کسب و کار

پشت باجه

زندگی عزتمند در انتظاردارندگان درآمد

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :سال آینده دارندگان درآمد ثابت باید
از زندگی بهتر و عزتمندتری برخوردار شوند.
محمد شریعتمداری اظهار کرد :در سال  ۹۷به دلیل فشارهای نظام سلطه،
اف��رادی که دارای درآمد ثابت بودند فش��ارهایی را تحمل کردند .ب ه عنوان یک
ش��هروند ایرانی و درپی این اتفاقی که باعث شد به افرادی که دارای درآمد ثابت
هس��تند فشار بیاید ،باید تمام تالش خود را در س��ال  ۹۸به کار بگیرم تا فشارها به
حداقل ممکن برسد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد :امیدوارم در سال آینده با تصمیمات
دول��ت و مجلس در س��ال  ۹۸دارندگان درآم��د ثابت از زندگی بهت��ر و عزت مند تری
برخوردار ش��وند .وی اضافه کرد :مخصوصاً کارگران که قش��ر تولید هستند و معلمان که
همه دانش کشور بر پایه تالش آنها رو به رشد است در کانون توجه هستند .ایسنا

برج مراقبت

ثبت ساز و کار ایرانی متناسب با اینستکس؛ به زودی

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد س��از و کار متناسب با کانال معرفی شده
از طرف س��ه کشور اروپایی با نام ساز و کار ویژه تأمین مالی و تجارت ()STFI
بزودی در تهران ثبت میشود.
عبدالناصر همتی گفت :ثبت این شرکت به هیچوجه به معنای معطل شدن
ایران برای عملیاتی ش��دن س��از و کار اروپا نیست و ما استراتژی اتخاذ شده خود
برای نحوه تأمین مالی و تجارت کشور در شرایط تحریم از روشها و طرق ویژهای که
طراحی کردهایم به خصوص از طریق همسایگان و سایر شرکای تجاری ادامه میدهیم.
با مذاکراتی که همکاران من داشتند ،توضیحات کامل در مورد ساز و کار ایرانی متناسب
با ساز و کار اروپایی دادهاند و ما منتظر اقدامات عملی از طرف اروپا هستیم.
گفته میش��ود این کانال قرار اس��ت ابزار انتقالی ویژ ه مالی با هدف تسهیل تجارت
بانک مرکزی
مشروع بین عامالن اقتصادی اروپا و ایران باشد.

معیـشت
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هماکن��ون ایران با تولید ۶۱۰
مش�عــــل
میلیون مترمکع��ب در روز و
قطر با تولید روزانه  ۶۰۰میلیون مترمکعب در روز،
برداشت سایه به س��ایهای از مخزن مشترک گازی
پارسجنوبی دارند و هر دوطرف با اجرای پروژههای
توسعهای بهدنبال افزایش این ظرفیت هستند.
می��دان گازی پارسجنوب��ی بزرگترین منبع
گازی جهان اس��ت که روی خط مرزی مش��ترک
ایران و قطر در خلیجفارس قرار دارد و اصلیترین
منبع انرژی ایران و قطر محسوب میشود.
ای��ن می��دان دارای ح��دود  1800تریلی��ون
فوتمکعب ( 51تریلی��ون مترمکعب) گاز طبیعی
درجا و  50میلیارد بشکه ( 7.9میلیارد مترمکعب)
میعانات گازی اس��ت .این میدان گازی ،مساحتی
ح��دود  9700کیلومترمرب��ع ( 3700مایلمربع)
را پوش��ش میدهد ک��ه از این مس��احت3700 ،
کیلومترمرب��ع ( 1400مایلمرب��ع) آن واق��ع در
آبهای ایران است و  6000کیلومترمربع (2300
مایلمربع) واقع در آبهای قطر است.
برآوردهای وزارت نفت ایران حاکی از این است
که ذخیره گاز در بخش ایرانی این میدان مشترک
 14تریلیون مترمکعب بههمراه  18میلیارد بش��که
میعانات گازی است که حدود  7.5درصد از کل گاز
دنیا و نزدیک به نیمی از ذخایر گاز کشور را شامل
میش��ود ،اما برآوردهای آژان��س بینالمللی انرژی
( )IEAنشان میدهد که از  14تریلیون مترمکعب
گاز درجا در بخ��ش ایرانی این میدان ،فقط حدود
 10تریلیون مترمکعب گاز قابل برداش��ت است که

ایران چگونه در برداشت برابر روزانه گاز از پارسجنوبی به قطر رسید؟

رقابت روی بزرگترین منبع گازی جهان

ای��ن میزان معادل  36درص��د از کل ذخایر گازی
موج��ود در ایران و معادل  5.6درصد از کل ذخایر
گازی جهان را در بر میگیرد.
بخش قط��ری میدان مش��ترک پارسجنوبی
با ن��ام "گنبد ش��مالی" ش��ناخته میش��ود .قطر
تمام��ی نی��از داخل��ی و صادراتی گاز خ��ود را از
"گنبد ش��مالی" تأمین میکن��د .طبق برآوردهای
صورتگرفته میزان ذخایر گازی بخش قطری این
میدان مش��ترک 36 ،تریلیون مترمکعب است که
 IEAمیزان قابل استحصال گاز در بخش قطری را
حدود  26تریلیون مترمکعب تخمین زده است.
مخ��زن گازی پارسجنوب��ی بین دو کش��ور
مشترک است و قسمت عمیقتر آن در بخش قطری
قرار دارد و س��اختار این مخزن نشان میدهد که
شیب آن بهسمت قطر است و هرچه قطر برداشت
بیشتری داشته باش��د ،سیر حرکت منابع گازی و
میعانات بهسمت قطر بیشتر میشود.
قطر توس��عه "گنبد شمالی" را از سال 1991
آغاز کرده اما ایران توسعه "پارسجنوبی" را از سال
 2001آغاز کرده است که در شروع به کار  10سال
از قطر عقب ماندهایم .در فاصله س��الهای 1991
ت��ا  ،2001قطر حدود  210میلیارد مترمکعب گاز

