ﻓﻮﻻد ﻧﯿﻮز
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﺶ از 50درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﻣﻤﻨﻮع!

اﯾﺴﻨﺎ:ﺑﺮاﺳﺎسﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮنﺟﺪﯾﺪ،ﺧﻮدروﺳﺎزانوواردﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﺧﻮدروﻣﺠﺎزﻧﯿﺴﺘﻨﺪدرﻗﺮاردادﻫﺎىﭘﯿﺶﻓﺮوشﻣﺒﻠﻐﻰ
ﺑﯿﺶ از 50درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو
درﺷﺮﮐﺖﻫﺎىواردﮐﻨﻨﺪهﺧﻮدروﺑﺎﺷﺪتﺑﯿﺸﺘﺮىدرﺟﺮﯾﺎناﺳﺖ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاىﮐﻪﺑﺮﺧﻰﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎنﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﺑﺴﯿﺎرىاز
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى واردﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدرو ،از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﺮاى واردات ﺧﻮدرو اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺗﺪوﯾﻦ اﺻﻼﺣﯿﻪ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﺧﻮدروﻣﺪﻧﻈﺮﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.دراﯾﻦزﻣﯿﻨﻪدرﺗﺒﺼﺮه 1ﻣﺎده 4اﯾﻦﻗﺎﻧﻮنﺗﺎﮐﯿﺪﺷﺪه:ﺣﺪاﮐﺜﺮﻣﺒﻠﻎﻗﺎﺑﻞ
درﯾﺎﻓﺖدرﻗﺮاردادﻫﺎىﭘﯿﺶﻓﺮوشﻣﻌﺎدل 50درﺻﺪﻗﯿﻤﺖﻓﺮوشﻧﻘﺪىﻣﺤﺼﻮلﻣﻮردﻧﻈﺮدرﻫﻨﮕﺎمﻋﻘﺪﻗﺮارداداﺳﺖ“.
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اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﺠﺪد اﻣﮑﺎن ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ ﻏﯿﺮﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان در وزارت رﻓﺎه از ﺗﯿﺮﻣﺎه

ﻓﺎرس  :ﻣﻌﺎون رﻓﺎﻫﻰ وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ درﺑﺎره ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ اﻗﺸﺎر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد آﻣﺎدهﺳﺎزى
اﺳﺎﻣﻰ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎﻧﮏﻫﺎى اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻣﻮﺟﻮد ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺣﺬف اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ از ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻗﻄﻌﻰ
ﻧﯿﺴﺖ.اﺣﻤﺪ ﻣﯿﺪرى  ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ »ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ اﻗﺸﺎر ﻏﯿﺮﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ« ﮐﻪ از اﺑﺘﺪاى اﻣﺴﺎل
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺷﺪ؟ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻓﻌﻼ ﭼﯿﺰى ﻗﻄﻌﻰ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮى ﻧﻬﺎﯾﻰ ،ﺣﺬف اﻗﺸﺎر
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺗﯿﺮﻣﺎه از ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد.وى اﻓﺰود :ﺑﺎ وﺟﻮد آﻣﺎدهﺳﺎزى ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ از اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺑﺮاى ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ ،اﻣﺎ ﺣﺬف آﻧﺎن ﻗﻄﻌﻰ ﻧﯿﺴﺖ.ﻣﻌﺎون رﻓﺎﻫﻰ وزﯾﺮ ﮐﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﻃﺮح ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎى اﺳﺎﺳﻰ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﻣﺴﺘﻤﺮى ﺑﮕﯿﺮان ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاى
ﺳﻬﻮﻟﺖ در دﺳﺘﺮﺳﻰ اﻓﺮاد اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻃﺮح ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﺮوش ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ
ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻣﻀﺎى ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ اى ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﻗﺪرت ﻫﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ ،ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ
آن در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﻤﻬﻮرى ﺧﻮاﻫﺎن اﺳــﺖ ﻃﺮﺣﻰ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳــﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻫﺪف از آن ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻓﺮوش ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎى
ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮى ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳــﺖ.ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ روز ﭘﻨﺠﺸــﻨﺒﻪ ﺑﻪ دو اﺻﻼﺣﯿﻪ اى
رأى ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف از آن ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺟﺮاﯾﻰ ﺷــﺪن ﻗﺮارداد ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ و ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان اﯾﺮ
اﺳــﺖ.اﯾﻦ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻰ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ ﺑﺎ  239رأى ﻣﺜﺒﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ  185رأى
ﻣﻨﻔﻰ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳــﯿﺪ.ﺑﺮاى ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ ﺷــﺪن اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮح ﻣﺘﻨﺎﻇﺮى ﻧﯿﺰ در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ و
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ آن را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ .دوﻟﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺼﻮﺑﻪ اى را ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ اى
ﺑﺎ اﯾﺮان را ﻧﻘﺾ ﮐﻨﺪ ،وﺗﻮ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.

