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قاضی باید برای اصالح
کودک گام بردارد

معاون حقوقی قوه قضاییه با خطیرشمردن وظیفه قضات درعرصه دادرسی اطفال اظهارکرد :نقشی که قضات در این باره ایفا می کنند ،به
منزله نقش پزشک درمانگراس��ت و باید در جهت اصالح کودک گام بردارند .به گزارش ایرنا ،ذبیح ا ...خدائیان تصریح کرد :اقدام صحیح
قاضی باید به منزله دارویی برای درمان یا اصالح کودک باشد نه اینکه تصمیم نابجای وی زمینه ساز انحراف کودک شود.

...

مشاوره حقوقی
خوانندگان محترم! در صفحه حقوقی روزنامه خراس��ان،

پاسخگویپرسش هایحقوقیشماهستیم.شمامی توانید
پرس��ش های خود را در تمام زمینه های حقوقی ،از طریق
پیامک به شماره  2000999ارسال کنید .لطف ًا در ابتدای

متنپیامکحتماکلمه«حقوقی»راقیدفرمایید.

پرسش :طی یک تصادف ،آسیب جزئی دیدم و به همین
دلیل ،در کالنتری رضایت دادم .ح��ال ،مدتی است
که دچار سرگیجه و اختالالت بینایی شد هام و دکتر
میگوید که علت آن ،آسیب دیدگی ناشی از همان
تصادف است .آیا می توانم بابت این موضوع شکایتی از
راننده مطرح کنم؟
پاسخ :بستگی به رضایت نامه دارد .اگر گذشتُ ،م َن َّجز
(بدون قید و شرط) و کامل باشد ،نمی توانید از آن برگردید
یا به اصطالح عدول کنید .بنابراین ابتدا باید متن رضایت
نامه را بررسی کنید .در هر صورت شما می توانید از راننده
شکایت کنید .در صورتی که ُمش َتکی عنه (راننده) به
رضایت قبلی شما در کالنتری استناد کند ،قاضی موضوع
را بررسی و تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد .ماده۱۰۱
قانون مجازات اسالمی در این مورد بیان می کند« :گذشت
منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی
باید ّ
معلق علیه تحقق
ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا
ٌ
یافته باشد .همچنین عدول از گذشت ،مسموع نیست».
بررسی اعتبار رضایتنامه ،اعم از رسمی یا عادی بر عهده
قاضی است که پرونده تحت نظر او جریان دارد و در حال
رسیدگی میباشد.
پرسش :خودرویی را به ف��ردی فروخته ام .طی یک
قولنامه ،ق��رار شد پس از پرداخت قسط آخ��ر مبلغ
خودرو ،سند به نام وی زده شود .حال ،او قسط آخر را
پرداخت نکرده است و جوابگوی تلفن هم نیست .از
طرفی ،مطلع شدم که فرد مذکور ،خودرو را فروخته
است .آیا میتوانم برای ضبط خ��ودرو یا اجبار وی به
پرداخت قسط آخر ،اقدام کنم؟
پاسخ :پس از انعقاد عقد بیع ،خریدار باید ثمن معامله
را طبق قرارداد به شما پرداخت کند .مطابق ماده 394
قانون مدنی ،مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و طبق
شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است ،پرداخت کند
وگرنه فروشنده حق خواهد داشت از دادگاه اجبار مشتری
را به پرداخت ثمن بخواهد .بنابراین شما می توانید با طرح
دادخواست «مطالبه ثمن» در ش��ورای حل اختالف (در
صورتی که مبلغ باقی مانده کمتر از بیست میلیون تومان
است) یا دادگاه حقوقی محل اقامتگاه خریدار (در صورتی
که مبلغ باقی مانده بیشتر از بیست میلیون تومان است)،
الزام ایشان را به پرداخت مبلغ باقی مانده از ثمن معامله
بخواهید .همزمان ،با تقدیم دادخواست می توانید از
دادگاه درخواست صدور قرار «تامین خواسته» کنید.

