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ساالنه حدود  ۴۰هزار نفر استخدام دولت میشوند

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با اشاره به آمار ساالنه جذب نیرو از سوی دولت ،گفت:
ساالنه براساس نیازهای موجود بین  ۳۰تا  ۴۰هزار نفر از طریق آزمونهای مختلف استخدامی
جذب دولت میشوند.جمشید انصاری در گفتگو با ایسنا ،درباره طرح شایعاتی مبنی بر تعدیل
نیرو در برخی دستگاهها ،توضیح داد :مسائلی نظیر ساختار ،تشکیالت ،پستهای سازمانی و
بازنشسته شدن یا بازخرید نیروهای دستگاهها از اختیارات آنهاست.

روی خط آفتاب

۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام كوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام09128197782 :

با عرض سالم بی پایان" .حجاب و عفاف"،
حفظ حریم ظاهری و نشــانه ســامت
باطنــی ،نیات خیر و طهارت افکار و روح
عامالن به آن است.
0938...

سالم .خسته نباشــید .از کرمانشاه پیام
میدهم دیشــب برای مظلومیت رئیس
جمهورمان گریه کــردم ،به او بگویید ما
پشیمان نیستم خدا با شما و ملت ایران
است خیالمان راحت است با وجود شما
همه مشکالت حل میشود دعای خیر ما
بدرقه راهت باد.
0918...

ســام .گرانی ،اختالس و غیره هســت
امــا اونهایی که دارن ماشــین و پرچم
کشــورمون و غیره رو آتــش میزنن به
دلیل گرانی و غیره نیست از دیگر کشورها
دستور میگیرن.
0919...

آفتــاب یزد :با خروش ملت پاســخ
محکمی گرفتنــد و تا زمانی که ملت
بیدار هستند هیچ دشمنی نمیتواند
خدشهای به این ملت وارد نماید .
حدیث :اهمیت صبر برای ایمان همانند
اهمیت سر برای بدن است.

0912...

دولت محترم به اســتانهای مرزی ایران
بیشتر برسد باید مدارس استان سیستان
و بلوچستان نوسازی و مقاوم سازی شوند.
0933...

دولــت بایــد بــرای ایجــاد اشــتغال
از خصوصیســازی و بــه اصطــاح
کوچککردن دولت بخصوص در آموزش
و پرورش دســت بردارد چون بی فایده و
خطرناک است.
0914...

ســام؛ متاسفانه برای مصرف آب در یزد
مردم و نهادها خودشــونو به خواب زدند
باید عمــق فاجعــه را در فوالدهای یزد
ببینید نه در کارواشها که مصرف سالیانه
همگیشون بهاندازه مصرف آب یک روز
کارخونه فوالد نیست.
0913...

فقر ،فســاد ،تبعیض ،اختالسها ،بیکاری
و گرانی جان مردم را به لبشــان رسانده
و گفتــار درمانی دیگر جــواب نمیدهد
مســئوالن عمــا مشــکالت مــردم
0912...
را حل کنند.
مسئوالن به میان مردم بروند و از نزدیک
درد دلهــای آنان را گوش کنند و در حد
توان مرهم دردهایشان شوند.
0912...

اگر یک مسئول مشــهد در جمع مردم
اجتماع کننده در برابر شــهرداری حاضر
میشد و به حرفها و مشکالت آنها گوش
میدادنــد و ترتیب اثــر میدادند کار به
دست افراطیون ،سوءاستفاده کنندگان و
موج ســواران نمیافتاد و دامنه این آتش
فتنه به صورت سریالی به شهرهای دیگر
کشیده نمیشد الحمداهلل با خروش ملت
این ناآرامیها هم تمام شد.
0912...

مشکالت مالی ،فقر ،تنگدستی و گرانی،
تورمو کســری بودجــه و کمبود درآمد
اغلب مردم و خانوادهها به هر شکل و هر
نوع و به هر دلیل ( مث ً
ال کوتاهی دولت و
مســئوالن) که باشد به هیچ وجه درخور
و شایســته مردم خــوب ،نجیب ،صبور،
سختکوش و همیشه در صحنه کشور و
میهن اسالمی مان نبوده و نیست ولی ابراز
آن باید از طریق قانونی باشــد و هرگونه
ناآرامی محکوم است.
0913...

