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تریبون
بورس تهران به اوج تاریخ رسید

پس از روزها رشد مداو ِم قیمت سهام در بورس تهران که یکی از عوامل
مهمش قیمت ارز اس��ت ،نماگر اصلی بازار سرمایه کانال تاریخی  ۱۹۵هزار
واحدی را پش��ت س��ر گذاش��ت و وارد کانال  ۱۹۶هزار واحدی شد؛ به این
ترتیب  ۲۵فروردین  ۱۳۹۸به عنوان روز تاریخی بازار سرمایه ایران به ثبت
رسید.
به گزارش ایس��نا ،سال  ۱۳۹۷شاید برای همیشه در تاریخ بازار سرمایه
س��الی خاص باشد .در این س��ال نماگر اصلی بورس همگام با رشد مداوم و
لجام گسیخته قیمت ارزهای خارجی رشد کرد و با کانال شکنیهای مداوم
توانس��ت برای اولین بار در نهم مهر ماه وارد کانال  ۱۹۵هزار واحدی ش��ود.
ام��ا از آن روز به بعد این ش��اخص رو به کاه��ش رفت و در محدوده  ۱۵۰تا
 ۱۶۰هزار تایی نوسان داشت.
ای��ن فراز و فرودها پوله��ای خوبی را به جیب حرفهایهای بازار برد .از
ابتدای امس��ال نیز بازار ارز شاهد رشد آرامی بود و قیمت سهمها در بورس
تهران نیز همپای آن رشد کرده است؛ به طوری که از ابتدای سال تا شاخص
کل بازده نقدی و قیمتی فقط یک روز کاری اندکی افت را شاهد بوده است.
به این ترتیب نیز برای اهالی بازار س��رمایه روز تاریخی رقم خورد و شاخص
کل توانست برای اولین بار رکورد نهم مهر ماه  ۱۳۹۷را بشکند و وارد ترازی
جدید شود.
رکوردی که برای اقتصاد ایران نش��ان از شمشیری دو لبه دارد؛ رکودی
که با آن کارنامه بورس را در س��رمایهگذاری قویتر نشان میدهد اما نشان
از وضعیت خوب اقتصاد ندارد ،بلکه حاصل رشد قیمت ارزهای خارجی طی
مدتهای گذش��ته است .رشدی که هر چند که ش��یرینیاش به کام اهالی
حرفهای بازار مینش��یند و میتواند سرمایههای خرد را بیشتر به بازار سهام
بکشاند اما از دیدگاهی باعث افتخار نیست ،چرا که این رشد به دلیل افزایش
تولی��د و رونق اقتص��ادی نبوده بلکه به دلیل تضعی��ف ارزش پول ملی طی
ماههای گذشته رخ داده است.
ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران  ۸۸۲واحد
رشد کرد و به رقم  ۱۹۶هزار و  ۸۴واحدی رسید .همچنین شاخص کل هم
وزن با  ۲۵۲واحد رشد رقم  ۳۹هزار و  ۱۱۲واحدی را تجربه کرد.
ش��اخص آزاد ش��ناور با  ۱۰۵۸واحد افزایش تا رق��م  ۲۲۱هزار و ۴۹۴
واحدی باال رفت و شاخص بازار اول با رشد  ۱۰۷۶واحدی به رقم  ۱۴۶هزار
و  ۵۰۱رس��ید اما ش��اخص بازار دوم با  ۲۴۸واحد کاهش تا رقم  ۳۸۰هزار
و  ۸۰۱پایی��ن رفت.در معامالت دومی��ن روز کاری این هفته نماد معامالتی
ش��رکت توس��عه معادن و فلزات به تنهایی  ۳۸۳واحد به شاخصهای بازار
س��رمایه کمک کرد .پس از این نماد ،نماد ش��رکتهای گسترش نفت و گاز
پارسیان ،گروه مپنا و پاالیش نفت بندر عباس هر کدام به ترتیب ۱۳۳ ،۱۹۲
و  ۸۵واحد تأثیر افزاینده روی شاخصهای بازار داشتند.
در طرف مقابل ،صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،ملی صنایع مس ایران،
بان��ک ملت و فوالد مبارکه اصفه��ان هر کدام به ترتیب  ۵۴ ،۷۶ ،۱۰۶و ۵۰
واحد نقش کاهنده روی نوس��انات ش��اخصهای بازار داشتند .در معامالت
گروه استخراج کانههای فلزی عمدتاً با رشد مالیمی همراه شدند ،البته نماد
توسعه معادن و فلزات که به تازگی مجمع عمومی فوقالعادهاش برگزار شد
بدون محدودیت نوسان قیمت بازگشایی شد و توانست در قیمت پایانی بیش
از  ۹درصد رشد را تجربه کند.