روزﻧﺎﻣﻪﺳﺮاﺳﺮىﺻﺒﺢاﯾﺮان
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وﻋﺪه اﺻﻼح ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ

ﺧﺒﺮ

ﺗﻤﻬﯿﺪات وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺮاى
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﻫﻤﺮاﻫﻰ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ آن ﮔﺮوه از ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﻰ ﮐﻪ داراى ﺑﺪﻫﻰ ﺑﺎ ﺳﺮرﺳــﯿﺪ ﺳــﺎل 1392
ﯾﺎ ﺳــﺎلﻫﺎى ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻮده و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓــﻖ ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮد ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،ﺗﻤﻬﯿﺪات وﯾﮋه اى در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.در
ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﺗﻤﻬﯿﺪات  ،اﯾﺸﺎن ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪى
ﺑﺨﺸــﻰ از ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮد ،از ﻣﺰاﯾﺎى زﯾﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ  :ﮐﺎﻫﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت؛ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻰ ﺟﺮاﯾﻢ دﯾﺮﮐﺮد؛
ﺧﺮوج از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺪﺣﺴﺎب؛ ﻣﻬﻠﺖ ﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺮاى ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻮن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺮﺟﯿﺤﻰ .ﺑﺮاى آﮔﺎﻫﻰ از
ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺗﻤﻬﯿﺪات ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و وﯾﮋه
ﻫﺮﭘﺮوﻧﺪه،ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪاﺳﺖﺑﻪﺷﻌﺒﻪاﻋﻄﺎﮐﻨﻨﺪهﺗﺴﻬﯿﻼتاوﻟﯿﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزى ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ از آﻣﺎدﮔﻰ ﺷﻌﺒﻪ رم اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮاى
اﻧﺠﺎمﮐﻠﯿﻪﻋﻤﻠﯿﺎتارزىﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺧﺒﺮداد.ﻣﺼﻄﻔﻰﭘﺮﺗﻮاﻓﮑﻨﺎن
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺳــﭙﻪ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﺧﺒﺮ از ﺳﺮﮔﯿﺮى
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى ﺑﺎﻧﮑﻰ در ﺷﻌﺒﻪ رم اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺷﻌﺒﻪ
ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮑﻰ اﯾﺮان در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﻰ ﭘﺲ از ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎى ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ
ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اى را در ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزى
ﻣﺠﺪد آن ﺷﻌﺒﻪ و از ﺳﺮﮔﯿﺮى ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪارى ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ
آﻏﺎزﮐﺮد.وى اﻓﺰود :از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و اراﯾﻪ
ﺑﯿﺰﻧﺲ ﭘﻼن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از آن
ﺑﺎﻧﮏ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﺰاﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎل ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 50ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﯾﻮرو ،ﺟﺬب ﻧﯿﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ
ﺟﺪﯾﺪ،اﺗﺼﺎلﻣﺠﺪدﺑﻪﺷﺒﮑﻪارﺗﺒﺎﻃﻰﺳﻮﺋﯿﻔﺖ،اﻓﺘﺘﺎحﺣﺴﺎبو
ﺑﺮﻗﺮارى رواﺑﻂ ﮐﺎرﮔﺰارى ﺑﺎ ﭼﻨﺪﺑﺎﻧﮏ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﻰ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ دﯾﮕﺮ
اروﭘﺎﯾﻰ ،اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻣﺸﮑﻼتﺑﺎﻧﮑﻰ
ﺑﺎ ﻃﺮح دوﻟﺖ رﻓﻊ ﻣﻰ ﺷﻮد

ﻣﺮﮐــﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫــﺎى
ﻣﺎﻧﺎﻓﮑﻮر
ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا
ﻣﺠﻠﺲ ﻃﻰ ﮔﺰارﺷﻰ ﺑﻪ
ارزﯾﺎﺑﻰ  281ﺗﺸــﮑﻞ اﻗﺘﺼﺎدى ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر از
ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎى ﻣﻠــﻰ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر در اﯾﺮان
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳــﺖ؛ ﮔﺰارﺷــﻰ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر »اﻋﻤﺎل
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎى ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان »ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﻰ
ازﺟﻤﻠﻪ« ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت از
ﺑﺎﻧﮏﻫــﺎ »و »وﺟــﻮد ﻣﻔﺎﺳــﺪ اﻗﺘﺼــﺎدى در
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى دوﻟﺘﻰ »ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﻰ در
ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻨﻮان ﺷﺪهاﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﻣﻌــﺎون اول و وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد وﻋﺪه
اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑــﻰ و روﻧﻤﺎﯾــﻰ از اﯾﻦ ﻃﺮح در
آﯾﻨﺪهاى ﻧﺰدﯾﮏ را اﻋــﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ اﺟﺮاى اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﻰ ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ.ﭘﺲ از اﻓﺸــﺎى ﻓﯿﺶ ﻫﺎى ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻧﺠﻮﻣﻰ و درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎداشﻫــﺎ و وامﻫﺎى ﭼﻨﺪ ﺻﺪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﻰ
ﮐﺸﻮر ،ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﻰ ﺧﺒﺮ از اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﻰ
ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﻣﻰﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑــﻪ زودى ﻃﺮح اﺻﻼح
ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﻰ ﮐﺸﻮر ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻰ ﺧﻮرد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻃﻰ ﺳــﺎلﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﯿﺰ ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﻰ ﮐﺸــﻮر ﺑﺮاى اﺻﻼح
روﯾﻪﻫﺎى ﺑﺎﻧﮑﻰ در دﺳــﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﻪ
اﺻﻄﻼح اﺟﺮاﯾﻰ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل
ﻣﺜﺒﺘﻰ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎى ﮐﺸﻮر و رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎى ﻣﺮدم و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدى اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

ﺣﺎل اﯾــﻦ روزﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎدات از ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎ
اﻓﺸﺎى ﻓﯿﺶﻫﺎى ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻧﺠﻮﻣﻰ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺪﯾﺮان
ﺑﺎﻧﮑﻰ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﯾﺎد وامﻫﺎى ﺗﻘﺎﺿﺎ و
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه و ﺑﻰ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻰ اﻓﺘﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن رده ﺑﺎﻻى
دوﻟﺘﻰ اﯾﻦ ﺑﺎر وﻋﺪه اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﻰ را داده اﻧﺪ ﺗﺎ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﺠﻤﻪ ﻫﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎى وارده ﺑﻪ ﻧﻈﺎم
ﺑﺎﻧﮑﻰ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺣﺪودى ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺣﺴــﻦ روﺣﺎﻧﻰ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻋﻼم
ﮐﺮده اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪزودى ﮐﻠﯿﺪ ﻣــﻰ ﺧﻮرد؛ اﻟﺒﺘﻪ
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر درﺑﺎره اﯾﻦ ﻃﺮح ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﻮد
ﺑﺎﻻى ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﻰ و ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪى
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ دو ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳــﻰ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﻰ ﮐﺸﻮر
اﺳــﺖ و ﺑﺮاى رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸــﮑﻞ ﯾﮑﻰ از ﮔﺎمﻫﺎى
اﺳﺎﺳﻰ ﺳــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﻰ اﺳــﺖ و در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ در ﺳــﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎدى دوﻟﺖ ﻃﺮﺣﻰ ﺗﻬﯿﻪ و
ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ در روزﻫﺎى آﯾﻨﺪه از آن روﻧﻤﺎﯾﻰ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
روﺣﺎﻧﻰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاى ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﺑﺎﻧﮑﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ اﻗﺪام اﺳﺎﺳﻰ و ﻓﻮرى اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد،
اﻇﻬﺎرداﺷــﺖ :در اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ زودى
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ ،راﻫﮑﺎرﻫﺎى ﺑﺮﻃﺮف
ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﺸــﮑﻼت ﺑﺎﻧﮑﻰ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﺸﺎر
اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وى ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮارد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺠﻮزﻫﺎﯾﻰ
از ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺴــﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺳــﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت را