بارها و بارها از طریق همین ستون پیامهای
مردمی در مطبوعات و رسانههای گروهی
موجود در کشــور به مسئوالن محترم و
دولتمردان عزیز  ،به عنوان دلسوزی و میهن
دوستی و ارتقا و ترقی و پیشرفت کشور
عزیزمان ایران اســامی و برای رسیدگی
به وضعیت بد اقتصادی و معیشتی مردم
عزیزمان تذکر دادیم و نوشتیم و حتی در
پایان مطالب به عنوان یادآوری و تأکید به
صورت طنز واقع بینانه گفتیم که :گوش
اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماســت ،آنچه
البته به جایی نرسد فریاد است  ،ولی دریغ
از یک توجه کافی ،شنیداری و گوش شنوا
محمود بلیغیان از اصفهان.
0913...

یادداشت

چند پیشنهاد برای حل معضل
کسری بودجه دولت
ایمان وطن دوست

کل درآمد دولت در سال  97حدود 300هزار
میلیارد تومان خواهد بود در حالی که هزینههای
دولت بیش از این مبلغ میشــود حدود 110
هزار میلیــارد تومان حقــوق و مزایا و هزینه
کارکنان دولت(حدود 32میلیارد دالر) مبلغ 70
هزار میلیارد تومان کسری بودجه صندوقهای
بازنشستگی(حدود 20میلیارد دالر) مبلغ 50
هزار میلیارد تومان بودجه دفاعی(حدود 14.5
میلیــارد دالر) مبلغ 33هــزار میلیارد تومان
یارانههای نقــدی (حدود 9.5میلیــارد دالر)
بیــش از  10هزار میلیارد تومان بودجه صدا و
سیما و مراکز فرهنگی و تبلیغی و کمکها و
هزینههای و مابقــی بودجه تملک داراییها و
پرداخت بخشی از طلب پیمانکاران و احتماال
مبلغی برای پروژههای عمرانی و توسعهای باقی
نخواهد ماند و دولت با کسری بودجه جدی و
کم سابقهای مواجه خواهد شد.
راهکارهای جبران کســری بودجه و کســب
درآمد الزم جهت ایجاد تحرک در اقتصاد ملی
و کاهش معضل بیکاری به شرح زیر پیشنهاد
میگردد.
 -1یارانه اقشــار کم درآمد که نیاز به حمایت
دولت دارند افزایش یابد به جای  45هزار تومان
متناسب با نیاز این اقشار بین  50تا  100درصد
ایــن یارانه افزایش یابد .کمــک مالی به افراد
نیازمند تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی
نیز حداقل  50درصد افزایش یابد.
 -2جهــت اجرای پروژههای بــزرگ و خرید
ماشین آالت و واگن و اتوبوس و  ...از فاینانس
استفاده شود با تضمین دولت(ساورین گارانتی)
حداقل  80درصد پول مورد نیاز از منابع ارزان
قیمت خارجی استفاده نمایند.
 -3قیمت بنزین و گازوئیل پیشنهادی دولت
 1500تومان برای بنزین و  400برای گازوئیل
مصوب شود یا حداقل قیمت بنزین و گازوئیل
 20تا  30درصد افزایش یابد مشروط به اینکه
در بودجه دقیقا مشــخص شود درآمد حاصله
برای توســعه کدام بخش از توســعه حمل و
نقل عمومی هزینه میشود چقدر برای خرید
اتوبوس ،چقــدر برای خرید واگن ،چقدر برای
خریــد هواپیما ،چقدر بــرای دو خطه کردن
مسیرهای پر تردد ،چقدر برای توسعه راه آهن و
چقدر برای توسعه خطوط مترو
 -4دولــت مکلــف شــود منابــع حاصل از
افزایــش قیمــت بنزین و گازوئیــل را جهت
توســعه زیرســاختهای ریلی ،خرید واگن و
اتوبوس ،خرید هواپیماهای مسافری مدرن و
دوباندهکردن مسیرهای پر تردد استفاده نماید و
حتی اجازه نیابد درصد کوچکی از این درآمد را
در سایر بخشها صرف نماید دیوان محاسبات
مکلف به نظارت کامل بر این حوزه باشــد و با
هرگونه انحرافی برخورد قضایی کند.
 -5جهت کاهش بار ســنگین و کمر شــکن
کسری بودجه صندوقهای بازنشستگی سن
بازنشســتگی به مرور طی  5سال به 65سال
افزایش یابد(البته برای مشــاغل ســخت و
کارگری همان  60ســال باشد) و محاسبات
مبنای پرداخت نیز بر اســاس استانداردهای
جهانی اصالح شــود(این اصالحــات باید در
قانون صندوقهای بازنشســتگی اعمال گردد
و قانون مربوطه اصالح شــود) میانگین سن
بازنشستگی در ایران  52ســال است و افراد
زیادی در ســن  45تا  50ســال بازنشســته
میشوند و بار سنگین و کمر شکنی بر گرده
صندوقهای بازنشستگی میشوند.
 -6یارانه نقدی افراد غیر نیازمند هر چه سریعتر
حذف و منابع حاصله جهت کمک به نیازمندان
واقعی و افراد بیکار و جهت توســعه اشتغال و
سرمایه گذاریهای اشــتغالزای پایدار هزینه
شود /.منبع :روزنو