قانون مجازات اسالمی

حقوق کار

مجازات های قانونی برای فحاشی و تهدید

عوامل مؤثردراجرای طرح طبقه بندیمشاغل

بر اساس قانون ،فحش دادن و توهین کردن به دیگران جرم است .ماده
 608قانون مجازات اسالمی ،بیان می کند که« :توهین به افراد از قبیل
فحاشی و استعمال الفاظ رکیک ،چنانچه موجب حد َقذف نباشد ،به
مجازات شالق تا  74ضربه و یا  50هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی
خواهد بود ».طبق ماده  245قانون مجازات اسالمیَ ،قذف عبارت است
دادن زنا یا لواط به شخص دیگر ،هرچند این شخص مرده باشد.
از نسبت
ِ
مجازات َقذف جزو حدود اسالمی است و در صورت اثبات آن ،طبق شرایط
مندرج در قانون ،مجرم به هشتاد ضربه شالق محکوم خواهد شد .بنابراین
در صورتی که توهین و فحش موجب حد قذف نباشد ،می توان با استناد به
ماده  ،608پس از اثبات جرم ،توهین کننده را به مجازات مقرر در قانون
محکوم کرد .در این جا الزم است به مجازات تعیین شده برای فحاشی در
ماده  609قانون مجازات اسالمی(فصل پانزدهم) نیز اشاره کنیم که بر
اساس آن« ،هر کس به یکی از رؤسای قوای سه گانه یا معاونان رئیس جمهور

یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی یا نمایندگان مجلس خبرگان
یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان
وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام
وظیفه یا به سبب آن توهین کند به سه تا شش ماه حبس و یا تا  74ضربه
شالق یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود ».از
سویدیگر،براساسقانون،تهدیددیگرانبهقتل،ضررهاینفسی،شرفی
سری نسبت به خود فرد یا بستگان او ،به هر نحو ممکن،
و مالی یا افشای ّ
جرم محسوب می شود .به استناد ماده  669قانون مجازات اسالمی« ،اعم
از این که [فرد تهدید کننده] به این واسطه[تهدید کردن] تقاضای وجه یا
مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد» ،تهدید افراد
توسط او ،موجب مجازات ،تا  74ضربه شالق یا زندان از دوماه تا دو سال
خواهد شد .بنابراین ،تهدید به هر شکل ممکن و با هر منظوری ،جرم است
و تهدید کننده به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.

بر اساس ماده  48قانون کار« ،به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار
دیگری ،وزارت کار و امور اجتماعی [در حال حاضر وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی] موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با
استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه
نماید و به مرحله اجرا درآورد ».طبقه بندی مشاغل در حقیقت ،نوعی
واقعی کردن دستمزد است .به این معنا که کارگری با سابقه کار بیشتر،
توانایی باالتر و شغل سخت تر ،بتواند حقوق و دستمزدی متناسب با کار
توانایی خود دریافت کند .در واقع ،در طبقه بندی مشاغل ،دستمزد
و
ِ
کارگر با استفاده از الگوها و شاخصه های مقرر در قانون ،تعیین می
شود .در طرح طبقه بندی مشاغل ،کمترین دستمزد ،حداقلی است که
توسط شورای عالی کار ،هر سال در اسفندماه ،تعیین و اعالم می شود.
بر اساس نظام ارزیابی فعلی ،عوامل مؤثر در طبقه بندی مشاغل به چهار
گروه مهارت ها(شامل تحصیل و تجربه) ،مسئولیت ها(شامل سرپرستی،

ایمنی دیگران ،مواد و محصوالت ،ماشین آالت و تجهیزات ،تماس و
ارتباط با دیگران و فرم ها و گزارش ها) ،کوشش ها(شامل کوشش فکری
و جسمی) و شرایط کار(شامل شرایط نامساعد محیط کاری و خطرات
ناشی از کار) تقسیم می شود .بر اساس بررسی شرایط کاری کارگر و
امتیاز کسب شده توسط وی ،کارگر را در یکی از گروه های بیست گانه
طبقه بندی مشاغل قرار می دهند .پس از انجام این بررسی ،حقوق پایه
کارگر بر اساس ضریب جدید مربوط به گروه ،تعیین خواهد شد .با تعیین
حقوق پایه کارگر ،اضافه کاری ،سنوات ،عیدی و پاداش و حق شیفت
وی بر اساس دستمزد پایه جدید تعیین می شود .توجه داشته باشید که
حق عائله مندی کارگران با طرح طبقه بندی مشاغل تغییر نخواهد کرد.
دلیل این عدم تغییر ،تصریح بند  2ماده  86قانون تأمین اجتماعی است
که« :میزان کمک عائله مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر
ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در ماه میباشد».

