ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴــﻴﻨﻰ ﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  686ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺧﺎﻧــﻢ ﻓﺎﻃﻤــﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻯ ﻧﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  1966ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
 0333/264/92ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﻴﺮ
 0332/264/92ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻳﻮﺳــﻒ
ﻳﺤﻴﻰ ﺣﺴــﻴﻨﻰ ﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  520ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  92/02/15ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﻨﻈــﻮﺭﻯ ﻧﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  54320ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  91/7/11ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧــﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ
ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1 :ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻧﻴﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1346ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 686
ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ  -1 :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻯ ﻧﻴﺎﻥ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1346ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1966ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻓﺮﻭﺯﻧﺪﻩ ﺣﺴــﻴﻨﻰ ﻧﻴﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1348ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1614ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺍﻳﺮﺝ ﻣﻨﻈﻮﺭﻯ ﻧﻴﺎﻥ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1342ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  1714ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺣﺴﺴﻴﻨﻰ ﻧﻴﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1343ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  22ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﻓﺮﻳﺒﺎ
 -3ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﻣﻨﻈﻮﺭﻯ ﻧﻴﺎﻥ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1359ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  7572ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﻧﻮﺭﺍﻟﻬﺪﻯ ﺳﻴﺪ
ﺣﺴــﻴﻨﻰ ﻧﻴﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1341ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  83ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﻓﺮﻳﺪﻩ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ 1318
ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1323ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  44106ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻯ ﻧﻴﺎﻥ ﻣﺘﻮﻟﺪ 1355
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  136ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻫﻤﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  645ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ
ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
السیتکس نشان میدهد:
بررسی
هایﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺷﻤﺎﺭﻩ 6
 36039ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻮﺯﻩ  264ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ
 264ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  6ﺗﻬﺮﺍﻥ
 36035ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻮﺯﻩ
دریچه
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺳــﺎﺩﺍﺕ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺳﺎﺟﺪﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  113ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺳﺎﺟﺪﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  113ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  853/264/91ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ
 852/264/91ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺳﻴﺪ ﺿﻴﺎء ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻓﺨﺮﻯ ﺳﺎﺟﺪﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  4096ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  91/9/18ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ
ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺳﺎﺟﺪﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  485ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  91/6/10ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ
ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ  -1 :ﻓﺮﻫﻮﺩﻩ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺣﺴﻴﻦ ﺳﺎﺟﺪﻯ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1335ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1 :ﻓﺮﻫﻮﺩﻩ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺳﺎﺟﺪﻯ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1335ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1258ﺻﺎﺩﺭﻩ
 1258ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻓﺮﻧﺎﺯ ﺣﺴــﻴﻦ ﺳﺎﺟﺪﻯ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1340ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  702ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻓﺮﻧﺎﺯ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺳﺎﺟﺪﻯ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1340ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  702ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﺷــﻴﺮﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺣﺴﻴﻦ ﺳﺎﺟﺪﻯ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1347ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  113ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
 -3ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﻟﺴــﺎﺩﺍﺕ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺳﺎﺟﺪﻯ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1347ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  113ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﺳﻴﺪﻩ
خراسان-1اعالم کرد
1354رایانه
صنفی
نظام
س���ازمان
ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﺳــﻴﺪﻩ ﻓﺮﺍﻧﻚ ﺣﺴﻴﻦ ﺳﺎﺟﺪﻯ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1354ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  025 -087099 -1ﺻﺎﺩﺭﻩ
 025 -087099ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﻓﺨﺮﻯ
ایﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺳﺎﺟﺪﻯ
دبیر ﺣﺴﻴﻨﻰ
ﻓﺮﺍﻧﻚ
ﺍﺯ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓــﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ
ﺳــﺎﺟﺪﻯ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1311ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  4096ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻛﺮﺝ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ
که اعضایی که تا تاریخ  31شهریورماه اقدام به پرداخت حق
ﺑﺎﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴــﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ
خواهند
برخودار
تخفیف
کنند از
ﻛﺲخود
عضویت
ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ
شد.ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ
ویژهﺍﻯ ﺍﺯ
ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﻫﺮ
های برتر
فش���ارهای داخلی ناشی از رقابت ناس���الم له شوند .مرکز کیفیت
های برت���ر از ماتریس ارزیابی
ت
کیفی
مرکز
های
ی
بر اس���اس بررس���
ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
نصرﺻﺎﺩﺭ
ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
تماماعضاییکهدارای
خراسان،
ﮔﻮﺍﻫﻰدبیر
فناوران-ﺍﻻبهگفته
ﺷﻤﺎﺭﻩت 6ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺣﻮﺯﻩ
اعتبارس���نجی 6ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 36040ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻮﺯﻩ 264
دارد
پذیری و تعهدات اجتماعی ،همه را بر آن می
مسوولی
دهد که
ﺣﻞمی
 264ﺷﻮﺭﺍﻯادامه
ها،
ت
ﺭﺋﻴﺲشرک
ها،
36042ن
ها ،س���ازما
( )elecitexاغلب سیستم
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ و
تسویه
اقدام به
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺍﺑﻼﻍ
بدهی معوقه هستند در صورتی که تا شهریورماهﺁﮔﻬﻰ
حرکت کنیم و از آن س���بقت نگیریم یا به جای
جامعه
واقعیات
با
همگام
که
در
وکار،
ب
کس
فضای
و
ها
ه
فروشگا
بازار،
اصناف
وب
های
ه
پایگا
موسس���ات،
ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺍﻭﺩ ﺣﺴﻦ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1569ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  326/264/92ﺍﺯ
مدیرهﻗﺎﺟﺎﺭ ﺩﺍﻣﻐﺎﻧــﻰ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺩﺍﻣﻐﺎﻧﻰ ﻭ ﻋﻠﻰ
ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺿﺎ
تخفیفﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ
ﻣﻈﻔﺮ
ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ
مصوبهیات
ﻃﺎﻟﺒﻰ20درصد