ﮐﺎﻫﺶ و ﻗﺪرت ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮاى اراﯾﻪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت را
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ .در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺷﺎﻫﺪ
ﺗﺤﻮل ﺑﺰرﮔﻰ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮑﻰ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮى از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮقﻫﺎى ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
آﻧﭽﻪ در روزﻫﺎى اﺧﯿﺮ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻓﻀﺎى ﻣﺠﺎزى
در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧــﻰ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﮐــﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ
و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد ،ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷــﺪ ،در ﻣﺠﻤﻮع ﺧﯿﺮ
ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺸــﮑﻠﻰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻧﻈﺎرﺗﻰ دﻗﺖ ﻻزم و ﺑﻬﻨﮕﺎم را روى
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﻧﺪ.
وى اﻓﺰود :ﺑﺮاﺳــﺎس ﮔﺰارش ﯾﮑــﻰ از ﻧﻬﺎدﻫﺎى
ﻧﻈﺎرﺗﻰ ﺑﺮﻃﺒــﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺳــﺎل  ،90ﯾﮏ
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺘﻰ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ
درﯾﺎﻓﺘﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ و در ﻇﺎﻫﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﻰ
ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻟﺬا اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

اﺻﻼح ﺷﻮد.در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،اﺳــﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮى
ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮرى در ﻫﻤﺎﯾﺶ اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﻰ در ﻣﺎزﻧﺪران درﺑﺎره اﯾﻦ ﻃﺮح اﻋﻼم ﮐﺮد:
ﺑﻪ زودى ﻃﺮﺣﻰ ﺑﺮاى رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﻰ
از ﺳﻮى دوﻟﺖ اراﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.وى ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﻰ ﮐﺸــﻮر ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق
ﺑﺎﻧﮑﻰ و ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎى دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ ﺑﺮاى رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﻰ ﻃﺮح
ﻣﻬﻤﻰ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﺟﺮاى اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﻣﺸﮑﻼت
ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﻰ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻋﻠﻰ ﻃﯿﺐ ﻧﯿﺎ وزﯾﺮ
اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ اﻋﻼم ﮐــﺮد ﮐﻪ اﺟﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﻰ در دﺳــﺘﻮر ﮐﺎر اﺳﺖ؛
ﺑﻪ ﻃﻮرى ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣــﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى
ﺷــﺪه ﺑﺮاى اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﻰ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ.وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدى
و داراﯾﻰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑــﺪون اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﻰ

ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻰ رﺳﯿﺪ ،اﻓﺰود :ﻧﻈﺎم
ﺑﺎﻧﮑﻰ ﻣﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى
ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در
ﻣﻌﺮض ﻓﺸﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﻮد .اﻣﺮوز وﻇﯿﻔﻪ
ﻣﻦ و ﻫﻤﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮑﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﭘﺴﺎﺗﺤﺮﯾﻢ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﻰ
ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ.در دوﻟﺖ ﻗﺒﻠﻰ
اﺟﺮاى ﻃﺮح ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﺎ  7ﻣﺤﻮر در دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر ﻗﺮار داﺷــﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸــﻰ ﺑﺰرﮔﻰ از اﯾﻦ ﻃﺮح
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﻰ ﯾﺎ ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم
ﺑﺎﻧﮑﻰ ﻣﻰ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺤﻮرﻫﺎى ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪاى
داﺷــﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸــﻰ از اﺟﺮاى آن ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﻌﻠﻰ
رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل از آﻏﺎز
اﺟﺮاى آن ﺗﺤﻮﻟﻰ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﻰ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ .ﺣﺎل
اﯾﻦ ﺑﺎر ﻃﺮح دﯾﮕﺮى ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻀﻤﻮن
ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺨﻮرد.

