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اخبار
رئیس بنیاد مستضعفان:

بیش از یک هزار طرح اشتغالزا
در مناطق محروم اجرایی شده است

تشریح جزئیات چهار بسته حمایتی دولت در مجلس؛

 31میلیونایرانیکارتاعتباریمیگیرند

یک عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسالمی از ارائه گزارش
مسئوالن دولتی درباره چهار بسته حمایتی دولت در جلسه غیر علنی دیروز
(سهشنبه) مجلس خبر داد.
به گزارش ایسنا ،علی قربانی با بیان این مطلب اظهار کرد :آقای سینکی،
معاون وزیر صنعت با حضور در جلسه غیر علنی صبح دیروز مجلس شورای
اسالمی از تهیه چهار بسته حمایتی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در چهار
سطح خبر داد و گفت که این کمک ها تا پایان سال به صورت کاالیی و در
قالب کارت برای خرید از فروشگاههای رفاه به مردم ارائه میشود.
وی با اشاره به طرح دغدغ ه نمایندگان در زمینه گرانی در جلسه غیر
علنی مجلس شورای اسالمی ،تصریح کرد :بسیاری از کاالهای اساسی به گفته
وزیر جهاد کشاورزی با نرخ چهار هزار و  ۲۰۰تومان وارد میشوند ،ولی در
برخی از موارد شاهد افزایش قیمت و نایاب شدن برخی از کاالها هستیم.
انتظار و توقع نمایندگان این است که همان طور که قیمت ارز ظرف چند روز
کنترل شد ،در مورد قیمت کاالها نیز اقدامی صورت بگیرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در ادامه،
یادآور شد :اگر گرانی کاالها ادامه یابد هر قدر حمایت هایی از اقشار آسیب
پذیر انجام شود ،تکافوی زندگی آنها را نخواهد کرد .هم چنان که با تالطمی
در بازار ارز سیستم اقتصادی ما دچار نوسان شد و در این شرایط اقشار آسیب
پذیر ،کسانی که درآمد ثابت دارند و سه میلیون بیکاری که هیچ حمایتی
نمیشوند روز به روز ضعیف تر خواهند شد و فاصله بین فقیر و غنی نیز
افزایش مییابد.
قربانی ادامه داد :انتظار ما از دولت این است که با برنامه خود را برای
جنگ اقتصادی آماده کند ،اگرچه ممکن است فروش نفت کاهش یابد ،ولی
این موضوع از محل افزایش قیمت نفت جبران خواهد شد و ما میتوانیم
هزینههای غیر ضروری را نیز کاهش دهیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در پایان با
بیان این که دولت به صورت محافظه کارانه و انفعالی با این شرایط برخورد
می کند ،خاطرنشان کرد :بخشی از گرانیها شامل کل جامعه میشود ،بخشی
اقشار ضعیف را تحت فشار قرار میدهد و بخشی از کاالها ممکن است جزو
کاالهای اساسی تعریف نشود ،ولی گران شدن آنها زندگی مردم را تحت
الشعاع قرار میدهد ،مثل الستیک که در ماجرای اخیر کامیونداران تاثیر
گرانی آن را شاهد بودیم.
کارت اعتباری  ۱۰۰هزار تومانی به  ۱۱میلیون نفر پرداخت میشود
رئیس کمیسیون ا جتماعی مجلس شورای اسالمی از پرداخت کارت
اعتباری  ۱۰۰هزار تومانی به  ۱۱میلیون نفر خبر داد.
سلمان خدادادی در حاشیه نشست غیر علنی صبح روز سهشنبه مجلس
در جمع خبرنگاران گفت :در این جلسه آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه
و بودجه گزارشی را دربارهی بازار ارز و مسائل کالن اقتصادی به نمایندگان
ارائه کرد.
وی افزود :ایشان همچنین توضیحاتی را دربارهی بسته حمایتی دولت
از اقشار کم درآمد ارائه و اعالم کرد که به زودی کارت اعتباری  ۱۰۰هزار
تومانی ،به  ۱۱میلیون نفر پرداخت میشود تا بتوانند از فروشگاههای
زنجیرهای خرید کنند.
خدادادی همچنین یادآور شد :این  ۱۱میلیون نفر تحت پوشش شش
نهاد از جمله کمیته امداد ،بهزیستی و هالل احمر و ستاد اجرایی فرمان امام
هستند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که طبق اعالم نوبخت
 ۲۳۰هزار میلیارد تومان سبد کاال به اقشار کم درآمد پرداخت شده اظهار

