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بیمهها ،محرک رشد بازارهای نوظهور

مزايايتوسعهابزارهايمالي
بورس كاال براي صنايع

كارشناس ارشد بازار سرمايه با بيان اينكه در تحريمها و فضاي
اقتصادي كنوني ،رقابت در بورسها هم ممكن است با چالش
مواجه شود ،گفت :شفافيت قيمتي و كشف نرخ منصفانه نبايد
فراموش شود .به گزارش «سبزینه» به نقل از فارس ،سيدحميد
ميرمعيني گفت :بورسهاي كااليي مأموريتهاي مختلف دارند ،از
جمله آنها ميتوان به دسترسي يكسان به محصوالت ،شفافيت
قيمتي و كشف قيمت صحيح و منصفانه اشاره كرد .این كارشناس
ارشد بازار سرمايه افزود :بورس كاال بستري است كه در آن عرضه
و تقاضا و كشف قيمتها بهطور شفاف و با نظارت شكل ميگيرد و
طرفين در يك ساختار امن و داراي قوانين مشخص با يكديگر رقابت
ميكنند .وي ادامه داد :در حالت عادي معامالت در بورس كاالي
ايران به بهترين شكل پيگيري ميشود ،اما در برخي مواقع تحريمها
و فضاي اقتصادي كشور منجر ميشود تا فضاي رقابتي بهطور كامل
شكل نگيرد و محيط كسب و كار به شكل منسجم فعاليت نكند.
وي تصريح كرد :بورس كاال با هدف كشف قيمت درست محصوالت
و رسيدن سود حاصل از توليد به توليدكنندگان به وجود آمد تا
محصوالتي كه در اين بورس معامله ميشوند ،از قيمتگذاري
در امان باشند كه اميدواريم اين موضوع حتي در شرايط مختلف
اقتصادي نيز رعايت شود تا از واقعيتهاي اقتصادي فاصله نگيريم
و فعاالن اقتصادي قدرت تصميمگيري براساس واقعيتها را داشته
باشند .ميرمعيني گفت :عملكرد بورس كاال طي يك دهه گذشته
براي همه فعاالن صنايع مشخص است .بازارهايي كه بدون هيچ
معيار و قاعدهاي فعال بودند ،وارد يك چارچوب مشخص ،شفاف و
قانوني شدند و ديگر خبري از ايجاد قيمتگذاريهاي غيرمنطقي و
تشكيل بازار سياه نشد .وي با اشاره به كاركرد ابزارهاي متنوع بورس
كاال تشريح كرد :بورس كاال ابزارهاي كاربردي زيادي دارد كه بايد
توسعه يابد؛ با توسعه اين ابزارها و افزايش عمق و تعداد فعاالن در اين
ابزارها ،شاهد سهولت در تأمين مالي و رفع بسياري از دغدغههاي
فعاالن صنايع از جمله نوسانات قيمتي و تأمين مواد اوليه در آينده
خواهيم بود.
به رياست رئيس كل بانك مركزي برگزار شد

جلسه شوراي فقهي بانك مركزي با هدف
اجراي صحيح عمليات بانكي بدون ربا

در راستای اجراي ماده  ۱۶قانون برنامه ششم توسعه كشور،
نخستين جلسه شوراي فقهي بانك مركزي جمهوري اسالمي
ايران به رياست عبدالناصر همتي ،رئيس كل اين بانك ،تشكيل
شد .به گزارش «سبزینه» به نقل از روابط عمومي بانك مركزي،
اين شورا با هدف اطمينان از اجراي صحيح عمليات بانكي بدون
ربا در نظام بانكي كشور و اظهارنظر نسبت به رويههاي ابزار رايج
شيوههاي عملياتي ،دستورالعملها و چارچوب قراردادها و نحوه
اجراي آنها از منظر انطباق با موازين فقه اسالمي تشكيل شده
است .اين شورا مركب از پنج نفر فقيه است كه با پيشنهاد رئيس
كل بانك مركزي و تأييد فقهاي شوراي نگهبان منصوب ميشوند.
همچنين يك نماينده مجلس ،يك اقتصاددان ،يك حقوقدان و
يك نفر از مديران عامل به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي
عضو اين شورا هستند.