تواننداز
کنندمی
مبلغمزبور
ﻣﻤﻘﺎﻧﻰ ﺑﻪ
ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ
ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ
نرمﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺍﻳﻦ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺩﺍﻣﻐﺎﻧﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩش���رایط واقعی جامعه را انعکاس دهیم ،لذا
کاذب،
ﺟﻌﻔﺮﻯنتایج
ﺍﻗﺪﺱاعالم
تکلیف و
رفع
اند
ﭼﻨﻴﻦه
دوام بود
بحران
کردن با
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩپنجه
دس���ت و
ﻧﻤﻮﺩﻩحال
ﺗﻬﺮﺍﻥ در
گذشته
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥسال
شوند.ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻠﻚ ﻣﺸﺎﻉ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ س���ه
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻳﻚ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  91/10/23ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ
برخوردارﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪ  152ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ
ﺟﻬﺖ
اقدام به اعالن مکث و اعمال پروتکل MAX
السیتکس در چنین شرایطی
حال افول هس���تند و همچنان در وضعیت ناپایدار اما
و با ش���یب تندی در
ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1 :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﻧﮋﺍﺩ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1331ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  494ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺩﺍﻭﺩ ﺣﺴﻦ
ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ – ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺑﻮﺫﺭ ﺟﻨﻮﺑﻰ – ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷــﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ 9209980231700075
لذاﻭﺭﺛﻪ
ﻣﺮﺣﻮﻡ
یﻭ
ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﺑﻮﺩﻥ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  92/06/06ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ  10/30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺑﻪ
شوند ،بسیار به واقعیت نزدیکتر
ﺍﻧﺠﺎﻡاعالم می
ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎاز آن
ﻧﺪﺍﺭﺩپس
ﺩﻳﮕﺮﻯ که
نتایجی
کند
ﻧﮋﺍﺩ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1341ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  1369ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ م
برند.
ﻣﺠﻬﻮﻝمی
ﻋﻠﺖبه سر
متعادل
وزير صنعت ،معدن و تجارت:
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ
ت سربلند بیرون بیایند ،نشان از
های سخ 
ش
چال
از
که
برگزیدگانی
و
اس���ت
با
که
دهد
ی
م
نش���ان
الس���یتکس
های
ی
ارزیاب
و
رصد
نتایج
فناوران-
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ
ضریب تحمل و توان باالی آنهاست.
نامتعادل پایدار در
شرایط
ﮔﻮﺍﻫﻰشدید
نابسامانی
سیستم
کمی
وجود
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
ﻣﺮﺑﻮﻁوﺻﺎﺩﺭ
ها ،ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ
ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ
رش���دﻭﻗﺖ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ
ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ
گزارش ،ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 6
ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
36045ازﺭﺋﻴﺲ ﺣﻮﺯﻩ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ .
های تحمیل و تبعیضات خارجی از سال
نش���انه
اس���اس این
 264ﺷﻮﺭﺍﻯ بر
سوءمدیریت،
های  2009تا  2012وجود داشته است که عمدتا ناشی
دوره
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ
 36047ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  152ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
توليد
وزي���ر صنعت ،مع���دن و تجارت با بي���ان اينكه
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩنامحس���وس و خزنده شروع شده است که
ش���کل
 2006روی
ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪکاذب
هیجانات
آشفتگی وﺑﻪموج
سوءاستفاده از
آزمون و خطاهای کورکورانه،
اینترنتﺑﻪبهﻛﻼﺳــﻪ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ
 1560ﻣﻄﺎﺑــﻖ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﻛﺒــﺮﻯ ﻛﺠﻮﺭﻯ
ﺧﺎﻧــﻢ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ
تحريمها
مقابل
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪدر
بيش���تري
تواند
گرا مي
ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ
اینﺗﻮﺿﻴﺢ
ﭼﻨﻴﻦ
ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
