ -ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﻣﻴﻼﺱ -ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﭼﺎﮔﺎﻩ
ﻣﻴﻼﺱ .ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ -1 :ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﻦ ﻭﻳﺴــﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ -ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ -ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ -ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻬﺮﻯ -ﺟﻨﺐ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ  -2ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ -ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ .ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/3/8ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻌﺒﻪ 8
ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ» .ﺭﺃﻯ ﺷﻮﺭﺍ« ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻇﻢ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ  -1ﺍﻣﻴﻦ ﻭﻳﺴﻰ  -2ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  73ﺍﻳﺮﺍﻥ
 898ﺹ  39ﻣﻘﻮﻡ  4/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺳﺖ .ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 41/06/97/1854/13ﻣــﻮﺭﺥ  1397/1/29ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺳــﻤﻰ ﺧﻮﺍﻧــﺪﻩ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻭ
ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺻﻒ ﻗﺎﺿﻰ ﺷــﻮﺭﺍ ،ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﺑﻴﻊ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷــﺪﻩ ﺑﻴﻦ
ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺥ 93/3/20ﻭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺍﺳــﺘﻌﻼﻡ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻳــﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻛﻪ ﺍﻣﺎﺭﻩ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ )ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ( ،ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﻧﺴــﺘﻪ ﻭ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ 222-221-220
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺮﻓﻰ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺧــﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﺬﻛــﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻــﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇــﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ
ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻭﻝ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺳﻤﻰ ﻭﻯ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ
ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺻﺮﺍﻓﺎ ً ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻳﺎﺫﻯ ،ﻃﺮﻑ ﺩﻋﻮﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻭﻯ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷــﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ 89ﻭ ﺑﻨﺪ  4ﻣﺎﺩﻩ  84ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ
ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺧﻴﺮ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ  8ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣــﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ
ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻮﺍﺩ  3ﻭ  15ﻭ  16ﻭ  17ﻭ  18ﻭ  ..ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ
ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺍﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻥ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺫﻳﻞ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ
 1390/9/20ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻟــﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺟﻬــﺖ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻗﺮﻳﻪ
ﺑﻴﺠﺎﺭﺑﻨﻪ ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ ﺳــﻨﮓ ﺍﺻﻠﻰ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ  14ﮔﻴﻼﻥ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﻓﺮﻋﻰ ﺯﻳﺮ  :ﭘﻼﻙ ﻓﺮﻋﻰ  11082ﻣﻔﺮﻭﺯ ﺍﺯ -240
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺟﻌﻔﺮﭘﻮﺭ ﺑﻴﺠﺎﺭﺑﻨﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  3ﻭ ﻛﺪﻣﻠﻰ  2721921551ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ -ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ
ﻳﻜﻘﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ  46/88ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺳــﻠﻄﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﺑﻰ ﻓﻬﻴﻢ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺭﺍﻯ  139760318005002986ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/11/6ﻫﻴﺎﺕ ﺟﻬﺖ ﺍﻟﺤﺎﻕ
ﺑــﺎ ﭘــﻼﻙ  2141ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻰ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ  14ﮔﻴﻼﻥ  .ﻟﺬﺍ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋــﻢ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ
ﻣﺸﺎﻉ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻣﻔﺮﻭﺯﻯ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﮔﻬﻰ
ﺑــﻪ ﻣــﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ 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 ﺍﻧﻘﻀﺎ ﻣﺪﺕ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻊ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 97/12/1 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ:
97/12/15
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ﺭﻳﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ-ﻣﻬﺪﻯ ﻣﺮﺍﺩﻯ
ﺁﮔﻬﻰ
ﺷﺎﻛﻰ :ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ -ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺳﺎﻣﺎﻥ -ﻛﻮﻯ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ -ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺳــﻌﻴﺪﻯ ﻛﻠﻴﺸــﺎﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﻔﺮﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻓﻼﻭﺭﺟﺎﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺧﻴﺎﻡ ﻓﺮﻋﻰ  2پ 1
)ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ( -ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﺷﻜﺎﺭ ﻭ ﺻﻴﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻤﻨﻮﻉ -ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/2/22ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻏﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ،ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960249ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ،ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺷــﺮﻑ ﻭ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ :ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﻴﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﻔﺮﻋﻠﻰ
)ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﺎﻳﺪ ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﺑﻠﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ(؛ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ  10ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻰ ﻛﭙﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﻩ
ﻫﻠﻦ )ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﺭﻭﻥ ﻣﻴﺎﻧﻪ(؛ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺟﺮﻡ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴــﺖ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻛﻴﺎﺭ ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﺩﻟﻪ ﻭ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷــﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺎﺑﻄﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﻭ ﺧﺎﺹ
ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻮﺛﺮ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻣﻀﺒﻮﻁ ﺩﺭ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ،ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺿﻤﻦ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻯ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ،ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻨﺪ ﺏ ﻣﺎﺩﻩ  12ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﻴﺪ ﻭ ﺷﻜﺎﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ
ﻣﺘﻬــﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﺭﺃﻯ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ
ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ
ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻏﺎﻥ -ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ
ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﻧﻴﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮﺭ )ﺳــﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ (ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  7930ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ ﺯﻧﺠﺎﻥ ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 104601112609
ﺩﺭ ﺧﺼــﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻛﻼﺳــﻪ  9204032049000109ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧــﻰ  9200110ﻟﻪ ﺑﺎﻧﻚ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍ ﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﺯﻧﺠﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﭘﺎﺭﺳﺎ ﻛﺮﻣﻰ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﻧﻴﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮﺭ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ(ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﻣﻮﺭﺥ  1397/09/1ﻫﻴﺎﺕ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  25ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  -1733ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  1:ﻧﺎﺣﻴﻪ  :ﺳﻘﺰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ :ﺳﻘﺰ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻌﺪﻯ ﻛﻮﭼﻪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ  3ﭘﻼﻙ  15ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  158072ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  4/866/570/000ﺭﻳﺎﻝ )ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻭ ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ( ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻗﻄﻌﻰ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﺎپ  ,ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻡ/ﺍﻟﻒ 2223
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺳﻘﺰ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
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اخبار
بانک انصار تندیس زرین نهمین دوره
جایزه ملی مدیریت مالی ایران