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار خبر داد

کاهش قیمت تخممرغ به زیر  ۵هزار تومان
دبیرکل کانون سراس��ری م��رغ تخمگذار با
سبد خــانوار
بیان اینکه در صورت ادامه روند فعلی ،قیمت
تخممرغ به زیر  ۵هزار تومان میرس��د ،گف��ت :دولت صادرات را

از این میدان اس��تخراج کرد که بهارزش آن زمان،
حدود  60میلیارد دالر ب��رای قطر درآمد بهدنبال
داشته است.
قط��ر پروژههای متع��ددی در می��دان گنبد
ش��مالی تعریف کرده و اکنون ب��ا  16فاز تولیدی
بهمیزان ح��دود  600میلی��ون مترمکعب در روز
از بخ��ش قطری می��دان مش��ترک پارسجنوبی
برداشت گاز دارد.
برداشت گاز ایران از میدان گازی پارسجنوبی
در س��ال  1381شمسی ( )2003با بهرهبرداری از
فازه��ای  2و  ،3به  56میلی��ون مترمکعب در روز
رس��ید .این رقم با به بهرهبرداری رسیدن فازهای
ی��ک 4 ،و  6 ،5و  7و  8و  9و  10در س��ال
 1388به  285میلیون مترمکعب در روز رس��ید.
از س��ال  1388تا س��ال  1392با توسعه همزمان
فازهای پارسجنوبی و عدم اولویتبندی پروژهها،
ش��اهد افزایش ظرفی��ت تولی��د گاز از این میدان
مش��ترک در س��مت ایران نبودیم اما در سال 92
ب��ا اولویتبندی فازها و تمرکزدهی به بهرهبرداری
سریعتر از فازهای با پیشرفت فیزیکی باالتر ،رفته
رفته فازه��ای  12و  15و  16به مدار بهرهبرداری
وارد ش��دند و در س��ال  1395ظرفیت تولید گاز

آزاد و تخممرغ را برای مصرفکننده قیمتگذاری کند.
س��یدفرزاد طالکش با بی��ان اینکه پیشبینی میش��د قیمت
تخممرغ در هفته پایانی س��ال به دلیل رشد تقاضا ،افزایش یابد،
گفت :متأسفانه این پیشبینی محقق
نشده و قیمت این کاال نسبت به یک
هفته قبل تقریباً ثابت مانده است.
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ﭘﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ861-42ﻉ 76ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  147H0104084ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  NAACR1HW9EF583052ﺑﻨﺎﻡ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺮﻯ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ).ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ(
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ)ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ( ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﭘﮋﻭ  1600cc-405GLXﻣﺪﻝ  1389ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻯ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺑﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ 13989004755 :ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  NAAM31FC6BK259417ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ -25
 429ﻥ  69ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻘﺰ
ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ )ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ( ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﭘﺮﺍﻳﺪ  131SEﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺭﻭﻏﻨﻰ ﻣﺪﻝ  1395ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 5551573/M13ﻭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ  NAS411100G3465992ﻭﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ  688- 66ﻕ 41
ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻘﺰ
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ) ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ( ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﭘﮋﻭ  405ﺟﻰ ﺍﻝ ﺍﻳﻜﺲ ﺁﻯ  8/1ﻣﺪﻝ  1383ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺑﮋ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﻭ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  2004147ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  14200259ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ  228 -41ﺱ  53ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻨﻨﺪﺝ
ﺍﺻﻞ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﺧﺎﻭﺭ ﺑﺎﺩﺳــﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﺣﻤﻞ ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﺕ 2084397
ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﺍﺳﺖ .ﭘﺎﺭﺱ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﻐﺎﻥ
ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺩﺍﻭﺭ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﭘﮋﻭ  206ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷــﻬﺮﺑﺎﻧﻰ 739ﺏ 21ﺍﻳﺮﺍﻥ 10ﻭﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ
NAAP13FE4GJ876373ﻭﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ 163B0277995ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻓﺮﻭﺵ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺭﻭ ﻧﻮﺷﺖ
ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﻭﺵ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﭘﻴﻜﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﻤﻨﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ
ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ  412ﺏ  43ﺍﻳﺮﺍﻥ  26ﺑﻨﺎﻡ ﺗﻴﻤﻮﺭ ﻛﻴﺎﻧﮋﺍﺩ ﻣﺪﻝ  1388ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ
ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﺪﺍﺭﺩ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺎﺑﻚ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻰ  3240346745ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1369ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ – ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ ﻣﻘﻄﻊ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ /1410378ﻑ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  92/8/8ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺷﻬﺮﻙ ژﺍﻧﺪﺍﺭﻣﺮﻯ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ  -97/12/26ﻧﻮﺑﺖ
ﺩﻭﻡ  -98/1/17ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮﻡ 98/2/3
ﺳــﻨﺪ ﻭ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺯﺍﻧﺘﻴﺎ ﺳــﻔﻴﺪ ﺭﻧﮓ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘــﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ 423-95ﺱ 47ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 52813ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ  s1512287174284ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺍﺷــﺪ ﺩﻭﺭﺍﺯﻫﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺮﺍﻭﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ
ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺭﻭﺯ ﻣﻮﺭﺧﻪ  97/12/15ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻨﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺴﺠﺪﻯ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﻻﺳﻤﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﺕ  97/12/9ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ  89/12/9ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ  2ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ

۲هزار پرواز فوق العاده در نوروز

مدیرعامل ش��رکت فرودگاهها و ناوب��ری هوایی ایران از افزایش درخواس��ت
ایرالینها به شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران برای پروازهای فوقالعاده در
نوروز به  ۲هزار سورتی خبر داد.
س��یاوش امیرمکری درباره آمادگی فرودگاههای کشور برای انجام سفرهای
نوروزی اظهار داش��ت :درخواس��تهایی که برای انجام پروازه��ای فوق العاده به
ما داده میش��ود ب��ا آنچه اتفاق میافتد متفاوت اس��ت .وی با بی��ان اینکه تا کنون
درخواس��ت انجام  ۲هزار پرواز فوقالعاده به فرودگاه مهرآباد آمده است ،افزود :اما اینکه
در عمل این پروازها انجام ش��ود یا نه ،به عملیات ایرالینهای بس��تگی دارد که معموالً
آنچه در عمل اتفاق میافتد ،کمتر از آن چیزی است که درخواست میشود.
وی یادآور شد :ما آمادگی خود را برای پذیرش همه درخواستهای مربوط به پروازهای
فوقالعاده براساس مجوزهایی که به ایرالینها داده شده ،اعالم کردهایم .ایرنا