 0313/264/92ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
834/264/91
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ
5163
مقاومتﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻋﺰﻳﺰﻯ ﺑﻪ
ﭘﺮﻳﺴــﺎ
صادراتﺧﺎﻧﻢ
السیتکس رصد و اعالم شده بود و تا  2008و
ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥسوی
نزولی از
س���یر
آغاز
ﮔﻮﺍﻫﻰناپایدار»
«متعادل
نابس���امانی
بینی،
 2013در اثر خوش
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩدوره
ﻛﻼﺳﻪو در
اس���ت
ﺗﻨﻌﻤﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  2712ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  91/1/28ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻋﺰﻳﺰﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
داش���ته باشد و در واقع مطلع اقتصاد مقاومتي است ،افزود:
های برتر
ﺗﻬﺮﺍﻥبعد علنی شده است .مرکز کیفیت
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯآن به
داش���ته و از
ادامه
2009
که
است
حالی
در
این
است.
داشته
بر
در
نزولی
سیری
کلی
طور
به
اما
شده،
ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1 :ﻛﺒﺮﻯ ﻛﺠﻮﺭﻯ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1330ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 1560
ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  218ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  91/4/10ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺷﻤﺎﺭﻩكاالهاي
نيازمند
گون-1هاي
صادرات
دوگانه-3باﻧﺪﺍ
ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 1027ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
داشتهﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺑﻬﺎﺭﻩ ﺗﻨﻌﻤﻰ
ﻣﺘﻮﻓﻰ -2
چنینﻋﺰﻳﺰﻯ
 -2ﺷﺎﺩﻯ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪما5163
كش���ورها1362
ﭘﺮﻳﺴﺎكهﻋﺰﻳﺰﻯ ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺍﺳــﺖ بﺑﻪه :
ایران و تبعیض در ش���بکه جهانی وب که در
اس���تانداردهای
ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪآغاز
ﺷــﻤﺎﺭﻩ که
1362طوری
است .به
کیفی
ﻫﻤﺴــﺮاز افت
شرایطی نشان
ﻣﺘﻮﻓﻰدر
ﺩﺧﺘﺮکمی
باشندﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥرشد
ﺗﻨﻌﻤﻰ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1350ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  1602ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓــﻰ  -4ﻧﻘﻤﻪ ﺗﻨﻌﻤﻰ ﻣﺘﻮﻟﺪ 1354
 -3ﻣﻨﻴﺮﻩ ﭼﺎﻻﻙ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1342ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
اينﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪرا13669
1366
ش���ود
باعث مي
ببرند ،كه
ﺷﻤﺎﺭﻩكاالي ما
قيمتي
ﻣﺘﻮﻟﺪهر
و ب���ه
های بزرگ ایرانی را یک ش���به و بدون اطالع
ت
ش���رک
گریبان
حاضر
حال
و
داشته
کوتاهی
عمر
اما
رفته
باال
کثرت
و
شده
افزوده
ها
ت
کمی
به
چند
هر
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  5322ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ
 1249ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ
ايران
كاريﺩﺭكهﻳﻚتركيه
مانند
ﺑﺎﺳــﺘﻨﺎﺩ ماﻣﺎﺩﻩقطع
ارتباط ارزي
ﻫﺮ ﻛﺲ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ
قبلی ﻳﻚ
اند.ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ
ﻗﺎﻧﻮﻥ
نیز361
اعتبارﻣﺎﺩﻩ
ﺑﺎﺳــﺘﻨﺎﺩ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ
ﺍﻯمنتج بهﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ
ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
گاز ﻣﻰ
ﻧﻮﺑﺖ باﺁﮔﻬﻰ
ﺣﺴــﺒﻰ
نشود،.ﺍﻣﻮﺭ
 361ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺭﺍ
فرستد را رصد و ردیابی
تحریم به کام مرگ می
اس���تنادﺗﺎبه
ﻧﻮﺑﺖو با
گرفته
شده
اعتماد و
تخریب فضای
نظمی
افزایشﻳﺎ بی
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲضمن
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ
ﺑﺎﺷــﺪ
ﻣﺘﻮﻓﻰيا ﻧﺰﺩ ﺍﻭ
ميﺍﺯ
نفتﺍﺯما.
هند با
كند،
بینی خود را بر اس���اس شرایط جامعه در
کرده و هش���دار داده بود و پیش
شده .و باعث
کشیده
هم
سرآمد
های
م
سیست
از
برخی
به
حتی
ناپایداری
این
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
264گفت:
غضنفري
ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 6
ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺣﻮﺯﻩ
آمیز36037
ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺷﻤﺎﺭﻩ 6
ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
دكترمه���ديﺣﻮﺯﻩ
خبرگ��زاري فارس 36043 -ﺭﺋﻴﺲ
احتمالی پیش رو متذکر ش���د ،که متاسفانه
ش���رایط
اهمیت دوام و
 264ﺷﻮﺭﺍﻯمورد
طور
ﺭﺋﻴﺲهمین
خارجی و
تحت تاثیر فشارهای تبعیض
آنها
برخی از
شده که