با همت و تالش مدیران و کارکنان بانک انصار این
بانک ضمن حضور هر ساله در ارزیابیهای تخصصی در
دبیرخانه جایزه مدیریت مالی ایران ،تندیس زرین نهمین
دوره جایزه مدیریت مالی ایران را به دست آورد.
شرکت در فرآیند نهمین دوره جایزه ملی مدیریت
مال��ی ایران ،با اهتم��ام ویژه مدیران ،کارشناس��ان و
هم��کاران معاونت مالی بانک انصار و تاکید مدیرعامل
درخصوص اجرای استانداردهای مالی ،رعایت مقررات
و قوانین بانکی و بورسی موجب شد تا برای چندمین
س��ال متوالی و در نهمین دوره این جایزه ،بانک انصار
با حفظ باالترین سطح طالیه دار این عنوان ارزشمند
باش��د .این جایزه در سال  1397در  3سطح تندیس،
تقدیرنامه و گواهینامه اعطا میشود که سطح تندیس
آن ش��امل تندیس زرین ،سیمین و بلورین میباشد و
بان��ک انصار در این دوره باالترین س��طح جایزه یعنی
تندیس زرین را برای دومین سال متوالی کسب کرد.

فعالیت شعب کشیک بانک ایران زمین
در ایام پایانی سال 97

در راس��تای ارزشآفرین��ی هر چه بیش��تر و ارائه
خدمات مطلوب به مشتریان محترم ،شعب بانک ایران
زمین در روزهای پایانی سالجاری با حضوری فعالتر،
آماده ارائه خدمات بانکی هستند.
بانک ایران زمین با هدف افزایش س��طح رضایت
مش��تریان و تامین نیازه��ای مالی آن��ان در روزهای
پایانی س��ال ،تعدادی از شعب خود را به عنوان شعب
کش��یک برای خدماتدهی در این روزها تعیین کرد.
س��اعات کاری تمامی ش��عب تحت نظ��ارت مدیریت
ش��عب اس��تان تهران و  150ش��عبه مدیری��ت امور
ش��عب استانها از روز چهارشنبه مورخ  15لغایت 27
اسفندماه با افزایش ساعت خدمترسانی همراه شده و
آماده ارائه انواع خدمات بانکی به مشتریان خواهد بود.
ساعت کاری شعب منتخب کشیک به استثنای شعب
مناطق آزاد در ایام پایانی سالجاری از روز چهارشنبه
مورخ  97/12/15لغایت دوش��نبه م��ورخ 97/12/27
به این ش��رح است :ش��نبه تا چهارش��نبه 7:30 :الی
18پنجش��نبه 7:30 :الی  14:30ساعت کاری در روز
سهشنبه پایانی سال مورخ تا ساعت  15:30است.