آگهی مناقصه شماره  / 95 / 13ک ( 53یک مرحلهای)
شرکت ملی گاز ایران
(سهامی خاص) کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات1.454.668 :
شرکت گاز استان کرمانشاه
مناقصه گزار :شرکت گاز استان کرمانشاه
موضــوع مناقصه :اجــرای عملیات گازرســانی به پراکنده
شهرستان کرمانشاه شامل 10.000 :متر شبکه پلی اتیلن .
شرکتهای متقاضی دارای گواهی نامه صالحیت پیمانکاری در
رشــته های تاسیســات و تجهیزات یا نفت و گاز می توانند
درصورت داشــتن ظرفیت مجــاز کاری  ،از تاریخ درج آگهی
الی 95/04/21ضمن واریز مبلغ  100.000ریال به حساب
شماره  44244بانک تجارت شعبه شهید بهشتی (کد)18040
به نشانی کرمانشاه ،میدان آزادی ابتدای بلوار شهید بهشتی
شرکت گاز استان کرمانشاه طبقه اول اتاق  215مراجعه و با
ارائه تصویر گواهی نامه صالحیت پیمانکاری و صالحیت ایمنی
پیمانکاران و نیز اعالم آمادگی کتبی اسناد مناقصه را دریافت
دارند .آخرین مهلت بازگرداندن اسناد ساعت  9صبح روز دو
شنبه مورخ  95/05/04می باشد.
پیشــنهادات واصله در ســاعت  9:30روز دوشنبه مورخ
تاریخ انتشار نوبت اول95/4/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم95/4/20 :

آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي وراث ابراهيم حســني محمود آبادي با تســليم دو برگ استشهاد محلي مصدق مدعي است كه
ســند مالكيت يك سهم از  7سهم نيم دانگ از ششدانگ پالك  36فرعي از  12اصلي واقع در بخش 5
اروميه را كه ذيل ثبت شماره  25106صفحه  192دفتر جلد  234بنام ابراهيم حسني محمود آبادي صادر و
تسليم گرديده است مفقود نموده است و ملك مزبور در بيع شرط نبوده و برابر سند شماره – دفتر نزد رهن
ميباشــد و برابر سند شماره – دفتر – اروميه به – انتقال يافته است .مراتب برابر تبصره يك الحاقي به
ماده  120قانون ثبت در يك نوبت آگهي ميشود تا هر كس مدعي مالكيت و يا وجود سند مالكيت مذكور
در نزد خود ميباشــد از تاريخ آخرين نوبت اين آگهي به مدت  10روز اعتراض كتبي خود را به اداره ثبت
شهرســتان اروميه تسليم نمايد در صورت سپري شــدن مدت مقرر و عدم دريافت اعتراض برابر مقررات
ســند مالكيت المثني صادر خواهد شد /266 )1911441( .م الف فرخ قليزاده – سرپرست اداره
ثبت اسناد و امالك اروميه
آگهي فقدان سند مالكيت
به نام آقاي محمد ديناروند فرزند شــيرمحمد خون به آدرس :خيابان شــهيد رجايي خيابان شهيد
اميرحســين هاجري  8متري دوم شــهيد احمد مســيح پالك  .123با تســليم يك برگ استشهاديه
مصدق به شــماره  3439مورخ  95/3/23اعالم نموده كه سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين به
مســاحت  54/90مترمربع به پالك شــماره  376فرعي از  -116اصلي مفروز و مجزي شده از پالك
 298فرعــي از اصلي مذكور واقع در اراضي علي آباد مجدالدوله بخش  12تهران ذيل ثبت شــماره
 24266صفحه  59دفتر  – 125امالك داراي شماره چاپي  827703كه به نام آقاي محمد ديناروند
ثبت و طبق گواهي دفتر امالك در رهن نمي باشــد و به علت ســهل انگاري مفقود گرديده تقاضاي
صدور المثني ســند مالكيت نموده اســت .لذا طبق ماده  120آئين نامــه قانون ثبت مراتب در يك
نوبت آگهي مي شــود تا هر كس نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده يا مدعي وجود ســند
مالكيت نزد خود مي باشــد بايد تا ده روز پس از انتشــار آگهي به اين اداره مراجعه اعتراض خود را
ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد و
يا در صورت اعتراض اصل ســند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثني سند مالكيت را
طبق مقررات صادر و به متقاضي تســليم خواهد كرد .م الف  2002اداره ثبت اسناد و امالك
شهرستان ري – علي حيدرزاده
اجرائيه