خودرو

فروشاینترنتیکوییک
هفته جاری انجام میشود

فروش محدود خودرو کوییک هفته جاری به
صورت اینترنتی و در شبکه نمایندگیهای مجاز
گروه سایپا آغاز میشود.به گزارش سایپا نیوز؛
فروش جدیدترین محصول گروه خودروسازی
سایپا از روز سه شــنبه  26دی ماه به صورت
اینترنتی یا مراجعه به نمایندگیهای مجاز گروه
سایپا در سراسر کشور انجام خواهد شد.خودرو
کوییک با توجه به مدل انتخابی دارای امکاناتی
چون گیربکس اتوماتیک  ،CVTفرمان برقی،
اســتارت دکمهای  ،سیستم ورود بدون کلید،
مولتــی مدیا  ،دوربین دنده عقب  ،سیســتم
پایش فشار باد تایرها( ،)TPMSکروز کنترل،
کنترل صوتی روی فرمان و  ...میباشد.خریداران
میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت
رســمی گروه خودروسازی ســایپا به نشانی
 saipacorp.comیــا شــبکه نمایندگیهای
مجاز گروه خودروسازی سایپا در سراسر کشور
مراجعه کنند .بدیهی است با توجه به محدودیت
تعداد فــروش خودروها ،اولویــت واگذاری بر
اساس زمان ثبت نام خواهد بود و پس از تکمیل
ظرفیت فروش متوقف خواهد شد.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

خبر

مکانیزمشناساییوحذفدهکهایثروتمندازدریافتیارانهشفافباشد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی گفت:ســاز و کار حذف دهکهای ثروتمند از
دریافت یارانه نقدی باید به صورت شــفاف مشخص
شود.سیدحسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خانه
ملت ،درخصوص مشخص شدن سقف درآمدی حاصل
از محل هدفمندی یارانهها گفت:براساس مصوبه کمیسیون تلفیق
بودجه سقف درآمدهای حاصل از محل هدفمندی یارانهها در سال
آینده 37هزار میلیارد تومان تعیین شده که بیانگر حذف بخشی

ســقف درآمدهای حاصل از محل هدفمنــدی یارانهها موافقت
کنــد اما این موافقت مشــروط به رعایت نکاتی اســت.وی ادامه
داد:استفاده درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها باید مشخص
شــود چرا که اگر درآمدهای مذکور به سمت هزینههای جاری و
بزرگشدن دولت برود ،مجلس با این روند مخالفت میکند.حسینی
شــاهرودی تصریح کرد:باید بخشی از منابع حاصل از حذف یارانه
ثروتمندان،صرف تقویت دهکهای پایین و اقشار آسیبپذیر جامعه
همچنین بازنشستگان با حقوق کم شود.