ای��ران از میدان مش��ترک پارسجنوب��ی به 453
میلیون مترمکعب رسید.
توس��عه در پارسجنوبی با سرعت ادامه یافت
و ب��ا بهرهبرداری از فازه��ای  17و  19 ،18و 20
و  21در س��ال  96به رک��ورد تولید  570میلیون
مترمکعب در روز و با بهرهبرداری از س��کوهای A
و  Cفاز  14در س��ال جاری به ظرفیت تولید 610
میلیون مترمکعب در روز رسیدیم.
طبق آخرین اعالم وزارت نفت ،هماکنون ایران
با تولید  610میلیون مترمکعب در روز و قطر با تولید
روزانه  600میلیون مترمکعب در روز ،برداشت سایه
به س��ایهای از مخزن مش��ترک گازی پارسجنوبی
دارند و هر دو طرف با اجرای پروژههای توس��عهای
بهدنبال افزایش این ظرفیت هستند.
در ایران ،سکوهای  22 ،13D ،13Bو ،A ،24
 22 ،13C ،14Bو  14D، B 24و  13Aدر ی��ک
سال آینده وارد مدار بهرهبرداری میشوند و ظرفیت
تولی��د گاز ایران از این مخزن مش��ترک به بیش از
 700میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید.
تع��داد چاهه��ای حفر ش��ده توس��ط قطر در
بخشهای مختلف "گنبد ش��مالی" نش��اندهنده
بیتوجه��ی به اصول برداش��ت صیانت��ی از مخزن

وی اضاف��ه کرد :حتی پیشبینی میش��ود قیمت تخممرغ در
 ٢٨اس��فندماه حدود  ٢٠٠تا  ٣٠٠تومان ارزانتر شود ضمن اینکه
در صورت ادامه روند کنونی پیشبینی
میش��ود از ح��دود  ١٠فروردین به
بعد قیمت تخممرغ به کمتر از ۵
هزار تومان کاهش یابد.

ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺧﻴﺮﺧﻮﺍﻩ  ،ﺷﻬﺮﺕ  :ﺷﺎﻫﻮﻥ ﻭﻧﺪ  ،ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ  :ﻣﻴﺮﺯﺍ  ،ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  231ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﻳﻤﺸﻚ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ
ﺑﺨﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻓﺎﻃﻤﻪ  ،ﺷــﻬﺮﺕ  :ﻣﻴﺮﻯ ﺑﺸﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ
 1930440030ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﻧﺪﻳﻤﺸﻚ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97 /10 /17ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﻓﻮﺕ ﻭﺭﺛﻪ ﺍﺵ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ
ﺍﺯ  _ 1 :ﺩﻭﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻫﻮﻥ ﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  42775ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ  _ 2ﺧﻴﺮﺧﻮﺍﻩ ﺷﺎﻫﻮﻥ ﻭﻧﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  231ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﻳﻤﺸﻚ  _ 3ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻫﻮﻥ ﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  42776ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ  _ 4ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻌﺎﻥ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  125ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﻳﻤﺸﻚ ) ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ (  _ 5ﻫﺎﺟﺮ
ﺷﺎﻫﻮﻥ ﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1930901143ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﻳﻤﺸﻚ  _ 6ﮔﻞ ﺯﻧﺎﻥ ﺷﺎﻫﻮﻥ ﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  145ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﻳﻤﺸﻚ ) ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ ( ﻭ ﻻﻏﻴﺮ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺰﺑﻮﺭ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﺪﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﻫﺮ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺠﺰ ﺳﺮﻯ ﻭ ﺭﺳﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮﻯ -ﺣﺴﻦ ﺳﭙﻬﻮﻧﺪ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﭘﺮﺩﻧﺠﺎﻧﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  52ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  970797ﺍﺯﺍﻳﻦ
ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻓﺎﺿﻞ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ 4679077883ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ1396/5/3ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﮔﻔﺘــﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑــﻪ  -1ﻣﻬﺪﻯ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﭘﺮﺩﻧﺠﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 2090ﻧﺴــﺒﺖ
ﻓﺮﺯﻧﺪ  -2ﺣﺸﻤﺖ ﺍﷲ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﭘﺮﺩﻧﺠﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 1590ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -3ﺣﻜﻤﺖ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﭘﺮﺩﻧﺠﺎﻧﻰ ﺑﻪ
ﺵ ﺵ 79ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -4ﻋﻠﻰ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﭘﺮﺩﻧﺠﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 52ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ -5ﺭﺳﺘﻢ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﭘﺮﺩﻧﺠﺎﻧﻰ
ﺑﻪ ﺵ ﺵ 687ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -6ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﭘﺮﺩﻧﺠﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 1756ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -7ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺭﺣﻴﻤﻰ
ﭘﺮﺩﻧﺠﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 53ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -8ﺑﻰ ﺑﻰ ﺟﺎﻥ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 1264ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﻭﻻ ﻏﻴﺮ ........
ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ  -2ﻣﺮﺩﺍﻧﻰ  -ﺣﻮﺯﻩ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻓﺎﺭﺳﺎﻥ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻜﻴﻨﻪ ﺷﻤﺎﺭﻭﻧﺪ ﺩﺳﺘﻨﺎﺋﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  970704ﺍﺯﺍﻳﻦ
ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭ ﺑﺎﻗﺮﻯ ﻓﺎﺭﺳﺎﻧﻰ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 4678953256ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ1374/5/2ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ
ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎﻗﺮﻯ ﻓﺎﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ 4670083104ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ
 -2ﺳــﻮﺩﺍﺑﻪ ﺑﺎﻗﺮﻯ ﻓﺎﺭﺳــﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ 4670180428ﻧﺴــﺒﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -3ﺗﻮﺭﺍﻥ ﺑﺎﻗﺮﻯ ﻓﺎﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻛﺪ
ﻣﻠﻰ 4670138626ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -4ﺯﻳﻨﺐ ﺑﺎﻗﺮﻯ ﻓﺎﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ 54ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ -5ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻗﺮﻯ
ﻓﺎﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ 163ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ -6ﻭﻟﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮﻯ ﻓﺎﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ 3443ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ -7
ﺳﻜﻴﻨﻪ ﺷﻤﺎﺭﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 1ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﺴﺮ  -8ﺳﺮﻭ ﮔﻞ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 944ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﻭﻻ ﻏﻴﺮ ........
ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ  -2ﻣﺮﺩﺍﻧﻰ  -ﺣﻮﺯﻩ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻓﺎﺭﺳﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  199/84ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  123ﻓﺮﻋﻰ
ﺍﺯ  3342ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳــﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ-ﺑﺮﺍﺯﺟﺎﻥ-ﺷــﻬﺮ ﺑﺮﺍﺯﺟﺎﻥ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﻣﻘﺪﺳــﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺩﻡ ﺧﻮﺭﻩ ﻭ ﺷــﺮﻛﺎء ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺩﺭ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺣﺴــﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ
ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ  1398/02/04ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻌﻤﻞ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  14ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺩﻋﻮﺕ
ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻔﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻤﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻣﺠﺎﻭﺭﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻗﻰ ﻃﺒﻖ
ﻣﺎﺩﻩ  20ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﺤﺪﻳﺪﻯ ﺗﺎ  30ﺭﻭﺯ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﻣﻜﻠﻒ
ﺍﺳــﺖ ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮﻩ  2ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ ﺛﺒﺘﻰ ﻣﺼﻮﺏ 1373/02/25
ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  86ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﺩ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ -1397/12/26 :ﻡ ﺍﻟﻒ1579/
ﻣﺤﻤﺪ ﭼﻬﺎﺑﺪﺍﺭ -ﺭﻳﻴﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺑﺮﺍﺯﺟﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ )ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﻫﻨﻰ( ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9100258
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  1462/50ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ 1314
ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﺳــﻨﮓ  71ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﺮﻳﻪ ﺟﻴﻼﺭﺩ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﺷــﻤﺎﻻ ً ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  30ﻣﺘﺮ
ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  10ﻣﺘﺮﻯ ﺷــﺮﻗﺎ ً ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  48ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ  777ﻓﺮﻋﻰ ﺟﻨﻮﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  30ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ  19ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ
ﻏﺮﺑﺎ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  8ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ  777ﻓﺮﻋﻰ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  40ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ  14ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﭘﻰ
ﺩﺭ ﭘﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ  20378ﺻﻔﺤﻪ  172ﺩﻓﺘﺮ  149ﺑﻨﺎﻡ ﻭﻗﺎﺭ ﻭﺣﺪﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺳﭙﺲ
ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳــﻄﻪ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1370/7/15-75236ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻜﺮﻯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺛﺒﺖ ﻃﺒﻖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﻫﻨﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1381/7/7-21695ﻭ  21905ﻣﻮﺭﺥ 1381/7/7
ﻭ  24254ﻣــﻮﺭﺥ  1384/10/14ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧــﻪ  333ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺳــﭙﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ
ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  99/86ﻣــﻮﺭﺥ  1386/11/17ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
 153/89ﻣــﻮﺭﺥ  1389/09/30ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  1656000000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ
 33097000ﺭﻳــﺎﻝ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  92030122110900017ﻣــﻮﺭﺥ  1392/11/18ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻣﺒﻠﻎ  15392000000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  139719100115467ﻣﻮﺭﺥ
 1397/11/13ﺷــﻌﺒﻪ  101ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺷــﻌﺒﻪ  2ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  1200000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷــﺖ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺍﻳﻔﺎﻯ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺗﺤﺖ ﻛﻼﺳــﻪ  9100258ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻣﻮﺭﺥ  1397/10/29ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﻠﻚ ﻓﻮﻕ
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﮔﻴﻼﻭﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻛﻮﭼﻪ ﻳﺎﺱ ﻳﻚ ﭘﻼﻙ  19ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎﺕ
ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻨﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺭﻭﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻣﻠﻚ
ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﻰ ﻳﺎ ﺑﺪﻫﻰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﺻﺤﺖ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻭ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﻄﻌﻰ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺑﺎ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺎﺧﻮﺍﻧﺎ ﺳﻄﺢ ﻛﻞ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ  360ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺼﻮﺭﺕ
ﻣﺴــﻜﻮﻧﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  2376ﻣﻮﺭﺥ  1354/04/24ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ 40000000000
ﺭﻳﺎﻝ )ﭼﻬﻞ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ( ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻛﻼﺳــﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ
ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸــﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1398/01/25ﺍﺯ ﺳــﺎﻋﺖ  9ﺍﻟﻰ  12ﻇﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻭﺍﺣﺪ
ﺍﺟﺮﺍء ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸــﺘﻰ ﺟﻨﺐ ﺳــﻴﻨﻤﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  40000000000ﺭﻳﺎﻝ )ﭼﻬﻞ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ( ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻯ ﻧﻘﺪﺍ ً ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻼ ﻧﻘﺪﻯ
ﺍﺳــﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺭﻭﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺭﺳــﻤﻰ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺟﻠﺴــﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ
ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭼﻚ ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺿﻤﻨﺎ ً ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭ
ﮔﺎﺯ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺍﻧﺸــﻌﺎﺏ ﻭ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻙ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﻪ ﺭﻗﻢ
ﻗﻄﻌﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺸــﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳــﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪ
ﻣﻔﺼﺎ ﺣﺴــﺎﺑﻬﺎﻯ ﺩﺍﺭﺍﺋﻰ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ  ...ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 139705001090001128ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ 97/12/26
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ -ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ

توسط این کشور شریک و رقیب در مخزن مشترک
پارسجنوبی است.
ع�لاوه ب��ر ای��ن ،هم��کاری نزدی��ک قط��ر با
ش��رکتهای اروپای��ی ،ج��ذاب ک��ردن روشهای
ق��راردادی و گنجاندن ردیف مش��ارکت در تولید،
استفاده از تکنولوژیهای نوین همچون حفاریهای
مایل و افقی در مخزن ،آزاد بودن شرایط تجاری این
کشور در مقایسه با شرایط تحریمی علیه کشورمان
و همچنین پیش بودن 10س��اله این کشور در آغاز
توس��عه مخزن مش��ترک پارسجنوبی ،شرایطی را
بهوجود آورده که هرچه ایران در توسعه این مخزن
مش��ترک تأخیر داشته باش��د ،بهصورت تصاعدی
منافع ملی در برداشت گاز را از دستمیدهد.
از س��وی دیگ��ر آغ��از مرحله کمفشارش��دن
بخشهای��ی از مخزن گازی پارسجنوبی بهدنبال
برداش��ت بیرویه و غیرصیانتی ش��ریک قطری و
همچنین مسئله طبیعی ش��یب میدان و فرار گاز
بهس��مت دیگر مخزن در طرف قطر ،زنگ خطری
ب��زرگ برای ایران بوده که اگر امروز در برداش��ت
روزانه گاز از پارسجنوبی به قطر نمیرسیدیم ،قطعاً
در آینده برای رسیدن به مقدار فعلی تولید روزانه
گاز ( 610میلی��ون مترمکعب) دیگر با هزینههای
کنونی نمیتوانستیم پروژهها را به سامان برسانیم
و چهبسا کنار افزایش هزینههای تأمین تجهیزات
و توس��عه میدان ،با نیاز پیدا کردن به تأسیس��ات
فشار افزایشی ،میلیونها دالر به هزینههای توسعه
و ماهها تأخیر به زمان بهرهبرداری پروژهها تحمیل
وزارت نفت
میشد.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد :ما ساز و کار این مساله
را به مسئوالن اعالم و با آنها صحبت و مذاکره کردهایم که صادرات
تخممرغ باید آزاد شود و اگر دولت نگران این است که با آزاد شدن
صادرات ،قیمت در بازار داخلی با جهش مواجه ش��ود ،پیش��نهاد
میکنیم برای مقابله با این مساله قیمتگذاری برای مصرفکننده
انجام و نرخ هر عدد تخممرغ روی آن پرینت شود.

ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ  1049/8ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  514ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  90ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺁﺋﻴﻨﻪ ﻭﺭﺯﺍﻥ ﻛﻪ ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺻﻔﺤﻪ ﻭ ﺩﻓﺘﺮ ﺟﻠﺪ  139720301058005116ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﻫﺎﺩﻯ
ﺣﺎﺟﻰ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﻜﺒﺮگ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﻣﺤﻠﻰ ﻛﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﺷﻬﻮﺩ ﺩﺭ ﺫﻳﻞ
ﺁﻥ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ  1397/12/15-001345ﺑﮕﻮﺍﻫﻰ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  11ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺭﺳــﻴﺪﻩ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻥ
ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭ ﻗﻴﺪ ﻧﺸﺪﻩ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻣﻠﻚ ﻓﻮﻕ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﺫﻳﻞ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴﻰ
ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ
ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳــﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﺧﺬ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5909/
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﭘﺮﻭﺍﺯﻯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  1314ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  245/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺷــﻌﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﺑﺎﺑﺎ ﭘﺮﻭﺍﺯﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 1302ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  75/11/8ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔــﻮﺕ ﻭﻯ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ  -1ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﭘﺮﻭﺍﺯﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻴﺮﺯﺍﺑﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  1314ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺣﺴﻦ ﭘﺮﻭﺍﺯﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻴﺮﺯﺍﺑﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  1353ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﺷــﺎﻩ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺮﻭﺍﺯﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺴــﻦ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  1306ﻫﻤﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺬﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴــﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷــﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5907/
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺁﺑﺴﺮﺩ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﻴﮋﻩ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  227/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  113ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 55/1/14
ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  20ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻓﺮﺡ ﺑﺎﻧﻮ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  4ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﺷــﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﻗﺎﺳــﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  21ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﺑﻬﺠﺖ
ﻗﺎﺳــﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  8ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﺭﺍﺿﻴﻪ ﻗﺎﺳــﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ ﺵ
ﺵ  1395ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -6ﻣﻨﻴﮋﻩ ﻗﺎﺳــﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  -7ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  485ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻳﻜﻤﺮﺗﺒﻪ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴــﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿــﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ
ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5903/
ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﺯﻩ  10ﺁﺑﺴﺮﺩ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﻣﻴﺮﻯ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0046397647ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻳﻚ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  950647ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  970786ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﺻﻼﺡ ﺁﻥ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺷــﻌﺎﺭ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﻬﺪﻯ ﺍﻣﻴﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  838ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1395/8/10ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﻭﻯ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ
ﺍﺯ -1 :ﺁﻗﺎﻯ ﺷــﻬﺮﺍﻡ ﺍﻣﻴﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  0057161641ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﺮﺍﻡ
ﺍﻣﻴــﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺑــﻪ ﺵ ﺵ  0053353226ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻤﺴــﻰ ﺍﻣﻴﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﻬــﺪﻯ ﺑــﻪ ﺵ ﺵ  0035184914ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺍﻣﻴــﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ
 0037425609ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻣﻴﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 0046911189
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -6ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﻣﻴﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  0046397647ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،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 ﺍﻟﻒ5904/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﺯﻩ  1ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻴﺮﻭﺱ ﺳﺮﻣﺴﺖ
ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﻣﻴﻦ ﺭﺳﻮﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﺮﻳﻢ ﺧﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻳﻚ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺗﺤﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ
ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ
ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﺩﺭﺱ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5911/
ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻮﺯﻩ ﻳﻚ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﻳﺴــﺎ ﻟﻜﻬﺎﻯ ﺭﻳﺰﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1069ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻛﻼﺳــﻪ  1084/2/97ﺡ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻟﻜﻬﺎﻯ ﺭﻳﺰﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  8ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/11/2ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ )ﺩﺍﺋﻤﻰ( ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ -1 :ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﻴﺎﻧﻰ ﻓﻼﻭﺭﺟﺎﻧﻰ ﺵ ﺵ  115ﻫﻤﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺳــﺮﻭﺭ ﺧﺴﺮﻭﻳﺎﻥ ﺭﻳﺰﻯ ﺵ ﺵ  885ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -3ﭘﺮﻳﺴــﺎ ﻟﻜﻬﺎﻯ ﺭﻳﺰﻯ ﺵ ﺵ  1069ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﭘﺮﺳــﺘﻮ ﻟﻜﻬﺎﻯ ﺭﻳﺰﻯ ﺵ ﺵ  2317ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﻣﺮﻳﻢ
ﻟﻜﻬﺎﺋــﻰ ﺭﻳــﺰﻯ ﺵ ﺵ  3893ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -6ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻟﻜﻬﺎﺋﻰ ﺭﻳﺰﻯ ﺵ ﺵ  3894ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -7ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻟﻜﻬﺎﻯ
ﺭﻳﺰﻯ ﺵ ﺵ  508ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ
ﻧﻈــﺮ ﺑــﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣــﻮﺍﺩ  3ﻭ  15ﻭ  16ﻭ  17ﻭ  18ﻭ  ..ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ 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 90/9/20
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ 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 ﻋﻤﻮﻡ ﺍﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ * .ﻗﺮﻳﻪ ﺑﺎﺯﻛﻴﺎﮔﻮﺭﺍﺏ ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ ﺳﻨﮓ
ﺍﺻﻠﻰ  36ﺑﺨﺶ  14ﮔﻴﻼﻥ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻓﺮﻋﻰ ﺯﻳﺮ  -:ﭘﻼﻙ ﻓﺮﻋﻰ  1871ﻣﻔﺮﻭﺯ ﺍﺯ  -353ﺳﻬﻴﻞ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺮﻭﺱ
ﺵ ﺵ  126ﻭ ﻛﺪﻣﻠــﻰ  2721587420ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ -ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﻘﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺸــﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ
ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ  422ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺿﻔﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺭﺿﻮﻯ ﻃﻮﺳﻰ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻴﺒﻰ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺑﻠﻮﺭﭼﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺭﺍﻯ  139760318005003064ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/11/17ﻫﻴﺎﺕ .ﻟﺬﺍ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﻢ
ﺍﺯ ﻣﺠﺎﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻉ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻣﻔﺮﻭﺯﻯ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﻇﺮﻑ
ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ
ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎ ﻣﺪﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 97/12/12 :ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ97/12/26 :
1047
ﺭﻳﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ-ﻣﻬﺪﻯ ﻣﺮﺍﺩﻯ
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اخبار
اعطای بیمه عمر مانده بدهکار تسهیالت
بانک رفاه بدون تشریفات پزشکی