حقوق مدنی

حقوق خانواده

چهکسی صالحیت تنظیم سند رسمی را دارد؟

حدود اختیارات پدربرای ازدواج دختر

ماده  1284قانون مدنیَ ،س َند را این گونه تعریف می کند«:سند عبارت
است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد ».به
نوع رسمی و عادی تقسیم می شوند .طبق ماده
طور کلی ،اسناد به دو ِ
 1287قانون مدنی ،اسناد رسمی اسنادی هستند که «در اداره ثبت
اسناد و امالک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی،
در حدود صالحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد».
بنابراین ،نخستین ویژگی سند رسمی ،تنظیم آن توسط مأمور صالحیت
دار رسمی است .تفاوتی ندارد که مأمور تنظیم کننده سند ،در استخدام
دولتباشد(مانندمأموراجرایدادگستری)یانباشد(مانندسردفتراسناد
رسمی) ،اما باید صالحیت تنظیم سند را ،مطابق قانون ،داشته باشد .به
عنوان نمونه ،فردی که کارمند رسمی اداره ثبت احوال است ،به ِصرف
دارا بودن عنوان کارمند رسمی ثبت احوال نمی تواند اسناد سجلی را
تنظیم کند ،بلکه تنظیم اسناد سجلیِ ،صرف ًا بر عهده مأموری است که

عالوه بر کارمند رسمی بودن اداره ثبت احوال ،بر اساس پست سازمانی
خود ،مأمور تنظیم اسناد سجلی باشد و قانون این صالحیت را برای پست
سازمانی او در نظر گرفته باشد .موضوع دیگری که درباره تنظیم اسناد
رسمی باید مد نظر قرار داد ،رعایت مقررات قانونی است .مأمور رسمی
باید سند را در محدوده صالحیت خود و طبق تشریفات مقرر قانونی
تنظیم کند .تشریفات تنظیم اسناد رسمی به دو دسته تقسیم می شود.
دسته نخست ،تشریفاتی است که عدم رعایت آن باعث از رسمیت افتادن
سند نمی شود .به عنوان نمونه ،به استناد ماده 1294قانون مدنی ،باطل
نکردن تمبر برای اسناد رسمی ،باعث از رسمیت افتادن این اسناد نمی
شود .دسته دوم ،تشریفاتی است که رعایت نکردن آن باعث از رسمیت
افتادن سند می شود .باید توجه داشته باشید که رعایت تمام تشریفات
مندرج در قانون ،برای رسمی شدن سند الزامی است ،مگر آن که قانون،
مانند ماده  ،1294خالف این مسئله را پیش بینی کرده باشد.

به استناد ماده  1043قانون مدنی ،ازدواج دختر باکره ،منوط به کسب
اجازه پدر یا جد پدری است .به اعتقاد برخی حقوقدانان مانند زنده یاد
دکتر ناصر کاتوزیان ،اجازه ازدواج از سوی پدر یا جد پدری باید خاص و
مربوط به ازدواج با فرد معینی باشد؛ بنابراین اجازه کلی ،مانند این که
بگویند«:با هر کس خواستی ازدواج کن» ،کافی نیست .اجازه پدر یا جد
پدری تا زمانی که عقد ازدواج جاری نشده ،قابل رجوع است؛ به این معنا
که پدر یا جد پدری می تواند پیش از انعقاد عقد ازدواج ،اجازه خود را پس
بگیرد و مانع ازدواج شود .اگر عقد ازدواج دختر باکره بدون اجازه پدر یا
جد پدری منعقد شود ،عقد باطل نیست اما بدون اجازه پدر یا جد پدری،
عقد ازدواج رسمیت نخواهد داشت .همچنین در صورتی که پدر یا جد
پدری ،با دادن اجازه ازدواج ،عقد انجام گرفته را تنفیذ (تأیید) کنند،
اجازه آن ها قابل رجوع نخواهد بود .با این حال ،اگر پدر یا جد پدری،
بدون علت موجه ،از دادن اجازه ازدواج خودداری کنند ،اجازه آن ها