از جمعیت یارانه بگیر در کشــور است.عضو هیئت
رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
ادامه داد :باید توجه داشت مصوبات کمیسیون تلفیق
بودجه در صحن علنی مجلس نیز بررسی میشود و
با توجه به اهمیت موضوع اصالح پرداخت یارانههای
نقدی ،پیشبینی میشود در این خصوص با حساسیت بیشتری
تصمیمگیری شــود.نماینده مردم شــاهرود و میامی در مجلس
دهم شورای اســامی ادامه داد:احتمال دارد که مجلس با کاهش

عضو کمیسیون تلفیق در گفتگو با آفتاب اقتصادی خبر داد

واگذاریمسکنهایمهر
بدونمتقاضیبهکمیتهامداد!
فتاح مطرح کرد که کمیته امداد آمادگی دارد این واحدهای بدون متقاضی را
تحویل گرفته و به مددجویان خود تحویل دهد .وزیر راه نیز اعالم کرد که با
این موضوع موافق است .ولی برای اینکه این موضوع عملیاتی شود آن را
بهعنوان یک پیشنهاد قانونی در کمیسیون تلفیق مطرح کردیم و این پیشنهاد
در کمیسیون رأی آورد
آفتاب اقتصــادی -گروه خبر :مســکن مهر
همچنــان بهعنوان یک چالش بزرگ برای دولت
مطرح است .اما درکنار همه مشکالت مربوط به
کمبود اعتبار برای تکمیل ایــن واحدها یا اجرا
نشدن زیر ساختهای الزم برای آنها یک مشکل
اساســی خودنمایی میکند و آن این اســت که
بســیاری از این واحدها اساســا متقاضی ندارد.
قائم مقام وزیر راه و شهرســازی در شــهریورماه
امسال گفته بود« :در حال حاضر  ۱۱۰هزار واحد
مسکن مهر بدون متقاضی در کشوروجود دارد»
برای حل این مشــکل ،کمیسیون تلفیق مجلس
در جریان بررسی الیحه بودجه  97مصوب کرده
که  50هزار واحد بدون متقاضی مســکن مهر به
کمیته امداد واگذار شــود تا این کمیته آن را در
اختیار مددجویان خود قرار دهد .آفتاب اقتصادی
برای بررســی بیشتر این موضوع باهادی بهادری
نایب رئیس کمیسیون عمران و عضو کمیسیون
تلفیق گفتگو کرده است .بهادری گفت« :براساس
آمارها  2/5میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه
در کشــور وجود دارد که بخشی از این واحدها
مربوط به واحدهای مســکن مهر بدون متقاضی
اســت .فتاح رئیس کمیته امداد در جلساتی که
در کمیســیون عمران برگزار شد مطرح کرد که
کمیته امداد آمادگــی دارد این واحدهای بدون

متقاضی را تحویل گرفتــه و به مددجویان خود
تحویــل دهد .آقای آخوندی وزیــر راه نیز اعالم
کرد کــه با این موضوع موافق اســت .ولی برای
اینکه این موضوع عملیاتی شــود آن را بهعنوان
یک پیشنهاد قانونی در کمیسیون تلفیق مطرح
کردیم و این پیشنهاد در کمیسیون رأی آورد و
قرار شــد که در قانون بودجه  50 ،97هزار واحد
بدون متقاضی مسکن مهر به کمیته امداد واگذار
شــود ».وی افزود« :البته بخشی از این واحدها
نیمــه تمام بوده و به همیــن دلیل کمیته امداد
اعالم کرده که آماده است خودش این واحدهای
نیمه تمام را تکمیل کند .همان طور که اشاره شد
همــه این واحدها آماده نبوده و نواقصی دارند نه
تعاونیهای مربوط آمادگی دارند که پول بیشتری
بدهنــد و نه دولت توان الزم برای تکمیل آنها را
دارد ».بهادری گفت« :باالخره واگذاری  50هزار
واحد مسکونی مهر بدون متقاضی به کمیته امداد
مکانیز میبود تا بخشــی از سرمایههای دولت و
مردم تلف نشــود .اگر این تصمیم کمیســیون
تلفیق در اجرا موفق باشد میتوانیم انتظار داشته
باشیم که در سالهای بعد نیز بخشی دیگری از
واحدهای مســکن مهر بدون متقاضی به کمیته
امداد واگذار شــود .اجرای ایــن تصمیم موجب
خواهد شــد که این واحدهای بدون متقاضی در

طول زمان به مخروبه تبدیلی نشده و مهم تر این
است که کمیته امداد با تکمیل آنها ،مددجویان
بدون مسکن را صاحب خانه کند».