حتی سیستمهای سرآمد تحت فشارهای داخلی و خارجی له شدهاند
شرکتها برای دوام ،به انجماد خودخواسته روی آوردهاند

توليد صادراتگرا مقاومت بيشتري
م دارد
در مقابل تحري 

چهارمین دوره آموزشی برگزاری نمایشگاه مهرماه برگزار میشود

مدیریت برگزاری نمایش���گاه ( ،)EMDچهارمین دوره آموزش برگزاری
جاری برای فعاالن نمایش���گاهی کشور برگزار
نمایش���گاه را مهرماه س���ال
کند.
می
اندرکاران صنعت
فناوران -با توجه به اهمیت افزایش توان علمیدس���ت
نمایشگاهی کشور و دس���تور سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر لزوم دارا

پرداخت قسطي ماليات
براي مودياني که الکترونيکي
اظهارنامه بدهند
مدي����ر کل امور مالياتي فارس با اعالم امکان تقس����يط ماليات گفت :موديان
ماليات����ي که اظهارنامه خود را به صورت الکترونيکي تحويل دهند ،ميتوانند 40
درصد ماليات را نقد و مابقي را طي شش قسط تا پايان دي ماه پرداخت کنند.

بودن مدرک پیشرفته مدیریت برگزاری نمایشگاه ( )EMDبرای تمام فعاالن
های نمایشگاهی
بندی شرکت
نمایش���گاهی کشور و ارتباط مورد فوق با رتبه
و برگزاری س���ه دوره  EMDدر ایران با شرکت  102نفر از  49شرکت ،مقرر
اس���ت چهارمین دوره آموزش���ی مذکور (آخرین دوره) با همکاری دانشگاه
های آموزش���ی ( )UFIدر مهرماه سال
راونزبرگ آلمان به عنوان مجری دوره

جاری برگزار شود.
الزم به ذکر است ،با توجه به ظرفیت محدود دوره فوق و تعیین سطح تمامی
های نمایشگاهی پس از این دوره ،در صورت تمایل اعضای صنف به
ش���رکت
نامه
های آموزشی ،در اسرع وقت فرم تکمیل شده و معرفی
حضور در این کالس
المللی ایران ارسال کنند.
های بین
برای هر نفر را به دفتر انجمن نمایشگاه

موج -فرهاد مومني با بيان اين مطلب گفت :بر اس���اس تصميمات گرفته شده در
صورت ارايه اظهارنامه ،ماليات متعلقه س���ال گذشته اشخاص حقيقي براي واحدهاي
توليدي با  14درصد افزايش نسبت به عملکرد سال  90و براي واحدهاي غيرتوليدي
با افزايش  16درصدي نس���بت به سال  90محاس���به ميشود .وي گفت :اين نسبت
مربوط به فعاالن اقتصادي در کالن شهرهاست و در ديگر نقاط کشور ماليات واحدهاي
توليدي با  12درصد و واحدهاي غيرتوليدي با  14درصد نس���بت به عملکرد آنها در
س���ال  90محاسبه ميش���ود .مومني با تاکيد بر اينکه امسال تسليم اظهارنامه بر پايه
خود اظهاري اس���ت ،گفت :فقط  15درصد اظهارنامههاي مالياتي موديان به صورت

تصادفي انتخاب و مورد رس���يدگي قرار ميگيرد و چنانچه مودي در اظهارنامه خود
درآمدش را  15درصد کمتر از درآمد واقعي اعالم کرده باشد ،باز هم اظهارنامه تسليم
شده از سوي وي مالک تشخيص ماليات قرار ميگيرد اما بيش از اين اختالف ،باعث
رسيدگي مجدد به پرونده مودي توسط مميزان مالياتي خواهد شد.
مديرکل امور مالياتي فارس يادآور شد :موديان مالياتي بايد پس از تکميل
ف���رم الکترونيکي اظهارنامه مالياتي از طريق پايگاه اينترنتي س���ازمان امور
مالياتي کشور به آدرس  ir.gov.tax.wwwپرينت آن را پس از امضا از طريق
دفاتر پيشخوان دولت ،دفاتر پستي و يا ادارات مالياتي تحويل دهند.

صنف رایانه نرمافزارهای حسابداری خود را به اداره امور مالیاتی نبرند

ای از اعضای خود خواس���ت از خرید و
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران طی اطالعیه
افزار حسابداری به اداره امورمالیاتی خودداری کنند.
ارایه هرگونه نرم
فناوران -در این اطالعیه آمده اس���ت ،پیرو اطالعیههای قبلی اتحادیه صنف فناوران
رایانه تهران در خصوص تجهیز واحد صنفی به لپتاپ و نرمافزار مورد تایید وزارت دارایی