سبزینه
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ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709982149500134ﺷﻌﺒﻪ  1107ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ
ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ  1107ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 9709972166601109ﺷﺎﻛﻰ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺍﺳﺤﺎﻕ ﺑﻴﮓ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ
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 2ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻛﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﺪ
ﻛﺎﻇﻤﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻬﺮﻭﺭﺩﻯ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺥ
ﻫﻮﻳﺰﻩ ﻏﺮﺑﻰ ﻧﺒﺶ ﻣﺮﻏﺎﺏ ﭘﻼﻙ  2ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻛﺎﺭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﺪ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺩﻭ
ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ
ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ
ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ
ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  181ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ 64ﻭ  66ﻭ ﺑﻨﺪ ﺏ ﻣﺎﺩﻩ  86ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺠﺪﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﺩﺭ
ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ
ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.
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ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻬﺮﻭﺭﺩﻯ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺥ ﻫﻮﻳﺰﻩ ﻏﺮﺑﻰ ﻧﺒﺶ ﻣﺮﻏﺎﺏ ﭘﻼﻙ 2
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻛﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﻗﺎﺳﻤﻰ
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﺍﻯ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ 6
ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ
ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ
ﻣﺎﺩﻩ  181ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ 64ﻭ  66ﻭ ﺑﻨﺪ ﺏ ﻣﺎﺩﻩ  86ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺠﺪﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.
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مهدی احمدی لفورکی

وضعیت بیمهها در جهان تابعی از میزان
خسارات است و میتواند به عنوان دماسنجی
از اقتصاد جهانی به شمار برود .امروزه بیمهها
با توجه به کمیت ،تواتر و ماهیت خسارات
وارده همواره در حال تغییر در جهت ممانعت از
آسیبرسانی بیشتر به سرمایه انسانی هستند.
در خصوص مدیریت ریسک و وضعیت بیمه در
جهان گفتوگویی با رامین امینیزارع ،انجام
شد که در ادامه میآید .این مدرس مدیریت
ریسک و بیمه با بیان اینکه پیشبینی میشود
حق بیمههای عمر در سطح جهان با نرخ واقعی
طی دو سال  2018و  2019ساالنه حدود چهار
درصد رشد پیدا کند ،درباره گزارش موسسه
معتبر بیمهای «سوئیس ری» عنوان کرد:
بررسی بیمه جهانی در سال  2017و دورنمای
سالهای  2018و  2019حاکی از آن است که
بیمهها از عوامل اصلی و محرک رشد بازارهای
نوظهور هستند ،جاییکه رشد اقتصادی قوی و
باثبات ،توسعه جمعیتها ،توسعه شهری و رشد
طبقه متوسط اساس چنین چشمانداز مثبتی را
شکل میدهد .امینی با اشاره به اینکه انتظار
میرود رشد حق بیمههای عمر در بازارهای
نوظهور در سالهای  2018و  2019به حدود
 10درصد برسد ،خاطرنشان کرد :پیشبینی
میشود حق بیمهها در بازارهای پیشرفته بعد
از تعادل تورم رشد متوسط  1/2درصدی داشته
باشد .همچنین انتظار میرود در بازارهای
توسعهیافته آسیا-پاسیفیک حق بیمهها در
سالهای  2018و  2019تا  2/3درصد رشد
یابد .وی افزود :طبق آمار بهدست آمده برآورد
شده بود رشد حق بیمههای عمر اولیه جهانی
در سال  2017با نرخ واقعی از دو درصد در سال
 2016به سه درصد برسد .نرخ رشد سال 2017
بیش از دو برابر نرخ رشد ساالنه ترکیبی 1/3
درصد پنج سال گذشته شد .وی در ادامه گفت:
بازارهای نوظهور ،به خصوص چین ،مهمترین
عامل رشد بیمهها هستند .در حوزه کشورهای
توسعهیافته آسیا-پاسیفیک ،پیشبینی شد
درآمد حق بیمههای عمر در سال  2017به
طور متوسط یک رشد یک درصدی را به دلیل
رشد در ژاپن ،پس از افت آن در سال  2016و
همچنین رشد قوی در کشورهای هنگ کنگ،
سنگاپور و تایوان ،تجربه کند .در هنگکنگ،
صدوربیمهنامههایعمربهخصوصمحصوالت
بیمههای تمام عمر غیرمرتبط و محصوالت
مستمری غیرمرتبط (بیمهنامههای مستقل