ساقط خواهد شد .تشخیص موجه یا غیرموجه بودن اجازه ندادن پدر
یا جد پدری برعهده دادگاه است .طبق بند دوم ماده  4قانون حمایت
خانواده(مصوب  ،)1391/12/1دادگاه صالح برای رسیدگی به این
مسئله ،دادگاه خانواده است .طبق ماده  1043قانون مدنی ،در صورتی
که دختر ،اجازه ندادن پدر یا جد پدری را موجه نداند ،می تواند با معرفی
کامل مردی که می خواهد با او ازدواج کند و نیز شرایط ازدواج و مهریه
توافق شده ،به دادگاه خانواده ،اجازه ازدواج با فرد مورد نظر را از دادگاه
بگیرد .دادگاه پس از بررسی شرایط ،در صورتی که دالیل اجازه ندادن
ازدواج از سوی پدر یا جدپدری را موجه نداند ،اجازه ازدواج دختر با فرد
مورد نظر را صادر می کند .افزون بر این ،در شرایطی که دسترسی به پدر
یا جد پدری مقدور نیست  ،دختر می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده
اجازه ازدواج دریافت کند .دادگاه پس از بررسی درخواست ،رأی مقتضی
را صادر خواهد کرد.

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ٩۵/٢

ﺑﺎﻧ� ﺻﺎدرات ا�ﺮان ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﺷﻌﺐ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﻧﻈﺮ دارد اﻣﻼ� و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻣﺸﺮوﺣﻪ ذ�ﻞ را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻔﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ  ،ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ١٣٩٥/١٠/٢٩ﺟﻬﺖ ﺑﺎزد�ﺪ
و در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ دا�ﺮه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻧ� واﻗﻊ در زاﻫﺪان ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮ�  ،اداره ﻣﺮ�ﺰ� ﺑﺎﻧ� ﺻﺎدرات ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻃﺒﻘﻪ اول ﻣﺮاﺟﻌﻪ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ٠٥٤-٣٣٢١٢١١٩ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ و ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻧ� روز�� ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ١٣٩٥/١١/١٠ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺎ�ﺘﻬﺎ� در�ﺎﻓﺘ� از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﺰا�ﺪه در ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺻﺒﺢ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ١٣٩٥/١١/١١در �ﻤﻴﺘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻧ� ﺑﺎزﮔﺸﺎ��
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ رﺳﻴﺪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎ�ﺘﻬﺎ� ﺣﺎو� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺷﺮ�ﺖ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﺑﺎﻧ� در رد و �ﺎ ﻗﺒﻮل ﻫﺮ �� از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ �ﺎ اﺑﻄﺎل ﻣﺰا�ﺪه ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .

ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﯾﺮان – ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺐ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻣﻼک ﻣﺰاﯾﺪه اى ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﯾﺮان  -ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺐ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ٩٥,٢-
ﭘﻼک ﺛﺒﺘﯽ

ﻋﺮﺻﻪ

اﻋﻴﺎن

ﻗﻴﻤﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻠﮏ
)ﻋﺮﺻﻪ و اﻋﻴﺎن(

ﻗﻴﻤﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ )رﯾﺎل (
ﻗﻴﻤﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﺷﻴﻦ
آﻻت

ﺗﻮﻟﻴﺪ�

١٩٠٠٠

٣٦٦٥

٨٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٢٫٧٩٩٫٦٠٠٫٠٠٠

١١٫٢٤٩٫٦٠٠٫٠٠٠

ﺗﻮﻟﻴﺪ�

٥٠٦٠

١٢٢٩

٢٬٦٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٠

٢٬٦٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠

١٣٢٬٥٠٠٬٠٠٠

٥٠٤٠

٣٧٩٫٢٠

١٬٤٩٦٬٠٠٠٬٠٠٠

٠

١٬٤٩٦٬٠٠٠٬٠٠٠

٧٤٬٨٠٠٬٠٠٠

٣٨٢٫٣٦

١٬٧٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٠

١٬٧٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٨٥٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠

٠

٢٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠

١٣٬٧٥٠٬٠٠٠

٠

٤١٥٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٠٬٧٥٠٬٠٠٠

٨١٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٤٠٬٥٠٠٬٠٠٠
٥٧٬٥٠٠٬٠٠٠

ﮐﻞ ﻗﻴﻤﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ

٥٠٦٫٢٤٨٫٠٠٠

ﮔﺮوه ب  -ﻧﻘﺪ  %٧٠-%٣٠اﻗﺴﺎط ٣٦
ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻧ��

زاﺑﻞ -ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘ� ﻣﺤﻤﺪ آﺑﺎد

�ﺎرﺧﺎﻧﻪ ر�ﺴﻨﺪﮔ� ،ﺑﺎﻓﻨﺪﮔ� و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮﺷﺎ�

ﮔﺮوه ب  -ﻧﻘﺪ  %٧٠-%٣٠اﻗﺴﺎط ٣٦
ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻧ��

زاﺑﻞ -ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘ� ﻣﺤﻤﺪ آﺑﺎد

ردﯾﻒ

ﻧﺎم ﻣﻠﮏ

١

�ﺎرﺧﺎﻧﻪ

٢

�ﺎرﺧﺎﻧﻪ

١٠٣٫١٠٦٣

٣

ﻣﻠ� �ﺎرﺧﺎﻧﻪ

٢٩٤٨

ﺗﻮﻟﻴﺪ�

٤

ﻣﻠ� �ﺎرﺧﺎﻧﻪ

٧٨٩٫١

ﺗﻮﻟﻴﺪ�

٢٠٠٠٠

٥

زﻣﻴﻦ

٢٤١٤٫١٥٥٦و
٢٤١٤٫١٥٥٥

ﻣﺴ�ﻮﻧ�

٦٦٢٫٢٠

_

٦

زﻣﻴﻦ

٥٢٫٢٠٨

ﻣﺰروﻋ�

٥١٨٫٨٤

ـ

٤١٥٬٠٠٠٬٠٠٠

٧

ﻣﻠ� �ﺎرﮔﺎﻫ�

٢٢٧٠٩٫٥٢٧١

ﺗﻮﻟﻴﺪ�

٢٧١٫٥٠

٢٣

٨١٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٠

٨

�ﺎرﺧﺎﻧﻪ

١٠٣٫١٠٦٠

ﺗﻮﻟﻴﺪ�

٢٠٠٠

٣٠٢٫٥٠

١٬١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٠

١٬١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٩

�ﺎرﺧﺎﻧﻪ

١٠٣٫٤٧٨٫١٠٠

ﺗﻮﻟﻴﺪ�

٤٠٠٠

٨٦٤

٢٬٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٧٬٧٩٠٬٦٠٠٬٠٠٠

٩٬٩٩٠٬٦٠٠٬٠٠٠

٤٩٩٬٥٣٠٬٠٠٠

١٠

�ﺎرﺧﺎﻧﻪ

١١

ﺷﻌﺒﻪ و واﺣﺪ
ﻣﺴ�ﻮﻧ� ﻓﻮﻗﺎﻧ�

-٢٢١٧٧٫٨٦
٢٢١٧٧٫٨٧

ﺗﻮﻟﻴﺪ�

٤٤٩٦

٩٠٥

٥٬٧٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٠

٥٬٧٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٨٥٬٠٠٠٬٠٠٠

١٣٢

٢٧٠

٢٬٠١٦٬٠٠٠٬٠٠٠

٠

٢٬٠١٦٬٠٠٠٬٠٠٠

١٠٠٬٨٠٠٬٠٠٠

١٢

زﻣﻴﻦ

١٥٢٥٫٥٠

ـ

٥٬٧٢٠٬٦٢٥٬٠٠٠

٠

٥٬٧٢٠٬٦٢٥٬٠٠٠

٢٨٦٬٠٣١٬٢٥٠

١٣

زﻣﻴﻦ

١١٧٥٫٥٠

ـ

٣٬٨٧٩٬١٥٠٬٠٠٠

٠

٣٬٨٧٩٬١٥٠٬٠٠٠

١٩٣٬٩٥٧٬٥٠٠

١٤