آگهي تحديد حدود اختصاصي
تحديد حدود ششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شــده اســت به مساحت 325.01
مترمربع پــالك  10844فرعي از  3اصلي بخش  3ثبت گرگان ملكي آقاي رمضانعلي وطني باقرآباد
فرزند نورحســن در ساعت  10صبح روز پنجشــنبه  1395/5/28در محل وقوع ملك واقع در گرگان
– كوي طبيعت – طبيعت  – 4شــهرك صداوســيما به عمل خواهد آمد از اين رو چنانچه مجاوري
نســبت به حدود يا حقوق ارتفاقي حقي براي خود قائل اســت ميتواند فقط تا سي روز از تاريخ تنظيم
صورتمجلس تحديد حدود اعتراض خود را كتبا با ذكر شــماره پالك به اداره ثبت شهرســتان گرگان
تسليم نموده و عالوه بر آن ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي دادخواست به
مرجــع ذيصالح قضايي تقديم نمايد در غير اين صورت متقاضي ثبت يا نماينده قانوني وي مي تواند
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقديم دادخواســت را دريافت و به اداره ثبت تســليم نمايد.
بديهي اســت در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالكيت
خواهد نمود .تاريخ انتتشار :روز شنبه مورخ  1395/4/19م الف  4327عبداله بادلي – كفيل
اداره ثبت اسناد و امالك گرگان
محكوميت به استناد چك و سفته
تاريخ 95/4/8 :شماره پرونده 199/955/95 :خواهان  /خواهانها :اسماعيل پژمان خوانده  /خواندگان:
مهدي عباســي خواسته :مطالبه وجه در تاريخ  .....قاضي شورا پس از مالحظه و بررسي محتويات پرونده
ضمن اعالم ختم رســيدگي به شــرح ذيل مبادرت به صدور راي مينمايد .راي شورا در خصوص دعوي
آقاي اســماعيل پژمان به طرفيت آقاي مهدي عباسي به خواسته مطالبه مبلغ سي و هشت ميليون ريال
 38/000/000ريال بابت وجه يك فقره چک به شــماره  92/9/1 – 1209067/95266و مطالبه خسارت
تاخيرتاديه ،هزينه دادرســي نظر به اينكه خوانده عليرغم ابالغ در جلســه شورا حاضر نشده اليحهاي نيز
ارســال نداشته به طوري كه خواســته خواهان مصون از هرگونه ايراد و اعتراضي مانده ،بنابراين اشتغال
ذمه وي محرز و شــورا دعوي خواهان را وارد تشــخيص و مستندا به مواد  303 ، 198و  522قانون آئين
دادرســي مدني و مواد  307و  309و  310و  313قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ ســي و هشت
ميليون ريال  38/000/000ريال بابت اصل خواســته مبلغ – ريال بابت حق الوكاله وكيل و مبلغ توســط
اجراي احكام بابت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك  92/9/1لغايت يوم الوصول طبق شاخص
قيمت هاي اعالمی ازســوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران كه در اجراي احكام محاسبه خواهد
شــد در حق خواهان  ،محكوم مينمايد .راي صادره غيابي ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهي در
اين شورا و پس از آن ظرف مدت  20روز تجديدنظر در دادگاه هاي عمومي دادگستري شهرري مي باشد.