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609982152800986ﺷﻌﺒﻪ  1172ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ
ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ  1172ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 9709972166600929ﻣﺘﻬﻢ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻃﺤﺎﻥ ﺑﻴﺪﻫﻨﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻃﺤﺎﻥ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ
ﺑﺪﻭﻥ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺟﻠﺐ
ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﻯ
ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭﻳﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ
ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  723ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺎﻯ
ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  64ﻭ  65ﻭ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻒ ﻣﺎﺩﻩ  86ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺘﻬﻢ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

ﻡ ﺍﻟﻒ56731 /

سالسوم شماره 720

«سبزینه» در گفتوگو با رامین امینیزارع وضعیت صنعت بیمه در جهان را بررسی میکند

اخبار

ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ  1107ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ  2ﺗﻬﺮﺍﻥ

از صعود و سقوط سهام بازار) ،از جایگاه خوبی
در میان اتباع چینی واقع در سرزمین اصلی
برخوردار خواهد بود.
بازار بیمه اتکایی
برای بیمههای زندگی
این مقام دانشگاهی با بیان اینکه در یک تحول
آشکار ،رکودهای ثبت شده جهانی به طور
ناگهانی در سال  2016جای خود را به رونق
کسب و کار در این بخش داد ،اظهار داشت :این
رخداد تا حدودی به خاطر یک قرارداد اتفاقی
در بیمه عمر که یک شرکت آمریکایی در آن
درگیر بود ،رخ داد .این در حالی است که رشد
حق بیمههای اتکایی در سال  2017نسبتاً
خفیف بود .با در نظر گرفتن نرخ تعدیلی تورم،
پیشبینی شد حق بیمههای اتکایی در سطح
جهانی بین سالهای  2015و  2017به طور
متوسط کمتر از نیم درصد رشد داشته باشد؛
در حالیکه در مقایسه بین سالهای  2007و
 2014رشد واقعی به طور متوسط حدود دو
درصد بوده است .وی در ادامه بیان داشت :در
مقابل چنین وضعیتی ،بیمهگران اتکایی عمر از
طریق قراردادهای منفرد انتقالی ریسک که به
بیمهگران اولیه کمک میکند تا درآمد خود را
تثبیت و یا ترازنامههای خود را تقویت کنند،
در پی افزایش درآمدهایشان بودهاند .ارائه و
معرفی رژیمهای سرمایهای ریسک محور،
زمینه و شرایط مطلوب بازدهی را فراهم

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609982121100652ﺷﻌﺒﻪ  1032ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ  1032ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ

 9709972190701063ﻣﺘﻬﻢ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﺁﺫﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺑﻪ

ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺧﺎﻧﻴﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺠﻮﺯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﺁﺫﺭ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ

ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺧﺎﻧﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻏﺮﺏ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﻔﺎﺩ

ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻭ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻋﺪﻡ
ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  3ﻭ 7ﻭ

 11ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻣﻠﻰ ﺑﺎ ﺩﺧﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ
 1392/12/16ﻫﻴﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﺕ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ

ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ

ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﻡ ﺍﻟﻒ56729 /

ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1032ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ  2ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9509980282401391ﺷﻌﺒﻪ 1172
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ  1172ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9709972181200998ﺷﺎﻛﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ
ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻓﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺮﺝ ﻣﺎﺭﻟﻴﻚ ﺳﺮﻭﻧﺎﺯ
ﻛﻮﻯ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﭘﻮﻳﺎ ﻃﺒﻘﻪ  2ﻭﺍﺣﺪ  4ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ  -1ﺁﻗﺎﻯ ﺫﺑﻴﺢ
ﺍﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﻴﺎﺩﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺁﺑﻴﻚ ﺷﻬﺮﻙ
ﻗﺪﺱ  -2ﺍﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺪﻧﻰ ﻏﻴﺮﻋﻤﺪﻯ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ
 -1ﺫﺑﻴﺢ ﺍﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﻴﺎﺩ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1352ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺯﻧﮕﻨﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺴﺘﺮ ﺷﺮﻕ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ
ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﺭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻏﻴﺮﻋﻤﺪﻯ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻓﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  5ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻰ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﺭ ﻛﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻫﺮ
ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﭼﻬﻞ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻘﺼﺮ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ 448ﻭ 488ﻭ 549ﻭ 462
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ  1392ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  91ﻭ  176ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ
ﻣﺎﺩﻩ  616ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ  1375ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻫﺮ ﻳﻚ
ﺍﺯ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭼﻬﻞ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮﺩ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺩﺭ
ﺣﻖ ﺍﻭﻟﻴﺎ ﺩﻡ ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ
ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
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ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ

ﺁﮔﻬﻲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ  110/91998ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/8/19ﺑﭽﺎپ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻣﺘﻮﻓﻲ
” ﭼﺮﺍﻏﻲ ﻧﮋﺍﺩ ” ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

آورده است؛ به عنوان مثال ،در اروپا ،طرح
موسوم به توانگری  IIاساس و زیربنای توجه
و عالقه به بیمه اتکایی را برای تقویت سرمایه
در دسترس ،کاهش سرمایه مقرر شده مورد
نیاز یا صرفهجویی در ذخایر را ایجاد کرده است.
این مدرس پژوهشکده بیمه درباره وضعیت و
فرصتهای ایجاد رشد از مجرای انتقال ریسک
مطرح کرد :انتقال ریسکهای پایدار ،زمینه
دیگری برای ایجاد رشد بیمههای اتکایی است.
در دسترس بودن بیمه اتکایی پایدار کلید
قیمتگذاری قراردادهای بیمههای مستمری
است و از آنجاییکه بیمهگران ،بیمه مستمری
در حجم باال ارائه میدهند ،قراردادهای خرید
مستمری و خرید سهام نوعاً به دنبال جلوگیری
حداقل بخشی از زیان ریسک پایدار ذاتی این
خطوط است .قراردادهای انتقال ریسک پایدار
که در سال  2016با کندی مواجه شده بود،
در هر دو فرم بیمه اتکایی و معاوضه مجددا ً در
نیمه اول سال  2017رشد خود را آغاز کرد و بر
اساس گزارشات این رشد همچنان ادامه خواهد
یافت .به طور کلی ،این قراردادها در نیمه اول
امسال که به بیش از  11میلیارد دالر آمریکا
رسیده ،تقریباً نزدیک به دو برابر رقم فوق،
شاملتقاضایمستمرازطریقبعضیطرحهای
مستمری برای خرید نیازها ،برای سال آینده
خواهد رسید .بازارهای معاوضه نیز به تدریج
درحال گشایش برای قراردادهای متوسط و
قراردادهای معاوضه را برای طرحهای کوچکتر