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ

ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﺭﺍء ﻫﻴـﺎﺕ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴـﻒ ﻭﺿـﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘـﻲ ﺍﺭﺍﺿـﻲ ﻭ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻲ ﺭﻭﺩﺍﻥ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧـﻪ ﻭ
ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬـﻲ ﻣـﻲ
ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺷـﺨﺎﺹ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺻـﺪﻭﺭ ﺳـﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿـﻴﺎﻥ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣـﺎﻩ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳـﻴﺪ
ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﻣﺮﺍﺟـﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺗﻘﺪ ﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺩﻫﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺮﺍﺟﻌـﻪ ﻣﺘﻀـﺮﺭ ﺑـﻪ ﺩﺍﺩﮔـﺎﻩ
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 -1ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺮﻣﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻡ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  428ﺻـﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﺍﻥ ﺩﺭ
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  300/81ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﻣﻠﻜـﻲ ﻣﺘﺼـﺎﻟﺤﻴﻦ
ﺭﻭﺩﺍﻥ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  1270ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  7ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺯﻧﮕـﺰﺍﻥ ﺩﻫﺒـﺎﺭﺯ
ﺭﻭﺩﺍﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻗﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﭘﻼﻙ  1270ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  7ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻨﺎﻡ ﻣﺤﻤـﺪ
ﻓﺮﺥ ﻧﮋﺍﺩ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 -2ﻧﺎﺻﺮ ﻗﻨﺒﺮﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  4128ﺻـﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﺍﻥ ﺩﺭ
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  152/73ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﻣﻠﻜـﻲ ﻣﺘﺼـﺎﻟﺤﻴﻦ
ﺭﻭﺩﺍﻥ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ  7ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﻣﻴـﺮ ﺩﻫﺒـﺎﺭﺯ ﺭﻭﺩﺍﻥ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻗﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
 -3ﻧﺎﺻﺮ ﻗﻨﺒﺮﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  4128ﺻـﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﺍﻥ ﺩﺭ
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  462/35ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻠﻜﻲ ﻣﺘﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﺭﻭﺩﺍﻥ
ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  1228ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  7ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺯﻧﮕـﺰﺍﻥ ﺩﻫﺒـﺎﺭﺯ ﺭﻭﺩﺍﻥ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻗﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﭘﻼﻙ  1228ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  7ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻨﺎﻡ ﻣﺤﻤـﺪ ﻓـﺮﺥ
ﻧﮋﺍﺩ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 -4ﺭﻓﻌﺖ ﻣﻌﺘﻤﺪﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  4524ﺻـﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺭﻭﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺍﻃﺎﻕ ﻭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺍﻃـﺮﺍﻑ ﺁﻥ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ 702
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  551ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  8ﺍﺻـﻠﻲ ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ ﭘﺸـﺘﻪ ﻣﻌﺰﺁﺑـﺎﺩ
ﺭﻭﺩﺍﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻗﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﭘﻼﻙ  551ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  8ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻨﺎﻡ
ﻏﻼﻡ ﺗﻮﺳﻠﻲ ﻭ ﺷﺮﻛﺎء ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 -5ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻤﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  650ﺻـﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﺍﻥ ﺩﺭ
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺍﻃﺎﻕ ﻭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  407/50ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ
ﻣﻠﻜﻲ ﻣﺘﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﺭﻭﺩﺍﻥ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  137ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  8ﺍﺻـﻠﻲ ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ
ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺭﻭﺩﺍﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻗﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﭘـﻼﻙ  137ﻓﺮﻋـﻲ ﺍﺯ 8
ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻨﺎﻡ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻗﺎﺳﻤﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 -6ﺳﻮﺳﻦ ﻗﺎﺳﻤﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  9ﺻـﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﺍﻥ ﺩﺭ
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺍﻃﺎﻕ ﻭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  408/18ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ
ﻣﻠﻜﻲ ﻣﺘﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﺭﻭﺩﺍﻥ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  137ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  8ﺍﺻـﻠﻲ ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ
ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺭﻭﺩﺍﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻗﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﭘـﻼﻙ  137ﻓﺮﻋـﻲ ﺍﺯ 8
ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻨﺎﻡ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻗﺎﺳﻤﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 -7ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﻭﺷﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  880ﺻـﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﺍﻥ ﺩﺭ
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺍﺗﺎﻕ ﻭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  511/18ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ
ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  319ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  8ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ ﺩﻟﮕﺸـﺎ ﻣﻌﺰﺁﺑـﺎﺩ ﺭﻭﺩﺍﻥ
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻗﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﭘﻼﻙ  319ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  8ﺍﺻﻠﻲ ﺫﻳﻞ ﺛﺒـﺖ
 8ﺩﻓﺘﺮ ﺟﻠﺪ ﻳﻜﻢ ﺻﻔﺤﻪ  25ﺑﻨﺎﻡ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺍﻣﻴﺮﻱ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻـﺎﺩﺭ ﻭ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻲ ﺧﺮﻳـﺪﺍﺭﻱ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
 -8ﺳﻮﺳﻦ ﺍﻣﻴﺮﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  34ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻫﺒﺎﺭﺯ
ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎﻍ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﻭ ﻧﺨـﻴﻼﺕ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ 28879/99
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  1ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  10ﺍﺻـﻠﻲ ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ ﺧﻴﺮﺁﺑـﺎﺩ ﺭﻭﺩﺍﻥ
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻗﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﭘﻼﻙ ﻳﻚ ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  10ﺍﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﺍﺳـﻨﺎﺩ
ﻣﺸﺎﻋﻲ ﭘﻼﻙ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑـﻪ ﮔﻮﺟﻜـﺎﻥ ﺫﻳـﻞ ﺛﺒـﺖ ﻫـﺎﻱ  252ﻭ 270
ﺻﻔﺤﺎﺕ  172ﻭ  206ﺩﻓﺘﺮ ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ ﺑﻨـﺎﻡ ﻫـﺎﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴـﻴﻦ ﻭ ﻏﻼﻣﻌﻠـﻲ
ﺍﻣﻴﺮﺯﺍﺩﻩ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻲ ﺧﺮﻳـﺪﺍﺭﻱ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ1398/01/26 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1398/02/11 :
1ﻡ.ﺍﻟﻒ-101/ﺵ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﻭﺩﺍﻥ – ﻳﺤﻴﻲ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻲ
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سخنگوی صنعت برق کشور:

ی
امسال خبری از خاموشیهای برنامهریز 
شده نیست

سخنگوی صنعت برق کشور گفت:
در پی بارشهای اخیر و توس��عه تولید
نیروگاههای برق آبی پیشبینی میشود
ی شدهای
که امسال خاموشی برنامهریز 
نداشته باشیم.
محمودرضا حقیفام در گفتوگو با
ایسنا ،با بیان اینکه بر اساس برآوردهای
صورت گرفت��ه  ۴۵۰۰تا  ۵۰۰۰مگاوات
نسبت به سال گذشته توان نیروگاههای
آبی در پیک افزایش یافته اس��ت ،اظهار
ک��رد :طبیعتاً قدرت تولید ش��بکه برق
افزای��ش مییاب��د ،اما همچن��ان انتظار
داری��م ک��ه موض��وع مدیری��ت مصرف
در تم��ام بخشه��ا م��ورد توج��ه قرار
گیرد.
وی با تاکید بر این مس��اله که تنها
تولید در صنعت برق کارس��از نیس��ت و
باید به مدیریت توأم��ان تولید و عرضه
توجه شود ،تصریح کرد :بارشهای اخیر
وضعیت شبکه برق را بهبود داد ،اما این
بدین معنی نیست که طرحهای تولیدی
متوقف شود.