( )4/154رأی شـورا (/93/86ح)112
کالسه پرونده/93/86 :ح 112خواهان سيد مجتبی حسينی خوانده  :زهرات کيوان فر  ،خواسته مطالبه
وجه  ،آدرس خواهان  :شهرک بهداری – سينا  8پ  ، 1آدرس خوانده  :مجهول المکان (( ،رأی شورا)) در
خصوص دعوی آقای سيد مجتبی حسينی فرزند سيد محمد بطرفيت خانم زهرا کيوان فر فرزند حسن به
خواســته مطالبه مبلغ سی ميليون ريال وجه يک فقره چک به شماره  1393/02/31 -757918-1496به
انضمام خسارات دادرسی و تأخير تأديه به اين شرح که خواهان با تقديم تصوير مصدق چک و گواهی عدم
پرداخت بانک محال عليه مدعی است وجه چک مذکور را از خوانده طلبکار ميباشد که در مراجعه به بانک
با عدم پرداخت مواجه شده است لذا تقاضای محکوميت وی را با به شرح خواسته دارد با وصف مراتب و
با عنايت به اينکه مدارک ابرازی خواهان حکايت از صحت ادعای وی و اشتغال ذمه خوانده دارد و وجود
اصــول مدارک در يد وی داللت بر بقادين دارد و از طرفی خوانده عليرغم ابالغ از طريق درج در روزنامه
در جلسه رسيدگی حاضر نشده و دليل و مدرکی بر برائت ذمه خويش اقامه ننموده است و دفاع و تکذيبی
نسبت به دعوی خواهان معمول نداشته است لذا اين شورا دعوی مطروحه را مقرون به صحت تشخيص و
مستند به مواد  310و  313قانون تجارت و مواد  198و  515و  519قانون آئين دادرسی مدنی خوانده را به
پرداخت مبالغ مشروحه ذيل در حق خواهان محکوم مينمايد  -1 .مبلغ سی ميليون ريال بابت اصل خواسته
 -2مبلغ ســی و پنج هزار و پانصد تومان معادل تمبر الصاقی به دادخواســت و پيوست های آن به عنوان
خسارات دادرسی  -3مبلغ خســارت تأخير تأديه که از تاريخ صدور گواهی عدم پرداخت ()1393/02/31
تا اجرای کامل حکم و پرداخت محکوم به توســط اجرای حکم بر اســاس شاخص تورم اعالمی بانک
مرکزی محاســبه خواهد شد  .رأی صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در
همين حوزه شورا خواهد بود عسکری تبار  -قاضی حوزه  112شورای حل اختالف نيشابور
( )4/155انـحصار وراثـت (/138/95ح)3
نظر به اينکه خانم زهرا جمالی دارای شناسنامه شماره  176به شرح دادخواست به کالسه /138/95ح 3از
اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان غالمحسن جمالی به شناسنامه
 37در تاريخ  1375/09/18در اقامت گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است
به -1:ابوتراب جمالی فرزند غالمحسن به ش ش  133متولد  1338صادره از نيشابور فرزند متوفی  -2عبداله
جمالی فرزند غالمحسن به ش ش  158متولد  1343صادره از نيشابور فرزند متوفی  -3مهين جمالی فرزند
غالمحسن به ش ش  134متولد  1340صادره از نيشابور فرزند متوفی  -4نصرت جمالی فرزند غالمحسن به
ش ش  2متولد  1332صادره از نيشابور فرزند متوفی  -5ام البنين جمالی فرزند غالمحسن به ش ش  2متولد
 1316صادره از نيشــابور فرزند متوفی  - 6پری جمالی فرزند غالمحسن به ش ش  185متولد  1338صادره