مستمری بیشتر در دسترس قرار میدهند.
امینی اظهار داشت :پیشبینی میشود حق
بیمههای اتکایی عمر در سطح جهان در سال
 ،2018با نرخ واقعی فقط بیش از یک درصد
رشد کند .انتظار میرود حق بیمهها در بازارهای
پیشرفته بعد از تعدیل با نرخ تورم ،تحت تأثیر
تحوالت مربوط به رکود اقتصادی در آمریکا
سقوط کرده و این روند کاهشی بلندمدت
نیز ادامه یابد و رشد بازارهای بیمه اولیه نیز
ضعیف باقی بماند و در اروپای غربی -جاییکه
نرخهای رکود معموالً پائینتر هستند -انتظار
میرود حق بیمههای اتکایی تا حدود یک
درصد رشد کند .این تحلیلگر ریسک و بیمه
با اشاره به اینکه احتماالً مهمترین سهم در
رشد واقعی بازارهای بیمه کشورهای پیشرفته
مربوط به کشورهای توسعهیافته آسیاست،
خاطرنشانکرد:قراردادهایسفارشیهمچنان
منبع مهم درآمد برای بیمهگران اتکایی خواهد
بود .بر این اساس واگذارکنندگان با مقررات
جدید سیاستهای توانگری خود را وفق داده
و در نتیجه ترتیبات و قراردادهای انتقالی شکل
خواهد گرفت .وی افزود :معرفی معیارهای
حسابداری جدید ( )IFRS17نیز میتواند
محرک تقاضا برای بیمه اتکایی باشد .این امر
میتواند به صورت محصوالت بیمهاتکایی برای
ممانعت از ریسک ارائه شود ،یا ساختارهای
بیمه اتکایی را در برداشته باشد که پوششی
برای ناهماهنگی دارایی -مسئولیت ایجاد کرده
و هر دو مورد موجب کاهش بیثباتی نتایج مالی
بیمهگران خواهد شد.
امینی در پایان با اشاره به نقش بخش کشاورزی
در تأمین غذای مردم بیان داشت :بخش
کشاورزی نیازمند پوشش ریسکهای متنوع
توسط دولتهاست که این مهم با مشارکت
نهادهای غیردولتی ،اتحادیههای تولیدی و
کشاورزان میسر میشود؛ بیش از سه دهه است
که مکانیزم بیمه کشاورزی در کشور به وجود
آمده و در حال حاضر مانند دیگر نقاط جهان
این مکانیزمباید مورد حمایت دولت قرار گیرد
تا با برنامهریزی دقیق و ارائه پوششهای بیمهای
متنوع و کارآمد بتوان آینده بهتری برای مردم
کشور پدید آورد .وی همچنین از نقش بانک
کشاورزی از آغاز تأسیس سازکار بیمه کشاورزی
به عنوان نقش مهم و تأثیرگذار به عنوان یک
هلدینگ مالی برای کشاورزان ایرانی نام برد و
حضور بانک کشاورزی در کنار بیمه کشاورزی
را رویدادی ارزشمند برای کمک به مدیریت
ریسکهای مالی بخش کشاورزی قلمداد کرد.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻄﻠﺒﺰﺍﺩﻩ ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2768ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  630ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﺍﻣﻴﺪﻯ ﻋﻠﻴﺸﺎﻩ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  116ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/04/19ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻨﺎﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﻛﺎﻇﻢ ﻣﻄﻠﺒﺰﺍﺩﻩ ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2387ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  1728402281ﻣﺘﻮﻟﺪ  1348/12/09ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﺒﺴﺘﺮ ﭘﺴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺭﺣﻴﻢ ﻣﻄﻠﺒﺰﺍﺩﻩ ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2388ﻛﺪ ﻣﻠﻰ 1728402298
ﻣﺘﻮﻟﺪ  1350/10/12ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﺒﺴﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻄﻠﺒﺰﺍﺩﻩ ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2768ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  1728406080ﻣﺘﻮﻟﺪ  1356/05/01ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﺒﺴﺘﺮ ﭘﺴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﺍﻛﺮﻡ ﻣﻄﻠﺒﺰﺍﺩﻩ ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2767ﻛﺪ ﻣﻠﻰ 1728406072
ﻣﺘﻮﻟﺪ  1355/03/05ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﺒﺴﺘﺮ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻣﻄﻠﺒﺰﺍﺩﻩ ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  95ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  1729603793ﻣﺘﻮﻟﺪ  1362/08/14ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﺒﺴﺘﺮ
ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