واگذاری بیش از نه هزار و  600میلیارد
ریال اموال مازاد بانک م ّلی ایران

بان��ک ملّی ایران در یازده ماه ابتدای س��الجاری
س��ه هزار و  460میلیارد ریال از س��هام ش��رکتهای
تابع��ه و بیش از ش��ش هزار و  156میلی��ارد ریال از
امالک ملکی و تملیکی خود را واگذار کرده است.
این واگذاریها در راستای عمل به ماده  16قانون
رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور
و همچنین عمل به سیاس��تهای کالن دولت و خروج
از بن��گاهداری بانکها صورت گرفته اس��ت .بانک ملی
همچنین از زمان ابالغ قانون مذکور در سال  94تاکنون
میلیارد ریال از اموال
مجموع��ا بیش از  46هزار و  500ﺁﮔﻬﻰ
ﺷﺎﻛﻰ :ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ -ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ
است.
واگذار کرده
امالک و سهام
ﻋﻠﻰ از
ﺁﻗﺎﻯ اعم
ﻣﺘﻬﻢ:خود
ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ-مازاد
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻓﻼﻭﺭﺟﺎﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺧﻴﺎﻡ ﻓ
ﺻﻔﺮﻋﻠﻰ ﺑﻪ
ﻛﻠﻴﺸــﺎﺩﻯراﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺳــﻌﻴﺪﻯ

)ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ( -ﺍﺗﻬﺎﻡ :ﺷﻜﺎﺭ ﻭ ﺻﻴﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻤﻨﻮﻉ -ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/2/22ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺟ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻏﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ،ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960249ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ
ﺷــﺮﻑ ﻭ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﻣﺘﻌﺎﻝ ،ﺗﻜﻴﻪ
ﺍﺳــﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ
ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﺎ
ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ
بانکﺑﺮ ملت
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪمدیره
هیات
عضو جدید
معرفی
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ :ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﻴﺪﻯ ﻓﺮﺯ
بانکداری
مدیرعام��لﺑﺮدر
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻰ ﻛﭙﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ام��ور ﻣﺠﺎﺯ 10
ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ
پیش��ینﺣﻀﻮﺭ(؛ ﺩﺍﺋﺮ
مع��اونﺑﻠﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ
)ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﺎﻳﺪ ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ
ﺯﻳﺴــﺖ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻛﻴﺎﺭ ،ﻧ
مدیرهﻣﺤﻴﻂ
ﺟﺮﻡ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻋﻼﻡ
ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﻭ
ﻣﻴﺎﻧﻪ(؛
ﻫﻠﻦ )ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﺭﻭﻥ
جدید
هیات
عضو
ﻣﻮﺿﻮﻉ عنوان
تجاری به
ش��رکتی و
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷــﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺎﺑﻄﺎﻥ
شد.ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻮﺛﺮ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍ
معرفیﺟﻬﺖ
ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ
ﻋﺪﻡ ملت
ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻭبانک
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ،ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺿﻤﻦ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻯ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ،ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻨﺪ ﺏ ﻣﺎﺩﻩ  12ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﻴﺪ ﻭ ﺷﻜﺎﺭ ﺣﻜﻢ ﺑ
ﺩﻭﻟﺖاین
ﺻﻨــﺪﻭﻕمدیره
صورتجلسه هیات
براساس
اسکندری
ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺍﻳﻦ
ﻧﻘﺪﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ
ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺰﺍﻯ
بهمنﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﻣﺘﻬــﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻩ
محمدﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
شد.ﺑﻴﺴﺖ
ﻇﺮﻑ
مدیرهﺳﭙﺲ
ﺷــﻌﺒﻪ ﻭ
ﻫﻤﻴﻦ
ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ
ﻗﺎﺑﻞ
معرفی
هیات
جدید
عنوان عضو
ﺭﻭﺯ به
ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴــﺖبانک
ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ.
حمیدﺍﻭﻝتاجیک
بیگدلی ،علیرضا لگزایی ،حس��ن روستا
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻏﺎﻥ -ﻣ
ﺭﺋﻴﺲ وﺷﻌﺒﻪ