رئیس کمیته امداد:
با وجودی که این قانون باید از ســال
آینده اجرا شود در پی موافقت وزارت
راه و شهرســازی تحویل مسکن مهر
بدون متقاضی به کمیته امداد در برخی
استانها شروع شده و به نظر میرسد
تا پایان ســال پیشرفت خوبی داشته
باشیم

واگذاری در برخی استانها شروع شده است

از سوی دیگر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)
با یادآوری موافقت کمیســیون تلفیق مجلس با
واگذاری  ۵۰هزار واحد مسکن مهر فاقد متقاضی
به کمیته امداد ،گفت :واگذاری در برخی استانها
شروع شده اســت.پرویز فتاح در گفتگو با خانه
ملت ،با یادآوری اینکه در گذشــته پیشنهادی را
برای واگذاری مسکن مهر فاقد متقاضی به کمیته
امداد به کمیسیون عمران ارائه کردیم ،گفت :از
سال گذشته این پیشــنهاد را مطرح کردیم و با
نظر موافق وزیر راه و شهرســازی با این پیشنهاد
نشستهایی را با اعضای کمیسیون عمران برای
تحقق آن داشتیم اما متاســفانه این موضوع به
ســبب نبود قانون قابل پیگیری نبود.وی افزود:
خوشــبختانه امســال این پیشــنهاد تبدیل به
تبصرهای قانونی شد و در کمیسیون تلفیق مورد
تصویب قرار گرفت کــه امیدواریم مورد موافقت
نمایندگان در صحن علنی مجلس نیز قرار گیرد.
فتاح ادامه داد :این مصوبه به این نحو است که در
سال آینده وزارت مسکن و شهرسازی با اجازهای

که قانونگذار به دولت میدهد تا ســقف  50هزار
واحد مسکن مهر فاقد متقاضی را با هر وضعیتی
از نظر پیشــرفت تحویل کمیته امــداد دهد تا
کمیته امداد آن را تکمیل و به افراد تحت پوشش
واگذار کند.وی افزود :البته تبصره مذکور نیاز به
تأمین بودجه نداشته و هیچ هزینهای برای دولت
و مجلس ندارد بلکــه دخلی و خرجی و تهاتری
درآمدی اســت.رئیس کمیته امداد امام خمینی
( ره ) یادآور شــد :با وجودی که این قانون باید
از سال آینده اجرا شود در پی موافقت وزارت راه
و شهرســازی تحویل مسکن مهر بدون متقاضی
به کمیته امداد در برخی اســتانها شروع شده
و به نظر میرســد تا پایان سال پیشرفت خوبی
داشته باشیم.

رئیس کنفدراسیون صادرات:

آفتاب اقتصادی -گروه خبر :نرخ ارز در هفتههای
گذشته با تغییر و تحوالت محسوس و قابل توجهی
در بازار آزاد همراه بوده اســت؛ به طوری که دالر به
باالترین نرخ خود یعنی باالی ۴۴۰۰تومان هم رسید
و به طور طبیعی تجارت اعم از واردات و صادرات را
تحت تاثیر قرار دهد .در چنین مواقعی وقتی نرخ ارز
افزایش پیدا میکند تلقی عمومی این است که این
وضعیتبهنفعصادرکنندگانوبهضررواردکنندگان
اما رئیس کنفدراسیون صادرات نظر دیگری دارد.
محمد الهوتی دراین باره به ایسنا گفت :بر خالف