110/94029

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ 859ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺠﺪﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﭘﻮﻳﺎﻥ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﺷﺎﻳﻖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺒﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﭘﻮﻳﺎﻥ ﺭﺣﻴﻤﻰ
ﺷﺎﻳﻖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9709980926700641ﺷﻌﺒﻪ  108ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/10/15ﺳﺎﻋﺖ  17:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ
ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ
ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ 108
110/94024
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻓﺮﻭﺯﻧﺪﻩ ﺧﻀﺮﺍﺋﻰ ﺷﻴﺪﺍﺋﻰ ﻣﻬﺮ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻣﻬﻨﺎﺯ ﮔﺸﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﺎﺭﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9709980926700353ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻣﻴﺮﻯ
ﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1326ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1338/01/01ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ
ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻨﺎﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﻣﻬﻨﺎﺯ ﮔﺸﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  370ﻣﺘﻮﻟﺪ  1356/06/29ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻳﺎﺭﻋﻠﻰ
ﮔﺸﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1061ﻣﺘﻠﺪ  1330/01/17ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﻳﺮﻛﺎﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻬﺎﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ
ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
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110/94021
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻣﻬﺮﻧﻮﺵ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﻣﺰﻭﺷﻰ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻔﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻮﻣﻨﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻔﻰ
ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9709980926700684ﺷﻌﺒﻪ  108ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/10/15ﺳﺎﻋﺖ  16:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ
ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ
ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ
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110/94019
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻓﺮﻭﺯﻧﺪﻩ ﺧﻀﺮﺍﺋﻰ ﺷﻴﺪﺍﺋﻰ ﻣﻬﺮ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﻴﺮﻩ ﺍﻫﻞ ﻧﺠﻔﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  12939ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  970701ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ
ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺍﻫﻞ ﻧﺠﻔﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 12182ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/03/30ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ
ﺣﻴﻨﺎﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﻣﻨﻴﺮﻩ ﺍﻫﻞ ﻧﺠﻔﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 12939
ﻣﺘﻮﻟﺪ  1334/12/04ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻋﺎﺩﻝ ﺍﻫﻞ ﻧﺠﻔﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1493ﻣﺘﻮﻟﺪ  1345/08/22ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﺍﻳﺎﺩ ﺍﻫﻞ
ﻧﺠﻔﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  45ﻣﺘﻮﻟﺪ  1350/02/04ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ -4
ﺍﻣﻞ ﺍﻫﻞ ﻧﺠﻔﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  4204ﻣﺘﻮﻟﺪ  1333/05/09ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﺯﻫﺮﺍ ﺍﻫﻞ ﻧﺠﻔﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  873ﻣﺘﻮﻟﺪ  1330/04/17ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -6ﺳﺮﻭﺭ ﺍﻫﻞ ﻧﺠﻔﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  704ﻣﺘﻮﻟﺪ 1338/02/01
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻬﺎﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

110/94017
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روی خط
تغييرات جديد در شرايط پيمانسپاري ارزي