اعض���ا تا اطالع ثانوی از خرید و ارایه هرگونه نرمافزار حس���ابداری به اداره امور مالیاتی
خودداری کنند .گفتنی است ،نحوه ارسال نرمافزار به اداره امور مالیاتی به زودی به اطالع
افزاری از امروز تا اطالع ثانوی مورد
اعضا خواهد رسید .بر اساس این گزارش ،هیچگونه نرم
تایید اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران نیست.
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ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  15/320/000ﺭﻳﺎﻝ ،ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻛﺪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻰ ،ﻛﺪ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ﻛﺎﻻ )ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﺪ( ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ،92/05/14
ﺍﺻﻞ ﻓﺮﻡ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷـﺪﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎﻯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻟﻮﺡ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺣﺎﻭﻯ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺸﺮﻭﺣﻪ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ
ﻣﻄﻬﺮﻯ -ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻴﺮﻋﻤﺎﺩ -ﭘﻼﻙ  2ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ -ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻛﺎﻻ ﻭﺍﺣﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
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ﺷـﺎﻳﺎﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﺳـﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ﻛﺎﻻ )ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﺪ( ﻭ ﻳﺎ ﻓﺮﻡ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺮﺍﻳﻂﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:
ﺍﻟﻒ(  25ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﺍﺯﺍء ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺎﻧﻜﻰ.
ﺏ( ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻ :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ -ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻓﺮﺍﺷﺒﻨﺪ -ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺩﺍﻻﻥ
ﺝ( ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ 3 :ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ.
ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:
 -1ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﺎﻻﻯ ﻣﺸﺎﺑﻪ ) 20ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ(
 -2ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻯ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ) 20ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ(
 -3ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ) 5ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ(
 -4ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ) 25ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ(
 -5ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ )ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻯ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ( ،ﺑﺮﮔﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻗﻄﻌﻰ ﻭ ﻳﺎ
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ) 20ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ(
 -6ﺷﺮﺍﻳﻂ ﮔﺎﺭﺍﻧﺘﻰ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ) 10ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ(
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درست از آب درآمد.
ها بر دوام و بقای
های برتر افزوده اس���ت که غالب سیستم
مرکز کیفیت
اند که هم طبیعی است و هم
صرف تا حتی انجماد خودخواسته روی آورده
خطرناک و به همین دلیل هم الس���یتکس به شکل سیال و پویا تمرکز آنها
روی دوام را به عنوان چالش آنها در نظر گرفته اس���ت .اما خطر آنجاست که
تمرکز صرف فقط بر دوام» اعمال شود ،در حالی که تمرکز بر دوام به عنوان
یکی از محورهای توس���عه السیتکس باید روی کلیه معیارهای مدل تعالی
السیتکس جاری شود که این همان میل به تعالی است .بنابراین کسانی که
اند.
اند ،حتی دوام هم نیاورده
تعهدی نسبت به میل تعالی از خود نداشته

توسط انجمن نمایشگاههای بینالمللی ایران

اطالعیه اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران:
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کسبوکارهای ایرانی در سه سال گذشته رو به افول رفتهاند

تخفیف ویژه نصر خراسان به اعضایی
که حق عضویت را تا شهریور ماه
پرداخت کنند

بنابراين هرچه بيش���تر به سمت توليدات صادراتگرا برويم،
فش���ار تحريمها بهتر مديريت خواهد شد .يعني ما تهديد
تحري���م را به فرصت بكر و ناب بدل ميكنيم .وي افزود :بايد
با توس���عه صادرات خدمات فني  -مهندسي و صادرات كاال
در كش���ورهاي همسايه و غيرهمسايه حضور داشته باشيم،
زيرا اين كار اقتصاد ما را ايمنتر ميكند .چند كش���ور سلطه
گر جهان اين بار به نظر خودش���ان خيلي حساب شده عمل
كردهاند .اما نهايتا مظلوميت و حقانيت پيروز شد و ميشود.
ما در اين دو س���ال آخر خيلي سعي كرديم كه اين فشارها به
مردم منتقل نشود .اين كه سلطهگران ميگويد ما تجارت مواد
غذايي را در مورد ايران تحريم نكردهايم و ژس���ت بينالمللي
ميگيرند ،ياوهگويي بيش نيس���ت زيرا ايجاد تنگنا و مضيقه
در جابهجايي پول براي خريد و تامين همين مواد غذايي نيز
وجود دارد .وزير صنعت ،معدن و تجارت با اش���اره به اينكه
از زمس���تان سال  ٩٠آهنگ افزايش قيمت ارز آغاز شد و در
آن زمان تالشه���اي معمول بانك مركزي جواب نميداد،
گفت :دو جريان سازندگي داخلي و جريان تحريمهاي رو به
گس���ترش خارجي ،در روزهاي پاياني سال  90با هم برخورد
كرد و نتيجه آن ش���وكهاي سنگين ارزي و تغييرات پياپي
در پارامترهاي كالن اقتصادي ،مثل س���فته بازي ارز و طال
و ايجاد تورم بود.
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پنجره

