اﻣﺴﺎل ﺛﺒﺖ ازدواج  3درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﺎرﺳﺎل ﺑﻮد

ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد واﻣﻼک ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری  31ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  527ﻫﺰار و  874ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪ ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎﻧﯽ در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ راه اﻧﺪازی ﮐﺎﻧﻮن دﻓﺘﺮداران و دﻓﺘﺮﯾﺎران اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  31ﻣﯿﻠﯿﻮن و  527ﻫﺰار و  874ﻫﺰار ﺧﺪﻣﺖ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل 52 ، 92
درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻃﯽ ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺠﻤﻮع ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  616ﻫﺰار و
 605ﺳﻨﺪﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل  12 ، 92درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﮔﻔﺖ:در ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  816ﻫﺰار و  540ﺳﻨﺪ در دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺳﻨﺎدرﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪه ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  10 ، 92درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت در ﻣﺠﻤﻮع  453ﻫﺰار و  147ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﻬﺮ  ،93ﮔﻔﺖ:او در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪاد ازدواج و ﻃﻼق
ازدواج در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل  ،92ﺳﻪ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت  90ﻫﺰار و  959ﻃﻼق ﻧﯿﺰ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل  92ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ او اداﻣﻪ داد:
اﺳﺖ.
ﻃﯽ ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه  19ﻫﺰار و  226ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ را وﺻﻮل ﻣﻌﺎون ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﮔﻔﺖ:
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  13 ،درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل اﺷﺎره
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت  33ﻫﺰار و  606ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل  11، 92درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
او ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﻬﺮﻣﺎه اﻣﺴﺎل  1574اﺧﺘﺮاع و  9ﻫﺰار و  792ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎری در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎل  93ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل  99 ، 92درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
او در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻃﺮحﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺠﻤﻮع  1909ﻃﺮح ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
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