زﻣﻴﻦ

١٢٢٣

ـ

٤٬٠٣٥٬٩٠٠٬٠٠٠

٠

٤٬٠٣٥٬٩٠٠٬٠٠٠

٢٠١٬٧٩٥٬٠٠٠

١٥

زﻣﻴﻦ

١٢٠٧٫٥٠

ـ

٤٬٣٤٧٬٠٠٠٬٠٠٠

٠

٤٬٣٤٧٬٠٠٠٬٠٠٠

٢١٧٬٣٥٠٬٠٠٠

١٦

زﻣﻴﻦ

١٠٣٩

ـ

٣٬٩٤٨٬٢٠٠٬٠٠٠

٠

٣٬٩٤٨٬٢٠٠٬٠٠٠

١٩٧٬٤١٠٬٠٠٠

١٧

زﻣﻴﻦ

١٠١٠

ـ

٤٬٥٤٥٬٠٠٠٬٠٠٠

٠

٤٬٥٤٥٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٢٧٬٢٥٠٬٠٠٠

١٨

زﻣﻴﻦ

١٠١٥

ـ

٣٬٥٥٢٬٥٠٠٬٠٠٠

٠

٣٬٥٥٢٬٥٠٠٬٠٠٠

١٧٧٬٦٢٥٬٠٠٠

١٩

زﻣﻴﻦ

١٠١٥

ـ

٣٬٥٥٢٬٥٠٠٬٠٠٠

٠

٣٬٥٥٢٬٥٠٠٬٠٠٠

١٧٧٬٦٢٥٬٠٠٠

٢٠

زﻣﻴﻦ

٧٥٦٫٥٠

ـ

٢٬٦٤٧٬٧٥٠٬٠٠٠

٠

٢٬٦٤٧٬٧٥٠٬٠٠٠

١٣٢٬٣٨٧٬٥٠٠

٢١

ﻣﻠ� ﺗﺠﺎر�
ﻣﺴ�ﻮﻧ�

٤٤٨٧٫١١٨٨

٢٤٢

٥٩٤٫٢٠

٨٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٠

٨٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٢

آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺴ�ﻮﻧ�

٢٨٦٤٫٢١

ﻣﺴ�ﻮﻧ�

١٢٩٫٤٨

١٬٩٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠

٠

١٬٩٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠

٩٦٬٧٥٠٬٠٠٠

٢٣

آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺴ�ﻮﻧ�

٤٤٨٧٫٩٨٨٨

ﻣﺴ�ﻮﻧ�

١٢٣

١٬٧٨٥٬٠٠٠٬٠٠٠

٠

١٬٧٨٥٬٠٠٠٬٠٠٠

٨٩٬٢٥٠٬٠٠٠

٢٤

آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺴ�ﻮﻧ�

٤٤٨٧٫٩٨٨٩

ﻣﺴ�ﻮﻧ�

١٢٣

١٬٧٣٢٬٥٠٠٬٠٠٠

٠

١٬٧٣٢٬٥٠٠٬٠٠٠

٨٦٬٦٢٥٬٠٠٠

١٠٣٫١٠٣٢
١٠٣٫١٠٣٣

ﺳﻨﺪ ﻣﺤﻠ�
٢١٨٦١٫١
اﺻﻠ�
٢١٨٦١٫٣
اﺻﻠ�
٢١٨٦١٫٤
اﺻﻠ�
٢١٨٦١٫٥
اﺻﻠ�
٢١٨٦١٫٦
اﺻﻠ�
٢١٨٦١٫٧
اﺻﻠ�
٢١٨٦١٫٨
اﺻﻠ�
٢١٨٦١٫٩
اﺻﻠ�
٢١٨٦١٫١٩
اﺻﻠ�

ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮى

ﻣﺘﺮاژ )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖ
در ﻣﺰاﯾﺪه )رﯾﺎل (

ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش

آدرس

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

ﺗﺠﺎر�-
ﻣﺴ�ﻮﻧ�
ﺗﺠﺎر�-
ﻧﻤﺎ�ﺸﮕﺎﻫ�
ﺗﺠﺎر�-
ﻧﻤﺎ�ﺸﮕﺎﻫ�
ﺗﺠﺎر�-
ﻧﻤﺎ�ﺸﮕﺎﻫ�
ﺗﺠﺎر�-
ﻧﻤﺎ�ﺸﮕﺎﻫ�
ﺗﺠﺎر�-
ﻧﻤﺎ�ﺸﮕﺎﻫ�
ﺗﺠﺎر�-
ﻧﻤﺎ�ﺸﮕﺎﻫ�
ﺗﺠﺎر�-
ﻧﻤﺎ�ﺸﮕﺎﻫ�
ﺗﺠﺎر�-
ﻧﻤﺎ�ﺸﮕﺎﻫ�
ﺗﺠﺎر�-
ﻧﻤﺎ�ﺸﮕﺎﻫ�
ﺗﺠﺎر�-
ﻣﺴ�ﻮﻧ�

ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ
ﻣﺸﺎع
ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ
ﻣﺸﺎع
ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ
ﻣﺸﺎع

ﮔﺮوه ب  -ﻧﻘﺪ  %٧٠-%٣٠اﻗﺴﺎط ٣٦
ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻧ��

ﺧﺎش -ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘ�

ﮔﺮوه ب  -ﻧﻘﺪ  %٧٠-%٣٠اﻗﺴﺎط ٣٦
ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻧ��
ﮔﺮوه ب  -ﻧﻘﺪ  %٧٠-%٣٠اﻗﺴﺎط ٣٦
ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻧ��
ﮔﺮوه ب  -ﻧﻘﺪ  %٧٠-%٣٠اﻗﺴﺎط ٣٦
ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻧ��
ﮔﺮوه ب  -ﻧﻘﺪ  %٧٠-%٣٠اﻗﺴﺎط ٣٦
ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻧ��
ﮔﺮوه ب  -ﻧﻘﺪ  %٧٠-%٣٠اﻗﺴﺎط ٣٦
ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻧ��
ﮔﺮوه ب  -ﻧﻘﺪ  %٧٠-%٣٠اﻗﺴﺎط ٣٦
ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻧ��
ﮔﺮوه ب  -ﻧﻘﺪ  %٧٠-%٣٠اﻗﺴﺎط ٣٦
ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻧ��
ﮔﺮوه ب  -ﻧﻘﺪ  %٧٠-%٣٠اﻗﺴﺎط ٣٦
ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻧ��
ﮔﺮوه ب  -ﻧﻘﺪ  %٧٠-%٣٠اﻗﺴﺎط ٣٦
ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻧ��
ﮔﺮوه ب  -ﻧﻘﺪ  %٧٠-%٣٠اﻗﺴﺎط ٣٦
ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻧ��
ﮔﺮوه ب  -ﻧﻘﺪ  %٧٠-%٣٠اﻗﺴﺎط ٣٦
ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻧ��
ﮔﺮوه ب  -ﻧﻘﺪ  %٧٠-%٣٠اﻗﺴﺎط ٣٦
ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻧ��
ﮔﺮوه ب  -ﻧﻘﺪ  %٧٠-%٣٠اﻗﺴﺎط ٣٦
ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻧ��
ﮔﺮوه ب  -ﻧﻘﺪ  %٧٠-%٣٠اﻗﺴﺎط ٣٦
ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻧ��
ﮔﺮوه ب  -ﻧﻘﺪ  %٧٠-%٣٠اﻗﺴﺎط ٣٦
ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻧ��
ﮔﺮوه ب  -ﻧﻘﺪ  %٧٠-%٣٠اﻗﺴﺎط ٣٦
ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻧ��
ﮔﺮوه ب  -ﻧﻘﺪ  %٧٠-%٣٠اﻗﺴﺎط ٣٦
ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻧ��
ﮔﺮوه ب  -ﻧﻘﺪ  %٧٠-%٣٠اﻗﺴﺎط ٣٦
ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻧ��
ﮔﺮوه ب  -ﻧﻘﺪ  %٧٠-%٣٠اﻗﺴﺎط ٣٦
ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻧ��
ﮔﺮوه ب  -ﻧﻘﺪ  %٧٠-%٣٠اﻗﺴﺎط ٣٦
ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻧ��