صادرات زير يك ميليون دالر
معاف از تعهد ارزي شد

رئيس كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران جزئياتي از برخي
تغييرات در شرايط پيمانسپاري ارزي صادركنندگان را اعالم كرد .به
گزارش «سبزینه» به نقل از ایسنا ،عدنان موسيپور اظهار كرد :اخيرا ً
جلساتي برگزار شد و اين موضوع در دستور كار شوراي گفتوگوي دولت و
بخش خصوصي قرار گرفت كه كارگروهي با مشاركت وزارت اقتصاد ،وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،بانك مركزي و اتاق بازرگاني در رابطه با شرايط
پيمانسپاري ارزي تشكيل شود .اين كارگروه تشكيل شد و با وجود اينكه
نظرات وزير جديد صنعت ،معدن و تجارت نيز به نظر بخش خصوصي
بسيار نزديك بود ،اما قانع كردن رئيس كل بانك مركزي براي رسيدن به
هدف بخش خصوصي بسيار سخت بود .وي افزود :در اين جلسه رئيس
كل بانك مركزي در رابطه با لغو پيمانسپاريهاي ارزي كه طبق مصوبه
سران سه قوه ،بانك مركزي در اين زمينه تصميمگيرنده است ،به دليل
شرايط اقتصادي حال حاضر و شرايطي كه تحريمها ب ه وجود آورده است،
موافقت نكرد ،اما قرار بر اين شد پيشنويسي تهيه و به دولت ارائه شود كه
اين پيشنويس در اتاق بازرگاني نوشته ميشود .رئيس كميسيون توسعه
صادرات اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد :جلسه با رئيس كل بانك مركزي
بسيارمفيدبرايانتقالنظرهايبخشخصوصيبودكهكام ً
المنعكسشد.
در اين جلسه خواسته اول بخش خصوصي ،لغو پيمانسپاري ارزي براي
بنگاههاي كوچك و متوسط بود كه مطرح شد ،اما با توصيفات رئيس كل
بانك مركزي به نظر ميرسد فع ً
ال موافقت با لغو پيمانسپاريهاي ارزي
صورت نگيرد؛ لذا پيشنهاد ديگري مبني بر اينكه معافيتهايي در نظر
گرفته شود ،ارائه شد .اين عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران افزود:
طبق اين پيشنهاد در نهايت قرار شد صادرات زير يك ميليون دالر معاف از
تعهد ارزي شود و صادرات بين يك تا سه ميليون دالر شامل معافيت ۵۰
درصدي شود كه براي هزينههاي صادرات ،براي تجارت ريالي يا واردات در
مقابل صادرات در نظر گرفته شد .همچنين مقرر شد كه صادرات بين سه
تا  ۱۰ميليون دالر شامل معافيت  ۳۰درصدي شود و صادرات باالي ۱۰
ميليون دالر همچنان به روال قديم ۹۰ ،تا  ۹۵درصد موظف به تعهد ارزي
خواهند بود .موسيپور با تأكيد بر اينكه تحريمها موضوعي نيست كه بتوان
ناديدهاش گرفت يا تكذيب كرد ،تصريح كرد :آنچه كه در حال حاضر از وزير
صنعت ،معدن و تجارت و بانك مركزي خواسته شده ،اين است كه همزمان
با تشديد شدن تحريمها ،شرايط كسب و كار داخلي را تسهيل كنند تا
بنگاهها ،توليديها و صادراتيها كه فعالند ،حداقل در اين مقطع با هدف
حفظ سطح اشتغال بتوانند فعاليت خود را ادامه دهند.

تمجيدصندوقبينالملليپول
از شفافسازيهاي مالي ايران

صندوق بينالمللي پول در جديدترين گزارش خود ضمن اشاره به
چالشي كه تحريمهاي آمريكا پيش روي اقتصاد ايران قرار داده ،از
پيشرفت دولت ایران در شفافسازي در سياستهاي مالي تمجيد كرد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ايسنا ،پس از بازگشت و اعمال دور جديدي
از تحريمهاي خصمانه اياالت متحده آمريكا ،صندوق بينالمللي پول در
گزارشی اعالم كرده كشورهاي منطقه پيشرفت مهمي در مبارزه با فساد
و تقويت شفافيت و پاسخگويي دولت داشتند و در ميان آنها ايران و
افغانستان پيشرفت قابل توجهي در بهبود شفافيت دولت با انتشار جزئيات
آمار بودجه براي نخستينبار در سال  ۲۰۱۸داشتهاند.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻮﺷﻴﻦ ﺗﻤﺠﻴﺪﻯ ﻓﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  202ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  970717ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ
ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻧﻴﺮﻩ ﺭﻳﺨﺘﻬﮕﺮﻯ ﺁﺫﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 1337ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/03/11ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻨﺎﻟﻔﻮﺕ
ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﻧﻮﺷﻴﻦ ﺗﻤﺠﻴﺪﻯ ﻓﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  202ﻣﺘﻮﻟﺪ
 1354/01/25ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻤﺠﻴﺪﻯ ﻓﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 9ﻣﺘﻮﻟﺪ  1322/01/20ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ ﮔﺎﻭﮔﺎﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺗﻤﺠﻴﺪﻯ ﻓﺮ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2916ﻛﻦ .ﻟﺊ  1357/05/26ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﺭﺍﺿﻴﻪ
ﻓﺮﺷﺪﺍﺭﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  614ﻣﺘﻮﻟﺪ  1316/11/04ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ -5
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺗﻤﺠﻴﺪﻯ ﻓﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  6514ﻣﺘﻮﻟﺪ  1362/04/15ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻬﺎﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