بانک رفاه در راس��تای رضایت مندی مش��تریان،
بیمه عمر مانده بدهکار تس��هیالت خود را بدون انجام
تشریفات پزشکی اعطا میکند.
از تاریخ  97/12/1بیمه عمر هر فقره تس��هیالت
اعطایی بانک رفاه با رضایت و اختیار مشتریان حقیقی
تا سقف  3میلیارد ریال بدون احتساب سود و کارمزد
متعلق��ه ،نیازی به انجام تش��ریفات پزش��کی ش��امل
تکمیل پرسشنامه و معاینات پزشکی ندارد.

افزایش  2/5برابری سقف برداشت
از خودپردازهای بانک ملت

سقف برداش��ت از دس��تگاههای خودپرداز بانک
ملت در روزهای پایان اسفند امسال و تعطیالت نوروز،
 ۲.۵برابر افزایش یافت.
این بانک با هدف تکریم و افزایش س��طح رضایت
مش��تریان و تامین وجوه نقد آن��ان در روزهای پایان
س��ال  ۹۷و تعطیالت نوروز  ،۹۸س��قف برداش��ت از
خودپردازه��ای خ��ود را برای دارن��دگان ملت کارت،
افزای��ش داد .براس��اس این گزارش ،دارن��دگان ملت
کارت میتوانن��د ت��ا روز ش��نبه  ۱۷فروردینماه 98
نسبت به برداشت پنج میلیون ریال در هر شبانهروز از
دستگاههای خودپرداز بانک ملت اقدام کنند .تا پیش
از این ،س��قف برداشت از دستگاههای خودپرداز بانک
ملت ،دو میلیون ریال در هر شبانهروز بود.

نهمین سال تاسیس بانک ایران زمین

مدیرعامل بانک ایران زمین نهمین سال تاسیس
ای��ن بانک را به مش��تریان وف��ادار ،کارکنان خالق و
سهامداران همراه ،تبریک گفت.
درپیام عبدالمجید پورسعید آمده است؛ نام ایران
زمین ب��رای ما الهامبخ��ش تالش و کوش��ش مردان
بزرگی اس��ت؛ که همواره س��ربلندی این س��رزمین،
ﺁﮔﻬﻲراﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ
شکرگزارم
خداوند
بزرگترین هدف آنها بوده اس��ت.
ﺁﻗﺎﻯ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻛﺎﺷــﺎﻧﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0439032490ﺑﺸﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 97
زمین،
ﭼﻨﻴﻦایران
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭبانک
تاسیس
سالگرد
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖنهمین
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩدر آستانه
ﺍﻳــﻦ که
ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﭘﺎﻳﭽ
ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ
 1115ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  1397/10/27ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤــﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛــﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ
همکارانم
میهنمﺵراﻡب��ه من و
ﻛﺎﺷــﺎﻧﻰمردم
خدمت به
توفی��ق
ﺕ  -2- 1356/12/1ﻣﺮﻳﻢ
 0439032490ﺕ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺎﻗﺮ
ﺭﻣﻀﺎﻥ
ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ-1 :
ﻛﺎﺷــﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺵ ﻡ 7211
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ
سالگرد– -3
1346/2/1
در ﺕ ﺕ
0439144965
ﺑﺎﻗــﺮ ﺵ ﻡ
بانک ،یک
تاسیس
آس��تانه
عطا کرد .امروز
 -4 -1351/09/27ﻓﺎﻃﻤــﻪ ﻛﺎﺷــﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﺑﺎﻗــﺮ ﺵ ﻡ  0439145295ﺕ ﺕ - 1348/6/1
بانک
، 1342/9/5زمین
«بانک ایران
انداز
ﺵ ﻡتحقق چشم
دیگر به
ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ گام
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﺭﺧ
ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ
ﺕﺕ
039144450
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺎﻗﺮ
ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳ
ﺻﺎﺩﺭ از
اس��تفاده
ﺗﻘﺪﻳﻢش��د
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩکتر
دیجیت��ال» نزدی
نیروهایﻡ ﺍﻟﻒ5912/
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ایم.ﮔﻮﺍﻫﻲ
ﺩﺍﺭﺩهﻭﺍﻻ
ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ
از ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ
ﺭﺋﻴﺲ
خالق ،ایج��اد زیرس��اختهای جدی��د ،بهرهگیری
که
اس��ت
ﺍﺧﻄﺎﺭبوده
موثری
تکنولوژیهای روز دنیا گامهای
ﺍﺻﻼﺣﻰ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ،ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﻣﻬﺪﻯ
ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ،
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ
ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ
ایم.
ه
برداشت
مسیر
ﻋﻠﻴﻪ:در این
گذشته
سال
در دو
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﺷــﺎﻥ ﺑﺮﺯﻙ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻨﺰﻝ ﺣﺪﺍﺩﻯ  ،ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  805ﺗﺎﺭﻳﺦ 1