توقف تولید چند سواری

آذر ماه امســال تولید چند مدل سواری
در خودروسازان داخلی به صفر رسید.به
گزارش ایسنا ،در این مدت تولید ولیکس
 C۳۰دندهای شرکت خودروسازان راین
متوقف شــده و از یک دســتگاه در آذر
ماه ســال گذشــته به صفر رسید.تولید
 VELA V۵دیگر محصول این شــرکت
نیز با کاهــش صد درصدی همراه بوده و
از  ۲۸۷دستگاه در آذر ماه  ۱۳۹۵به صفر
کاهش یافت.آذر ماه امسال تولید امویام
 ۵۵۰محصول خودروســازی مدیران نیز
متوقف شــده و از  ۵۷۲دســتگاه در آذر
ماه سال گذشته به صفر رسید.تولید جک
 J۵محصول کرمان موتور نیز صد درصد
کاهش یافته و از  ۵۰۷دستگاه در آذر ماه
 ۱۳۹۵به صفر کاهش یافت.در این مدت
تولید لیفــان  X۵۰دیگر محصول کرمان
موتور نیز متوقف شده و از  ۱۲۹۸دستگاه
در آذر ماه سال گذشته به صفر رسید.

بازار برنج آرام میگیرد

نایــب رئیس انجمن برنج بــا بیان اینکه
قیمت برنج داخلی از برنج خارجی ارزانتر
اســت ،گفت:تامین ذخایــر راهبردی از
محل تولید داخل ،گامی مثبت به شمار
میرود.علی اکبریان در گفتگو با باشــگاه
خبرنــگاران جوان ،اظهار کرد :وزیر جهاد
کشــاورزی در چند روز گذشته با هدف
حمایت از کشاورزان ،خرید توافقی برنج
را مطرح کرد که این امر در جهت خروج
از رکود بازار برنج ایرانی ،دستاوردی مهم
تلقی میشود.
مفقودی

ســند کمپانی و برگ سبز خودرو
پراید مشــکی مدل 84به شماره
پالک665ق 36ایران  28وشماره
موتور 01142111وشــماره شاشی
 s1412284522692بنام شــاهرخ
ســلیمانی فتح مفقود و از درجه
اعتبار ساقط میباشد

افزایشهیجانی نرخ ارز به نفع صادرکنندگان نیست
تصور عموم که فکر میکنند افزایشهای هیجانی
مورد تایید و درخواست صادرکنندگان است ولی در
واقعچنیننیست.بهگفتهوی،صادرکنندگانهمواره
در جلسات مختلف اشاره کردهاند که زمانی افزایش
نرخ ارز مطلوب است که شرایط افزایش آن متناسب
با تورم باشد و در یک بازه زمانی یکساله اتفاق بیفتد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه داد :اینکه فنر ارز
یکسال پایین نگه داشته شود و بعد یک دفعه رها
شــود و هیجانات آن تاثیر منفی خود را روی بازار
بگذارد و قیمتها را به صورت کاذب افزایش دهد

نمیتواند اتفاق مطلوبی برای صادرکنندگان باشد .از
طرفی هم هیچ ضمانت اجرایی از طرف دولت وجود
ندارد که این اعدادی که امروز نرخ ارز به آن رسیده
اســت ماندگاری دارد یا خیر.الهوتی تصریح کرد:
حتی بعضا شاهد این بودهایم که برخی مسئوالن
اذعان داشتهاند که این نرخها هیجانی است و بعد
از اتمام سال نو میالدی کاهش پیدا خواهد کرد .این
موارد همه باعث شــده است که عدم ثبات و عدم
برنامهریزی را برای صادرکنندگان به وجود بیاورد.وی
اضافه کرد :اینکه نرخ روز دالر به ۴۴۰۰تومان رسیده