زاﻫﺪان  -ﺧﻴﺎﺑﺎن  ٣٠ﻣﺘﺮ� ﻣﻨﺸﻌﺒﻪ از ﺑﻠﻮار
ﺷﻬﻴﺪ ﻓﺎﺿﻠ�
زاﻫﺪان  -ﺧﻴﺎﺑﺎن  ٣٠ﻣﺘﺮ� ﻣﻨﺸﻌﺒﻪ از ﺑﻠﻮار
ﺷﻬﻴﺪ ﻓﺎﺿﻠ�
زاﻫﺪان  -ﺧﻴﺎﺑﺎن  ٣٠ﻣﺘﺮ� ﻣﻨﺸﻌﺒﻪ از ﺑﻠﻮار
ﺷﻬﻴﺪ ﻓﺎﺿﻠ�
زاﻫﺪان  -ﺧﻴﺎﺑﺎن  ٣٠ﻣﺘﺮ� ﻣﻨﺸﻌﺒﻪ از ﺑﻠﻮار
ﺷﻬﻴﺪ ﻓﺎﺿﻠ�
زاﻫﺪان  -ﺧﻴﺎﺑﺎن  ٣٠ﻣﺘﺮ� ﻣﻨﺸﻌﺒﻪ از ﺑﻠﻮار
ﺷﻬﻴﺪ ﻓﺎﺿﻠ�
زاﻫﺪان  -ﺧﻴﺎﺑﺎن  ٣٠ﻣﺘﺮ� ﻣﻨﺸﻌﺒﻪ از ﺑﻠﻮار
ﺷﻬﻴﺪ ﻓﺎﺿﻠ�
زاﻫﺪان  -ﺧﻴﺎﺑﺎن  ٣٠ﻣﺘﺮ� ﻣﻨﺸﻌﺒﻪ از ﺑﻠﻮار
ﺷﻬﻴﺪ ﻓﺎﺿﻠ�
زاﻫﺪان  -ﺧﻴﺎﺑﺎن  ٣٠ﻣﺘﺮ� ﻣﻨﺸﻌﺒﻪ از ﺑﻠﻮار
ﺷﻬﻴﺪ ﻓﺎﺿﻠ�
زاﻫﺪان  -ﺧﻴﺎﺑﺎن  ٣٠ﻣﺘﺮ� ﻣﻨﺸﻌﺒﻪ از ﺑﻠﻮار
ﺷﻬﻴﺪ ﻓﺎﺿﻠ�
زاﻫﺪان  -ز�ﺒﺎﺷﻬﺮ -ﺧﻴﺎﺑﺎن و�ﻼ -ﺑﻌﺪ از ﺗﻘﺎﻃﻊ
ﭘﻴﺮوز�
زاﻫﺪان  -ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨ� - ٤٨واﺣﺪ دوم
ﻏﺮﺑ�
زاﻫﺪان  -ز�ﺒﺎﺷﻬﺮ -ﻣﻨﻄﻘﻪ  ٧ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﺼﺮ  -ﻧﺼﺮ
 ١٣ﻗﻄﻌﻪ  ٥ﺑﻠﻮ�  -٤٢ﻃﺒﻘﻪ اول

ﮔﺮوه ب  -ﻧﻘﺪ  %٧٠-%٣٠اﻗﺴﺎط ٣٦
ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻧ��

زاﻫﺪان  -ز�ﺒﺎﺷﻬﺮ -ﻣﻨﻄﻘﻪ  ٧ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﺼﺮ  -ﻧﺼﺮ
 ١٣ﻗﻄﻌﻪ  ٥ﺑﻠﻮ�  -٤٢ﻃﺒﻘﻪ دوم

�ﻨﺎر�  -ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘ�
ﺳﺮاوان  -ﺑﺨﺶ آﺳﭙﻴﭻ
ا�ﺮاﻧﺸﻬﺮ  -اﺳﭙ�ﻪ  -روﺳﺘﺎ� ﭼﺎﻧﻒ
زاﻫﺪان  -ﺷﻬﺮ� ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﺮوﺷﺎن  -اﻧﺘﻬﺎ� خ
 ٣٠ﻣﺘﺮ� ﻏﺮﺑ�
زاﺑﻞ -ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘ� ﻣﺤﻤﺪ آﺑﺎد
زاﺑﻞ -ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘ� ﻣﺤﻤﺪ آﺑﺎد

�ﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو

زاﻫﺪان  -ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘ� ﺟﺎده ﻣﻴﺮﺟﺎوه
ﺟ�ﻴﮕﻮر  -ﻣﺤﻞ ﻗﺪ�ﻢ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧ� ﺻﺎدرات

ﻣﻠ� ﻣﺬ�ﻮر دارا� ﺳﻨﺪ ﻣﺤﻠ� ﺑﻮده و ﭘ� ﮔﻴﺮ�
اﺧﺬ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﺮ�ﺪار ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ

/٩٥٣٠٧٥٩٦ز

CMYK