ﺳــﻴﺰﺩﻫﻢ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺎﺷــﺎﻥ ) ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ – ﺗﺎﺭﻳﺦ – ﺷــﻌﺒﻪ – ﺩﺍﺩﮔ
ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺗﻨﻈ
نوروزی
ﭘﻼﻙ ﺟﺪﻳﺪ  53ﺍﻳﺮﺍﻥ 578ﻩ1
پیامﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﮋﻭ ﺳﻮﺍﺭﻯ  405ﻣﺪﻝ  1390ﺭﻧﮓ ﻧﻘﺮﻩ
 12490097791ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ ) 5ﺭﻗﻢ ﺁﺧﺮ(  28154ﺗﺒﺼﺮﻩ  2ﻣﺎﺩﻩ  306ﻟﺤﺎﻅ ﮔﺮﺩﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﻢ ﻋ
ایران
صادرات
توسعه
مدیرعامل
ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪ ،ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋ
بانکﺍﺣﻜﺎﻡ:
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺳﺖ ..ﻣﺎﺩﻩ 34
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓ
ایرانﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻳﺎ
بانکﺍﺟﺮﺍ
مدیرعامل ﻣﻮﻗﻊ
ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ
درپیامی،
صادرات
توس��عه
ﺣﻜﻢ ﻭ ﺍﺳــﺘﻴﻔﺎء ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺯﺁﻥ ﻣﻴﺴﺮ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻟﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺻﺮﻳﺤﺎ ً ﺍﻋﻼﻡ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﻨﺪ ﻭ
ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺟﺮﺍ
سال ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
نوروزﺩﺍﺭﺍﻳﻰ
فرارسیدن ﺟﺎﻣﻊ
ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺻﻮﺭﺕ
همکاران
مشتریان و
1398ﺑﻪرا به
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷ

نظام بانکی تبریک و شادباش گفت.

ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ
ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺎﺩﻩ 13
ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻭ
درﻣﺎﺩﻩ 3
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ
اس��ت:
ﻗﺎﻧﻮﻥآمده
آبادی
ﺁﺋﻴﻦح
عل��ی صال
پیام
بخش��ی از
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌ
ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ
دس��تور کار
 139760301053005293در
ﺷﻤﺎﺭﻩهجانبه هدفمند از صادرات
حمایت هم
ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣ
مش��تریان
ﺑﺸﻤﺎﺭﻩهمکاران و
ﻧﺎﺻﺮ دارد.
ﺳﻴﺪ قرار
صادرات
توس��عه
بانک
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ
ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ 8925
ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺩﻡ
ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻴﺪ
انقالب  93ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗــﻊ ﺩﺭ ﺟﻌﻔﺮ
پنجمﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ
ده��ه1398
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ
4104/21
ﻣﺴــﺎﺣﺖ
ﺑــﺎ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ
طبیعت و آغاز
به��ار
گرام��یﺑﻪتقارن
ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳــﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ  /ﺳــﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺩﻡ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩ
ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ
ﻧﺴﺒﺖهﺑﻪ
ﺍﺷﺨﺎﺹ
ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ
ﺷﻮﺩ ﺩﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
دشمنان،
های
که توطئ
گرفته ایم
جش��ن
حالی
 15ﺭﻭﺯ را در
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍ
های
که گام
داش��ت
پیش بر آن
بیش از
ای��ران را
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ
ﻣﺮﺍﺟﻊ
ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ،
ﺗﺴﻠﻴﻢ
ملتﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖوﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ
ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ
ﺳﻨﺪتوسعه
مس��یر
جهش در
ﻭﺻﻮﻝ برای
اس��توارتری
مقاوم تر و
 -97/12/26ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ - 98/1/17 :ﻡ ﺍﻟﻒ6088/
پیشرفت بردارند .مجموعه بانک توسعه صادرات ،امسالﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ

بازرگانان و
کنارﻧﺎﻣﻪتج��ار،
13در
ای��ران و
همپ��ای ملت
ﺁﮔﻬــﻰ نی��ز
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺁﺋﻴﻦ
ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 3
ﺭﺳﻤﻰ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ
مقاومت
پایداری و
صادرکنندگان محت��رم خود را برای
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  139760301053005286ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ /ﺩﻭﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
جانبه
ﺛﺒﺘﻰهمه
حمایت
کرده و
آم��اده
مصاف
ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭدر ای��ن
ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣ
ﺣﻮﺯﻩ
ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ
ﻣﺴﺘﻘﺮ
نابرابرﺭﺳﻤﻰ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻮﺭﻯ ﺛﺎﻧﻰ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﺪﺍﻟﻪ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  51431ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻳﺰﺩ ﺩﺭ ﺷﺸ
کار
دس��تور
در
را
خدمات
و
کاالها
صادرات
از
هدفمند
ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  48911/71ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  1044ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  166ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﻮچ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ
انقالبﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻣﺤﺮﺯ
چنانچهﻧﻮﺭﻯ
ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ
درپیام
اس�لامی
رهبرﺛﺎﻧﻰمعظم
ﺭﺳﻤﻰدارد.
ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ خود
ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿ
س��خن
عینی"
های
ت
واقعی
به
صادق
"امید
از
خود
اخیر
ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ
ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ،ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
واقعی
چشم
طراحی
ﻋﺪﻡ با
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭاست
ﻣﺪﺕضروری
اند،
ﺻﻮﺭﺕ گفته
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎﺭ
اندازهایﺳﻨﺪ
ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﻭﺻﻮﻝ
ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ
ﺍﻟﻒ6089/
 - 98/1/17ﻡ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭوﻧﻮﺑﺖ
-97/12/26ازﺗﺎﺭﻳﺦ
عملی به سوی
ﺩﻭﻡ:گامهایی
آبادانی،
توس��عه
ﺍﻭﻝ :و ملموس
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ
تحقق ایرانی آباد و سرافراز برداریم.

ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌ
ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ
139760301053005282
وجه نقد
برداشت
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ افزایش مبلغ
ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌ
ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ
ﻋﻠﻰ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ
ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺭﺳــﻮﻟﻰ ﺧﺎﻧﻰ
بانک3شهر
خودپرداز
دستگاه
طریق
ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻼﻝ از
ﻣﺴــﺎﺣﺖ  40372/92ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘــﻼﻙ  1088ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  166ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﻮچ ﺣﺼﺎﺭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ
ﻋﺒﺎﺱو ای��ام
ﺳﺮﺷﻜﻰ ﻭس��ال
ایام پایانی
ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ با
امکانﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ
نوروز،ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺍﺑﺮﻗﻮﻳﻰ ﻣﺤﺮﺯ
توجه ﻭبهﻣﻬﺪﻯ
ﻗﺸﻘﺎﻳﻰ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘ
ﺍﺷﺨﺎﺹ
دس��تگاهﻛﻪ
طریقﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ
ﻣﻰ ﺷﻮﺩ
برداش��ت15
ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
خودپرداز
های
ﺁﮔﻬﻰ از
ﺭﻭﺯنق��د
وجه
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ
یافت.ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ،
ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ
ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ،
افزایش
در روز
ﺗﺎﺭﻳﺦریال
میلیون
ﻣﺪﺕبه 5
ﻇﺮﻑشهر
بانک
ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮ
مطلوب
خدمات
ارائ��ه
ﺍﻭﻝ:راس��تای
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ در
مش��تریان -ﻡ ﺍﻟﻒ6090/
به 98/1/17
ﺩﻭﻡ:
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ
ﺗﺎﺭﻳﺦ
-97/12/26
بانک در ایام پایانی سالجاری و نوروز  98و همچنینﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ

ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
افزایش میزان رضایتمندی ﺁﮔﻬﻰ
17
ﻭﻗﺖش��نبه
ﺍﺑﻼﻍروز
ایش��ان ،تا
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺯﻫﺮﻩ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﻣﻨﺶ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ 0/000/000
فروردین
از
نقد
وجه
برداشت
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ،98س��قف مبلغ
روزانه 97/5/30-877459ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﺭﻓﺎﻩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻧ
 97/4/30-877458ﻭ
ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ
ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩ
ﻛﻠﻴﻪ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻭ
ﻭﺻﻮﻝ
های ﻟﻐﺎﻳﺖ
ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ
طریقﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ
صورت
(به
ش��هر
بانک
خودپرداز
ه
دس��تگا
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺎﺷﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍ
مبلغ 5
ریال ب��ه
میلی��ون
ﺗﺎﺭﻳﺦ مبل��غ دو
بانک��ی) از
620/97درون
ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺯ
ﺻﺒﺢ ﻭﻗﺖ
11/00
 98/2/10ﺳــﺎﻋﺖ
ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ
ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ
یافت.
افزایش
ریال
میلیون
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺿﻤﻨﺎ ً ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻣﻰ
ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺍﻧﺘﺸ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
نوین ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  8ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ
اعالم نرخ حقالوکاله بانک اقتصادﻣﺴﺌﻮﻝ

۹۸
ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥدر سال
ﺳﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻧﻈﺮﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻧﻮ ﺑﻰ ﺑﻰ ﺑﺪﺭﻯ ﻏﻔﻮﺭﻯ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪﺿﻴﺎءﻯ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﺩﻭﺑﺮگ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎ
الوکاله
ﺍﻟﻤﺜﻨﻰحق
ﺳــﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ نرخ
اقتص��اد نوین
ﺟﻬﺖبانک
مدیره
ﻣﻨﻈــﻢ ﺑــﻪ هیئ
ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﺮﺩ
ﻧﻮﺑــﺖ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
تﻛﺘﺒﻰ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ
کرد.ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ-2ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ12ﺷﻬ
11700
درصدﭘﻼﻙ
ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ
ﺩﺍﻧﮓراﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ
ﺳــﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺳﻪ
تعیین
حداکثر ۲
۱۳۹۸
سال
ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻭﻯ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪﺑﻌﻠﺖ ﻧﻘﻞﻣﻜﺎﻥ ﻣﻔﻘﻮﺩﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺑﺮﺭﺳﻰ ﺩﻓﺘﺮﺍﻣﻼﻙ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ج.ا.ا و
ﺑﻨﺎﻡبانک
ضوابط
مقررات و
اج��رای
ﺩﻓﺘﺮ  202در
ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  320269ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
مرکزیﺳﻨﺪ
ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ
37295
ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
ﺻﻔﺤﻪ 32
ﺍﺯ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﺻﺎﺩﺭﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﻓﺘﺮﺍﻣﻼﻙ ﺑﻴﺶ ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺣﻜﺎﻳﺘﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ.ﻟﺬﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ20
های
سپرده
الوکاله برای
نرخ ح
ﺁﮔﻬﻰمدیره،
هیئت
تصویب
ﻣﻮﺭﺩﺁﮔﻬﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ
ﻣﻠﻚ
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ
قﻫﺮﻛﺲ
ﮔﺮﺩﺩ
ﻭﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻰ
ﻳﻜﻨﻮﺑﺖ
ﺛﺒﺖ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻛﺘﺒﻰ ﺧﻮﺩﺭﺍ ﺑ
ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻳﻦ
ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻇﺮﻑ10ﺭﻭﺯ
ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﻳﺴﺘﻰ
ﻧﺰﺩﺧﻮﺩ
ﺳــﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
حداکثر
معادل
1398
سال
در
بانک
این
گذاری
ه
سرمای
ﺳﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎﺳﻨﺪﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻳﺎﺳﻨﺪﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺑﺪﻭﻥ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﻣﻘﺮﺭ ﻭﻳﺎ2ﻭﺻﻮﻝ
براساس
ﺳﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ حقالوکاله
گفتنی است
شد.
تعیین
درصد
ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ).ﻡ ﺍﻟﻒ (97/100/1939
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ97/12/26:گذاران محاسبه میشود.
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