ن
وبت
اول

 95/05/04در کمیســیون مناقصات بازگشــایی و خوانده
می شــود .حضور مناقصه گران و یا یک نفر نماینده مجاز آنها
با همراه داشــتن معرفی نامه ممهور به مهر شرکت در جلسه
بازگشایی پاکات آزاد است .برآورد صورت گرفته جهت انجام
پروژه  5.181.692.213ریال می باشد .
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه  265.000.000ریال
اســت که باید مطابق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی و
سایر دستورالعملهای مرتبط با آن به همراه سایر اسناد مناقصه
ارائه گردد .مناقصه گران می توانند سپرده نقدی را نیز بعنوان
تضمین شرکت در مناقصه به حساب  2174633752008بانک
ملی – شعبه مرکزی کرمانشاه به نام شرکت گاز استان کرمانشاه
واریز و رسید آنرا دریافت و ارائه نماید.
مناقصــه گران میتوانند جهت کســب اطالع بیشــتر به
پایگاه اطالع رســانی الکترونیکــی www.nigc-ksh.ir
مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

اگهی ابالغ دادخواست ووقت رسيدگی
بدينوسيله به يحيی خسروی فرزندبرات فعالمجهول المکان ابالغ ميشودکه مرتضی صادقی دادخواستی
به خواسته مطالبه وجه بطرفيت شمابه شعبه9شورای حل اختالف سبزوارارائه وبه کالسه95/9-118ثبت
وبرای روزشنبه مورخه95/5/30ساعت 5:30وقت رسيدگی تعيين گرديده است لذابه استنادماده73ق-ا-د-م
مراتب يک نوبت درروزنامه کثيراالنتشاردرج ميگرددشمامی توانيد قبل ازرسيدگی به دبيرخانه شورای حل
اختالف شعبه نهم شهرستان سبزوارمستقردرمجتمع شماره مرکزی به نشانی چهارراه دادگستری مراجعه
وباارائه ادرس جديدخودنســخه ثانی دادخواســت وضمائم رادريافت ودروقت مقررجهت رسيدگی درشورا
حاضر شويددرصورت عدم حضورغيابارسيدگی خواهدشد.م الف 4797مسئول دبيرخانه شعبه نهم
شورای حل اختالف سبزوار
آگهی ابالغ دادنامه به خوانده مجهول المکان
بدينوســيله به رضاعادلی فردفرزندحســين فعالمجهــول المکان ابالغ ميگرددکه قاســم بيدخوری
دادخواستی بخواسته مطالبه وجه بطرفيت شــمابه شعبه7شورای حل اختالف شهرستان سبزوارارائه وبه
کالسه 94/425ثبت وبه موجب رای شماره 71/9صادره ازپرونده فوق الذکرمحکوم به پرداخت ده ميليون
وپانصدهزارريال وهزينه دادرســی وتاخيرتاديه گرديده ايدمراتب يک نوبت در روزنامه کثيراالنتشاراگهی
ميشــود.رای صادره غيابــی وظرف20روزازتاريخ انتشــارقابل واخواهی درهمين شــعبه وســپس قابل
تجديدنظردرمحاکــم عمومی سبزوارميباشــد.م الف 4796دبيرخانه شعبه7شورای حل اختالف
سبزوار
آگهی ابالغ وقت رسيدگی به خوانده مجهول المکان
بدينوســيله به فاطمه کالته بشــگزی فرزندمحمدمجهول المکان ابالغ می شودکه مرتضی صادقی
فرزندغالمرضا دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفيت شمابه شعبه7شورای حل اختالف سبزوارارائه
وبه کالســه 95/200ثبت وبرای تاريخ 1395/5/16ســاعت18وقت رســيدگی تعيين گرديده است لذابه
استنادماده73ق-آ-د-م مراتب يک نوبت درروزنامه کثيراالنتشار درج می گرددشمامی توانيدقبل ازرسيدگی
به دبيرخانه شورای حل اختالف شعبه  7شهرستان سبزوارمستقردرمجتمع مرکزی مراجعه وباارائه آدرس
جديدخودنســخه ثانی دادخواست وضمائم رادريافت ودروقت مقررجهت رســيدگی درشورا حاضر شويد.
درصورت عدم حضورغيابا رســيدگی خواهدشــد .م الف 4795مسئول دبيرخانه شعبه7شورای
حل اختالف سبزوار