110/94015

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  114ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺒﻴﺐ ﺻﺪﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  185ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  970752ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ
ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺪﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 1249ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/06/09ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ
ﺣﻴﻨﺎﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﺣﺒﻴﺐ ﺻﺪﺭﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  185ﻣﺘﻮﻟﺪ
 1337/03/04ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻗﻠﻴﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺟﻮﺍﺩ ﺻﺪﺭﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 479
ﻣﺘﻮﻟﺪ  1346/09/05ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻗﻠﻴﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﺣﻤﺰﻩ ﺻﺪﺭﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 17ﻣﺘﻮﻟﺪ  1339/01/07ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻗﻠﻴﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﺟﻤﻴﻠﻪ ﺻﺪﺭﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  213001ﻣﺘﻮﻟﺪ  1343/07/01ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻗﻠﻴﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﺟﻮﺍﻫﺮ
ﺻﺪﺭﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  307ﻣﺘﻮﻟﺪ  1347/11/22ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻗﻠﻴﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ -6
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  9421ﻣﺘﻮﻟﺪ  1313/04/01ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻗﻠﻴﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻬﺎﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

110/94013

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  114ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 1397/04/05 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 1330/616/96 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ:
 970997091500509ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ :ﺷﻌﺒﻪ  616ﻣﻨﻄﻘﻪ  12ﻭ  13ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺧﺘﻼﻑ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺑﺎﻳﺮﺍﻣﻰ ﺧﺎﻧﺸﻴﺮ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺯﺍﺩﻋﻠﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ:
 -1ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻰ ﺻﻔﺎﺭﻯ  -2ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﺻﻔﺎﺭﻯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ 82/000/000
ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ  5ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  033365ﻣﻮﺭﺥ  1394/05/30ﻭ  093266ﻣﻮﺭﺥ
 1394/06/15ﻭ  093372ﻣﻮﺭﺥ  1394/07/30ﻭ  093280ﻣﻮﺭﺥ  1394/12/15ﻭ
 093273ﻣﻮﺭﺥ  1394/08/15ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ:
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ /ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ /ﻣﻘﺮﺭ
ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻮﺭ
ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺃﻯ ﻗﺎﺿﻰ
ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺑﺎﻳﺮﺍﻣﻰ ﺧﺎﻧﺸﻴﺮ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﻬﺪﻯ ﺯﺍﺩﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﺻﻔﺎﺭﻯ ﻭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻰ ﺻﻔﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻣﺒﻠﻎ  81/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ  5ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  093265ﻭ  093266ﻭ 0932272
ﻭ  093273ﻭ  093280ﻣﻮﺭﺥ  1394/05/30ﻭ  1394/06/15ﻭ  1394/06/15ﻭ
 1394/07/30ﻭ  1394/08/15ﻭ  1394/12/15ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﭙﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺁﻥ ﺣﻀﻮﺻﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺼﺪﻕ ﭼﻚ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺩﻋﻮﺍ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻋﺪﻡ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭ ﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ
ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺟﻪ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﻯ ﺑﺎ
ﻭﺻﻒ ﺻﺤﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭﻻﻳﺤﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﻪ
ﻛﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ
ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﺿﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻳﻰ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﻳﻦ ﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪﻯ
ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﻛﺴﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﺑﺮ ﺑﻘﺎﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺧﻼﻑ ﺁﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻧﺤﻦ
ﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺧﻼﻓﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮ ﺑﻘﺎﻯ ﺩﻳﻦ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺮﺽ
ﺑﻪ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻟﺬﺍ ﺷﻮﺭﺍ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  515ﻭ  519ﻭ  522ﻭ  198ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  310ﻭ  313ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ
 2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﻳﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ
ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻰ ﺻﻔﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 81/000/000
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  1/195/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﻚ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻭﻓﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻭﺣﻖﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ
ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ
ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ
ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻣﻀﺎء ﺿﺎﻣﻦ ﺩﺭ
ﻇﻬﺮ ﭼﻚ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﺻﻔﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﺭﺩ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ
ﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ
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ﺷﻮﺭﺍﻯ

ﺣﻞ

ﺍﺧﺘﻼﻑ

ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  616ﻣﺠﺘﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻭﺣﻴﺪ ﺭﻫﮕﺬﺭ