دیگر اعضای هیات مدیره بانک ملت را تشکیل میدهند.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ
ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﻧﻴﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮﺭ )ﺳــﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ (ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  7930ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 104601112609
ﺩﺭ ﺧﺼــﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻛﻼﺳــﻪ  9204032049000109ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧــﻰ 00110
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍ ﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﺯﻧﺠﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﭘﺎﺭﺳﺎ ﻛﺮﻣﻰ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﻧﻴﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮﺭ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ(
ﻣﻮﺭﺥ  1397/09/1ﻫﻴﺎﺕ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  25ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ -1733
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  1:ﻧﺎﺣﻴﻪ  :ﺳﻘﺰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ :ﺳﻘﺰ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻌﺪﻯ ﻛﻮﭼﻪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ  3ﭘﻼﻙ  15ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺛﻴﻘﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  158072ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  4/866/570/000ﺭﻳﺎﻝ )ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻭ ﺷ
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ( ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻗﻄﻌﻰ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﭼ
ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﺎپ  ,ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻡ/ﺍﻟﻒ  ۱۶ 2223خودرو سواری  ۴ستاره شدند
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ

اتول

براساس گزارش ارزش��یابی ملی خودروهای ساخت

ماهﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺣﺼﺮ
ﺁﮔﻬﻰ
مشخص
بهمن
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖدر
داخل ،پرستارههای ردههای کیفی
ﺁﻗــﺎﻯ ﺳــﻌﻴﺪ ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺐ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  6640027534ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ
ﺍﻳﻦو ﺷــﻮﺭﺍ
 241/7/97ﺍﺯ
گرفتند.
ﺣﺼﺮکیفی
ستاره
سواری ۴
۱۶خودروی
شدند
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻰ  1531500978ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  1397/11/26ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑــﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘ
س��واری
قیمتی
دس��ته
ﻣﻠــﻰ  6640027534ﺻﺎ
خودروهایﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺵ
گروهﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺐ
یکﺍﻳﻤﺎﻧﻰ
ﺳــﻌﻴﺪ
ﺑﻪ-1 :
ﺍﻟﻔــﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡدرﻣﻨﺤﺼﺮ
 0421973633ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﺍﻣﻴﻦ ﭘﺴــ
ﺵ وﻣﻠﻰ
ﺍﻟﻪ ﺑﻪ
س��وزوکیﻣﺤﺐ
ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
 -2ﻣﺠﻴﺪ
نیو مزدا  3و در
ویتارا
گرند
 2008و
ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰپژو
ﻓﺎﻃﻤــﻪ ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺐ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠــﻰ  6649971391ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺩﺧﺘــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -4
ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯ
ﺷــﻬﺮﺭﻯ ﭘﺴــﺮ
 0480221960ﺻﺎﺩﺭﻩ
دسته ﺵ ﻣﻠﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺐ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ
موفق به
هیوندای ﺍﺯ،accent
قیمتی  2کیاسراتو،
ﺑــﻪ ﺵ ﻣﻠــﻰ  0480446091ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -6ﻋﻠﻰ ﺭﺿــﺎ ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺐ ﺍﻟ
ﺗﻬﺮﺍﻥکیفی
ستاره
دریافت 4
شدند -7.ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺐ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ 873
ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
0481100865
 1531507360ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻣ
ﻣﻠﻰ
ﺭﺣﻴﻢ ﺑﻪ ﺵ
ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻧﺼﻴﺮﻯ
ﭘﺮﻯ
ﻣﺘﻮﻓﻰ -8
ﭘﺴــﺮ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
آریو
،CS35
چانگان
و
B30
سه
قیمتی
دسته
در
ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴ
اتوماتیک ،
ساندرو
قیمتی 4
دسته
اتوماتیک و در
ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ
رنوﻧﺸﺮ
ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ
ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺨﺶ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ6210/
برلیانس
ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺨ
تندر  90پ�لاس اتوماتیک  ،تندر  90پالس ،ﺷﻮﺭﺍﻯ

 ،H230پ��ارس تندر  ،پ��ژو  207اتوماتیک ،پژو 207
و آریو دندهای  4س��تاره گرفتند .در دس��ته قیمتی 5
هیچکدام از خودروهای س��اخت داخلی نتوانستند در
رده کیفی باال قرار بگیرند و س��ایپا ایکس  ،111سایپا
ایکس  ، 131س��ایپا ایکس  132و سایپا ایکس 131
پارس خودرو دو ستاره گرفتند.
همچنین در بخش وانت و در دس��ته قیمتی یک،
وانت نیو پیکاپ فوتون س��ه س��تاره و در دسته قیمتی
 2وانت تندر  3ستاره دریافت کرد .در گروه خودروهای
سنگین  -مینیبوس ،ون مسافری وانا  4ستاره گرفت.