کرد :به گفتهی ایشان در این نوبت که به زودی انجام میشود  ۱۱هزار میلیارد
تومان به اقشار کم درآمد اختصاص خواهد یافت.
بسته حمایتی  ۶۰۰هزار تومانی دولت به اقشارآسیبپذیر در دو
مرحله تا پایان سال
سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت که بر اساس توافق صورت گرفته در
جلسه غیر علنی دیروز مجلس مقرر شد که در دو مرحله بستههای حمایتی
به بخشی از مردم در هر مرحله  ۳۰۰هزار تومان پرداخت شود که مجموع
پرداختی  ۱۲هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان خواهد بود.
بهروز نعمتی در جمع خبرنگاران در توضیح جلسه غیر علنی گفت:
دیروز مجلس جلسه غیر علنی با حضور نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه،
حجتی وزیر کشاورزی ،معاون اقتصادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،رئیس
سازمان تعزیرات و کارشناسان مرکز پژوهشها برای بررسی وضعیت اقتصادی
برگزار کرد.
وی افزود :با توجه به بحثهایی که در بسته حمایتی دولت برای
اقشار آسیب پذیر است ،مقرر شد برای  ۲۰میلیون نفر از اقشار آسیب
پذیر جامعه که زیر  ۳میلیون تومان درآمد دارند که ممکن است بخشی
از آنها کارمندان ،کارگران ،و افراد تحت پوشش کمیته امداد و یا تحت
پوشش سازمان بهزیستی باشند در دو مرحله بسته حمایتی بگیرند .هر
مرحله حدود  ۳۰۰هزار تومان است که مجموع پرداختی  ۱۲هزار و ۵۰۰
میلیارد تومان خواهد بود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس ادامه داد :مقرر شد که کمیسیونهای
اقتصادی ،کشاورزی ،برنامه و بودجه و صنایع جلسات متعددی با دولت داشته
باشند تا موارد موجود در بحث تولید و گرانیها را مورد بررسی قرار دهند
تا ارتباط نزدیکی بین دولت و مجلس برقرار شود که بتوانیم مشکالت بخش
تولید را حل کنیم.
نعمتی با بیان این که موضوع مهار نقدینگی یکی از بحثهای جدی در
این زمینه بود گفت ۱۶۰۰ :تا  ۱۷۰۰میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در
جامعه وجود دارد .قرار شد دولت و مجلس با همفکری هم به راههایی برسند
که نقدینگی را مهار کرده و اقدام عملی انجام دهند.
نعمتی بحث واگذاری پروژههای عمرانی به بخش خصوصی را از دیگر
موارد مطرح در این جلسه عنوان و اظهار کرد :نوبخت و سایر اعضای دولت
قول دادند که این اتفاق بیفتد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه در این جلسه بر لزوم عدم
برداشت از ذخایر کشور تاکید شد ،گفت :ما بر مبنای این جلسه و جلسات
گذشته عنوان کردیم که تالش دولت باید بر این باشد که از منابع ارزی و
صندوق ذخیره ارزی به هیچ وجه برداشت نشود .چون این صندوق برای
آیندگان است و باید آن را حفظ کرد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه هیچ گونه مشکلی از نظر تامین کانالهای
اساسی و کوتاه و میان و بلند مدت نداریم گفت :وزیر کشاورزی و آقای سینکی
از طریق وزارت صمت به مجلس قول داده است که نیازمندیهای کاالهای
اساسی برای بلند مدت را تهیه کنند که تدارک هم دیدهاند .صندوقها و
سیلوها و انبارهای ما اشباع شدهاند.
نعمتی در مورد موضوع گرانی و افزایش قیمتها هم گفت :رئیس سازمان
تعزیرات گزارشی از نوع برخورد با افتتاح و گران فروشی و چند قیمتیها
دادند .آقای نوبخت هم دربار ه بحثهای نوسانات قیمت ارز مواردی را مطرح
کردند معتقدیم دولت و مجلس و قوه قضاییه باید همسو با یکدیگر تالش
کنیم که موضوع گرانیها و چند نرخی ها را در اسرع وقت کنترل کنیم.
به گفتهی نعمتی ،اصلیترین موضوع مطرح در این جلسه تعیین

رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها:

عقبماندگی مزد کارگران به بیش از یک میلیون تومان رسید

رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها گفت :بر اساس آخرین
محاسبات انجامشده  ۸۰۰هزار تومان عقبافتادگی دستمزد کارگران،
تبدیل به یک میلیون و  ۴۲هزار تومان شده است.
فرامرز توفیقی ،رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسالمی
کار درباره وضعیت مبهم مدیریت وزارت کار گفت :وقتی نمایندگان
قوه مقننه بدون اندیشه ،فکر و فقط بر پایه جلب آراء حوزه انتخابیه
به صورت هیجانی تصمیم به استیضاح میگیرند ،متاسفانه شاهد
آشفتگیهای متعاقب آن نیز هستیم ،چرا که اگر استیضاح وزیر کار
سیستماتیک و هدفمند بود به تبع آن مطالبه گرایانه به دنبال بندهای
استیضاح بودند.
وی ادامه داد :اینکه وزارتخانهای بدون وزیر اداره شود و چون
سرپرست ممکن است تغییر کند بگویند تصمیمات و مصوباتش الزم
االجرا نیست و هیچ توقعی از این وزارتخانه ندارند ،نشان دهنده
بیبرنامگی دولت است؛ دولتی که پویا و مترقی است با عوض شدن
وزرا ،اهداف ،چشم انداز و سیاست هایی که تدوین کرده است تغییر
نمیکند .
نماینده کارگران تأکید کرد :سازمان برنامه مکلف است برنامه ها
را بر اساس سیاستهای اجرایی ،خط مشی و اهداف به وزارتخانه ها
ابالغ کند و وزارتخانه ها موظفند برای اجرای این وظایف برنامه ریزی
کنند چه در حضور وزیر و چه زمانی که وزیر وجود نیست و وزارتخانه
با سرپرست اداره میشود.
توفیقی تصریح کرد :قوه مقننه فراموش کرده که یکی از بندهای