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

وزارت صنعت ،معدن و تجارت مجوز
واردات نمیدهد

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :س���ال گذشته
حدود  ۳۵میلیارد دالر واردات در گروههای سه تا  ۹کاالیی که
مواداولیه و ملزومات موردنیاز تولید است ،انجام شد.
س��ازمان توس��عه و تجارت -حمید صافدل افزود:
در س���ه ماه نخست امس���ال نیز شاهد کاهش واردات و رشد
صادرات غیرنفتی بودهایم ،بهگونهای که برای نخس���تین بار
تراز تجاری غیرنفتی کش���ور مثبت شد و صادرات از واردات
پیشی گرفت.
صافدل در واکنش به سخنان برخی مبنی بر صدور مجوز
برای واردات ازس���وی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،گفت:
این وزارتخانه مجوز واردات صادر نمیکند.
وی گفت :گروهبندی کاالیی سال گذشته برای نخستین
بار در کش���ور به اجرا درآمد که طی آن ،کاالهای اساس���ی و
نهادهها و همچنین داروها در گروههای اول و دوم و مواد اولیه
تولیدات صنعتی ،معدنی و کش���اورزی ،قطعات واسطهای،
کاالی نیمه س���اخته و تجهیزات مورد نیاز تولید در گروههای
سه تا  ۹قرار گرفتند.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :گروه  ۱۰نیز به
کاالی س���اخته شده نهایی که در داخل کشور به اندازه کافی
تولید میشدند و حتی صادرات داشتند و همچنین جمعی از
کاالهای مصرفی غیرضروری اختصاص یافت که در نیمه دوم
سال ،ثبت سفارش آن محدود و سپس ممنوع شد.
صافدل افزود :نتیج���ه این روند این بود که با وجود نیاز
کشور به تامین ذخایر استراتژیک در بخش کاالهای اساسی و
همچنین لزوم تامین دارو و تجهیزات پزشکی که واردات آنها
با افزایش همراه بود ،اما در مجموع شاهد کاهش  ۱۳درصدی
واردات کشور در سال گذشته بودیم.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ،تمرکز برنامههای
صادراتی س���الجاری را بر رقابتپذیری کاالهای تولیدی،
توانمندس���ازی بنگاههای صادراتی ،توس���عه فعالیتهای
تشکلهایبخشخصوصی،تقویتمنابعمالیتولیدکنندگان
و صادرکنندگان و همچنین تامین هزینههای مش���ارکتی
بازاریابی و حمایت از فعالیتهای بازاریابی دانست.
وی ادامه داد :همچنین تقویت ش���بکه حمل و نقل
صادرات���ی در داخل از طریق ایجاد پایانه ها و تمرکز در
اطالعرس���انی و شفافیت در اطالع رسانی برای حذف
هرگونه رانت احتمالی در حوزه تجارت خارجی و حقوق
رقابتی و نیز تس���هیل در فضای کس���ب و کار و وضع
موافقتنامههای تجاری دوجانبه و چند جانبه در س���ه
حوزه دی هش���ت ،اکو و کشورهای اسالمی نیز از دیگر
برنامههای حمایت از صادرات در سال جاری است.