و تمام تورم سالهای گذشته را پوشش داده است،
هیچ اطمینانی وجود ندارد که این نرخ ماندگار باشد.
دلیل این بیاعتمادی هم به تجربه سال گذشته بر
میگــردد که نرخ ارز در همیــن زمانها به حدود
 ۴۳۰۰تومان رســید ولی صادرکنندگان در پایان
سال  ۱۳۹۵شاهد پایین آمدن نرخ ارز و رسیدن آن
به  ۳۸۰۰تومان بودند.رئیس کنفدراسیون صادرات
افزود :در آن زمان صادرکنندگان ضرر و زیان بسیاری
کردند ،چرا که خیلی از کاالهای ما از نرخ ارز تاثیر
میپذیرند.
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ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﻳﺎﺭﺟﻲ ﺁﺑﺎﺩﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ :ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺁﺭﺍ ﻃﺒﻘﻪ  1ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﻛﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪﺍﻭﺭﺩﻱ ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻃﻠﺐ  1ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1396/6/1 -297282ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ100/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻴﺮﺍﺯ
ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9603840ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺁﺩﺭﺱ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ
ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻫﻢ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺁﺩﺭﺳﻲ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ -14037270
 1396/10/13ﻭ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺍﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻨﻤﺎﺋﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﭼﻬﺎﺭﻡ
ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺭﻳﻴﺲ
ﺍﻟﻒ
/19275ﻡ

ﺍﺳﻨﺎﺩ

ﺍﺟﺮﺍﻱ

ﺭﺳﻤﻲ

-

ﺷﺒﻴﺒﻲ

ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﺁﮔﻬﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﺮ ﺳﺎﻻﺭ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﺍﻣﺎﻣﺖ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ )ﻉ( )ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ (932ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻨﺪ
ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 132934ﻣﻮﺭﺥ 96/5/1ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ 15ﻗﻢ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺷﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ 28956ﻣﻮﺭﺥ 96/5/2ﺩﻓﺘﺮ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﻗﻢ ﻃﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﺍﺭﺩﻩ  18701ﻣﻮﺭﺥ  96/5/16ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ  868/09ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ  3ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ 2723ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ 2723ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭﺑﺨﺶ ﺳﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﺴﻦ ﺁﺑﺎﺩ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ) ﺭﻩ ( ﺫﻳﻞ
ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ 38985ﺻﻔﺤﻪ  245ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻼﻙ  288ﺑﻨﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻭﺭﺷﻮﭼﻲ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻲ  547239ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  125671ﻣﻮﺭﺥ  92/10/11ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  218ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﺍﻣﺎﻣﺖ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ )ﻉ( ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻌﻠﺖ ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭﻱ ﭘﺮﺳﻨﻞ
ﺩﺭ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﻼﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ )ﺍﺻﻼﺣﻲ(80/11/8
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ
ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﺻﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
/19269ﻡ

ﺍﻟﻒ

ﻛﻔﻴﻞ

ﺍﺩﺍﺭﻩ

ﺛﺒﺖ

ﺍﺳﻨﺎﺩ

ﻭﺍﻣﻼﻙ

ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ)ﻋﺞ(

ﺗﻬﺮﺍﻥ

–

ﺳﻠﻄﺎﻧﺰﺍﺩﻩ

ﺁﮔﻬﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺑﺴﺘﺎﻥ ﻣﻨﺶ ﺍﺻﺎﻟﺘﺎ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﻢ ﺷﺪﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺍﻣﻀﺎء ﺷﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ 23649
ﻣﻮﺭﺥ  1396/8/29ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ 703ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻃﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  36700ﻣﻮﺭﺥ  1396/8/29ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ-1 .ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻣﺎﻟﻚ :ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺑﺴﺘﺎﻥ ﻣﻨﺶ ﻣﻮﺧﺮ -2ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ 37/10745 :ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺑﺨﺶ 11ﺗﻬﺮﺍﻥ -3ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪﺍﻥ :ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ -4ﺧﻼﺻﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ :ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 123/94
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ 2/76ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺁﻥ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﻭﻡ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ 37/10745ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ 843ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ11
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  11/50ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺍﻧﺒﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  7/56ﻣﺘﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ
ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ 372237ﺻﻔﺤﻪ 379ﺩﻓﺘﺮ 1507ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺑﺴﺘﺎﻥ ﻣﻨﺶ ﻣﻮﺧﺮ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻲ 0081170ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﻟﺬﺍ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻠﻚ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﺁﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻋﻼﻡ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺫﻛﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺪﻋﻲ
ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻭ ﺍﮔﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﺮﺳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﻪ
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