استیضاح بحث معیشت کارگران بود و حاال در این چند ماه چه بالیی
بر سر آن آمده است .در هیچ یکی از نطقها و تذکرات نمایندگان
مجلس این روزها نشنیدیم که به سرپرست وزارت کار درباره
استنکاف غیر قانونی از برگزاری جلسه شورای عالی کار تذکری
بدهند .
وی با بیان اینکه چهار ماده قانونی سرپرست وزارت کار را مکلف
به برگزاری جلسه شورای عالی کار میکند ،ادامه داد :وقتی سه نفر
از اعضای اصلی شورای عالی کار تقاضای تشکیل جلسه اضطراری را
میدهند باید این جلسه تشکیل شود و وقتی که تشکیل شد سرپرست
وزارت کار فقط یک رای از  ۹رای دارد.
نماینده کارگران ادامه داد :سرپرست وزارت کار می تواند جلسه
شورای عالی را تشکیل دهد و در آنجا مخالفت کند؛ ضمن آنکه حتی
مخالفتش بسیار بیمنطق است چراکه در کمیته دستمزد که ذیل شورای
عالی کار تشکیل شده یکی از اعضای فنی و متخصص زیرمجموعه وزارت
کار و همچنین از دو وزارتخانه دیگر حضور داشتند و مصوبه کمیته
دستمزد امضای آنها رسیده است.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها با اعالم اینکه بر اساس آخرین
محاسبات انجام شده  ۸۰۰هزار تومان عقب افتادگی دستمزد که به
تصویب گروههای سه جانبه در کارگروه مزد شورای عالی کار رسیده بود
االن تبدیل به یک میلیون و  ۴۲هزار تومان شده است ،ادامه داد :ما
میگوییم همان  ۸۰۰هزار تومانی که در کمیته دستمزد مصوب شد،
مبنا قرار گیرد و شورای عالی کار برای نهایی شدن آن تشکیل جلسه
دهد.
وی با انتقاد از موضع سرپرست وزارت کار مبنی بر منتفی دانستن
برگزاری جلسه شورای عالی کار تاکید کرد :سرپرست وزارت کار حتی
اگر وزیر هم بود نمی توانست در این مقام به تنهایی بگوید جلسه شورای
عالی کار تشکیل نمی شود
توفیقی تاکید کرد :گره زدن سرنوشت خانواده های کارگری
به اینکه چه کسی وزیر میشود درست نیست ،کسی که وزیر شد
باید یاد بگیرد که اندیشههای فردی بر مسند وزارتخانه غلبه نکند و
صرفا اجرای قانون اساسی و اجرای قانون مرتبط با حیطه وظایفش
را باید در دستور کار داشته باشد و بر اساس برنامه پیشبرود نه
سلیقه شخصی.

زمان بندی اقدامات دولت است .مبنی بر این که دولت باید در تمامی
موضوعات برنامهها را به مجلس اعالم کند .خوشبختانه آقای نوبخت هم
قول داد برنامه زمان بندی مشخص برای اقداماتشان را به مجلس ارائه
دهند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس در پاسخ به این پرسش که کاالهای
اساسی شامل چه مواردی میشود گفت :دولت مکلف است که  ۲۵قلم کاال
را تامین و به مردم نیازمند بدهد .آنها شامل شش میلیون حقوق بگیر و ۱۴
میلیون اقشار مختلف هستند که زیر  ۳میلیون تومان درآمد دارند .این کاالها
مربوط به اقالم روزمره و نیازمندیهای مردم همچون کره ،ماست ،تخم مرغ
و غیره است.
وی گفت که قرار است در شش ماهه دوم سال در دو نوبت این اتفاق
بیفتد .محل پرداخت و عدد آن مشخص است که مجموع پرداختی  ۱۲هزار
و  ۵۰۰میلیارد تومان است.
نعمتی خاطر نشان کرد :افراد مشمول این بستههای حمایتی مشخص و
بانک اطالعاتی آنها تشکیل شده است که از طریق آن اقدام صورت میگیرد.
فرض کنیم فردی که پرداخت کننده به بیمه تامین اجتماعی باشد اگر کمتر از
سه میلیون تومان دریافتی داشته باشد خانوادهاش تحت پوشش قرار میگیرد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس در پایان دربارهی زمان معرفی وزرای
پیشنهادی دولت گفت :با توجه به مذاکرهای که با آقای واعظی داشتم مقرر
شد که چون هفته آینده هفته سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیه است
دولت وزرای مد نظر را هفته آینده معرفی کند تا در مدت خود در مجلس
معرفی شود .این وزرا شامل اقتصاد ،صمت ،و تعاون و کار و رفاه اجتماعی
است.
نعمتی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا شریعتمداری و آخوندی
استفعا کردهاند گفت که هنوز آنها استعفا نکردهاند.

رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی اعالم کرد :این نهاد از
دو سال پیش تاکنون با پرداخت تسهیالت از منابع خود ،یکهزار
و  61طرح اشتغالزا در مناطق روستایی و محروم کشور اجرا کرده
است.
«محمد سعیدی کیا» در پنجمین همایش ملی روز روستا
و عشایر افزود :از مناطق محروم و روستایی ،بنیاد مستضعفان از
حدود دو سال پیش کمک به اشتغال زایی را در این مناطق در
دستور کار خودد قرار داد که تا  15مهر ماه امسال در مجموع سه
هزار و  312میلیارد ریال برای این کار تسهیالت پرداخت کرده که
منجر به ایجاد شغل برای هشت هزار و  453نفر شده است.
سعیدی کیا همچنین اظهار داشت :برای پرداخت  11هزار و
 408میلیارد ریال تسهیالت دیگر نیز تاکنون  2هزار و  118قرارداد
منعقد شده است که می تواند برای  16هزار و  452نفر شغل ایجاد
کند.رئیس بنیاد مستضعفان خاطر نشان کرد :با پول نفت کشور
به طور کامل آباد نمی شود و باید با ایجاد اشتغال در همه مناطق
کشور ،به توسعه پایدار دست یابیم.
وی اظهار داشت :مهم ترین هدف بنیاد مستضعفان ،کاهش
فقر و بیکاری و ایجاد اشتغال در روستاها و مناطق محروم است
زیرا به بهبود وضعیت اقتصادی در این مناطق و کاهش مهاجرت به
شهرها منجر می شود.
سعیدیکیا گفت :برای پرورش ماهیان خاویاری در استان های
گیالن ،مازندران و گلستان  181هزار و  582میلیارد ریال اختصاص
یافته است که برای بیش از  100نفر اشتغالزایی شده است.
وی به پرداخت تسهیالت برای خرید خودرو به مددجویان
تحت پوشش کمیته امداد اشاره کرد و افزود :در این حوزه با
همکاری بنیاد علوی ،کمیته امداد امام خمینی (ره) و بانک سینا
تاکنون خرید  10هزار دستگاه خودرو برای توسعه حمل ونقل
روستایی در دستور کار بنیاد قرار گرفته است.
رئیس بنیاد مستضعفان توانمندسازی خانوارها در روستاها و
مناطق محروم را از اولویت های این نهاد انقالبی دانست و گفت :تمام
اقدام های ما در این مناطق مبتنی بر توانمندسازی خانوارها است تا با
افزایش درآمدهای آنها وضعیت معیشت روستاییان بهبود یابد.
وی به اجرای طرح توزیع البسه بین دانشآموزان در مناطق
محروم اشاره کرد و یادآورشد :در سال گذشته بنیاد علوی موفق شد که
 88هزار و  748بسته پوشاک در بین دانش آموزان محروم این مناطق
توزیع کند و برای ارتقا سالمت مادران در این مناطق تاکنون  812هزار
و  754سبد غذایی در سراسر کشور توزیع شده است.
به گفته سعیدی کیا ،در طرح ارتقاء سطح علمی دانشآموزان
در سال تحصیلی  97ـ  96توسط بنیاد علوی  161هزار و 170
دانش آموز تحت پوشش این طرح قرار گرفتند که در مجموع بیش
از  100میلیارد ریال برای این دانش آموزان هزینه شد.
پنجمین همایش روز روستا با حضور اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهوری ،انوشیروان محسنی بندپی سرپرست
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به همت معاون توسعه روستایی
و مناطق محروم معاون اول رییس جمهوری در مجموعه تالش
تهران برگزار شد.
شورای فرهنگ عمومی کشور با هدف ارج نهادن به فرهنگ و
تالش روستاییان و توجه دادن همگان به نقش این قشر در توسعه
و بالندگی اقتصادی کشور 15 ،مهر ماه را به عنوان ملی روستا
نامگذاری کرده است.

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺷﻤﻴﺮﺍﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﺮﻱ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺷﻤﻴﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺷﻤﻴﺮﺍﻧﻲ
ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709980241400558ﺷﻌﺒﻪ  117ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ  1397/11/1ﺳﺎﻋﺖ  10ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/78189

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 117ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺍﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳﻴﺪ ﻋﺰﻳﺰ ﺍﻳﻤﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻝ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709980241400540ﺷﻌﺒﻪ  117ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ
ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ  1397/11/6ﺳﺎﻋﺖ  10:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ
ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/78188

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 117ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻓﺮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻱ ﺁﻳﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻛﺮﻩ ﻧﺎﺏ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709980241400605ﺷﻌﺒﻪ  117ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/11/7ﺳﺎﻋﺖ  11ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ
ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/78186

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  117ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺎﻭﺵ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ  1397,07,03ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  531767ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ
 14007853595ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  -1:ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺩﺭ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﻠﻰ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺣﺼﻮﻝ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯﻫﺎﻯ ﭘﻴﺶ
ﺭﻭﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ -2 .ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻯ ،ﺗﻬﻴﻪ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ
ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ  ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻯ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻠﻰ ﻳﺎ ﺟﺰﺋﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ  -3 .ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻣﺸﺎﻭﺭﻩﺍﻯ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻳﺎ
ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻋﻠﻤﻰ ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ،ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﻣﻌﺪﻧﻰ.
 -4ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻓﻨﻰ ﻃﺮﺡﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎﻻﺩﺳﺘﻰ ،ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺳﺘﻰ ﻭ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺩﺳﺘﻰ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻭ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻋﻠﻤﻰ -5 .ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻴﺎﺯﺳﻨﺠﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ﻭ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎﻻ ﺩﺳﺘﻰ ،ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺳﺘﻰ ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﺳﺘﻰ - 6 .ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ
ﻫﻤﺎﻳﺶﻫﺎ ﻭ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﺎ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﻭ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻋﻠﻤﻰ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺶ ،ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺶﻧﻴﺎﺯﻫﺎ
ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﺘﺎﻳﺞ ،ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ
ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ - 7 .ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩﺍﻯ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ
ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ،ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻳﺎ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻭ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻯ ،ﺗﻬﻴﻪ،
ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻣﺤﺘﻮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﺸﺎﻥ  - 8 .ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ
ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ  ،ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻋﻠﻤﻰ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺬﻛﻮﺭ -9 .ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ،ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﻣﺠﺎﺯ ،ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﻭ
ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺭﺯﻯ ﻭ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ
ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻳﺎ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﺎ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ
ﻳﺎ ﺷﻌﺐ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺟﻰ  .ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ
ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ  :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻯ  -ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﻣﺤﻠﻪ
ﺟﻬﺎﺩ-ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﺎﺝ-ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻓﺸﺎﺭ)-(12,1ﭘﻼﻙ -47ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ -ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ  1431813613ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻋﺒﺎﺭﺕ
ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  500000000ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻘﺪﻯ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ  1000ﺳﻬﻢ  500000ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺗﻌﺪﺍﺩ  420ﺳﻬﻢ ﺁﻥ ﺑﻰ ﻧﺎﻡ ﻋﺎﺩﻯ ﺗﻌﺪﺍﺩ  580ﺳﻬﻢ ﺁﻥ
ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻋﺎﺩﻯ ﻣﺒﻠﻎ  200000000ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻴﻦ ﻃﻰ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  72,5,752,11ﻣﻮﺭﺥ  1397,05,18ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ-ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﺑﺎ ﻛﺪ  752ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﺩﺭ ﺗﻌﻬﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺁﻗﺎﻯ ﻳﺎﺳﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪﻯ ﻣﺤﻤﺪﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 0070913234ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻰ 0480084777ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻗﺪﻳﺮﻯ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 5659887287ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ  :ﻛﻠﻴﻪ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ  ،ﺳﻔﺘﻪ  ،ﺑﺮﻭﺍﺕ  ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺘﻔﻘﺎ ً ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮ
ﻋﺎﻣﻞ  :ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﭘﻮﺭﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  2580468544ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ
ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﺮﻳﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  2595872427ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ
ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ8 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
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