بر اساس بخشنامه جدید سازمان
امور مالیاتی

میزان مالیات بر
حقوق ابالغ شد

س��خنگوی صنع��ت برق کش��ور با
بیان اینکه طرحها را بر اس��اس برنامه
زمانبندی شده پیش میبریم ،ادامه داد:
اگر نیروگاههای حرارتی در مدار بماند و
کارها به خوبی پیش برود ،قطعاً امسال
هیچ مشکلی برای تأمین برق مشترکان

نخواهیم داش��ت و میتوانیم با کمترین
چالش تابستان را سپری کنیم.
ب��ه گفت��ه حقیف��ام ۲۱ ،واح��د
نیروگاه��ی جدید ت��ا پی��ک وارد مدار
میش��ود و تم��ام برنامهه��ا را دنب��ال
خواهی��م ک��رد .در ای��ن مس��یر نیز به

طرحه��ا و برنامهه��ای مدیریت مصرف
نیز توجه خواهد ش��د ،چ��را که تنها به
وسیله مدیریت مصرف ،بهسازی ،کاهش
تلفات و افزایش توان نیروگاهها میتوان
تابستان را سپری کرد.
س��خنگوی صنع��ت برق کش��ور با
تاکی��د بر این مس��اله که ات��کای ما به
بارشها نیس��ت ،اظهار کرد :برنامههای
متع��ددی را برای تابس��تان امس��ال در
نظ��ر گرفتهایم و انتظ��ار داریم که تمام
مشکالت برطرف شود.
تابس��تان س��ال گذش��ته بهدلی��ل
وجود بحران آب ،ایران با خاموشیهای
برنامهریزی شد ه مواجه شد و پیشبینی
میشد که امس��ال نیز این چالش ادامه
داشته باش��د چراکه طبق برآوردها قرار
بود امسال  ۸۰۰۰مگاوات کمبود عملی
برق داش��ته باش��یم که  ۵۲۲۳مگاوات
آن توسط نیروگاههای حرارتی و مابقی
توسط نیروگاههای برق آبی تجدیدپذیر
و همچنی��ن مدیری��ت مص��رف ،تأمین
شود.

بر اساس بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی ،سقف معافیت مالیاتی حقوق بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم ساالنه ۳۳
میلیون تومان اس��ت.به گزارش ایلنا  ،محمدقاس��م پناهی  -رئیس کل امور مالیاتی کشور  -با ابالغ بخشنامهای میزان معافیت
ساالنه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال  ۱۳۹۸را اعالم کرد.
بر اساس این بخشنامه با استناد به مقررات بند (الف) تبصره شش قانون بودجه سال  ۱۳۹۷کل کشور مقرر شده است:
 -١س��قف معافیت مالیاتی موضوع ماده  ۸۴قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  ۱۳۶۶/۱۲/۴و اصالحات بعدی آن در سال
 ۱۳۹۸ساالنه مبلغ  ۳۳میلیون تومان است.
 -۲نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر معافیت مذکور
تا یک و نیم برابر آن مش��مول مالیات س��االنه  ۱۰درصد و نس��بت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات
ساالنه  ۱۵درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات ساالنه  ۲۰درصد و نسبت به مازاد چهار برابر
تا شش برابر مشمول مالیات  ۲۵درصد و نسبت به مازاد شش برابر  ۳۵درصد است.
 -۳حقوق اعضا هیأت علمی دانش��گاهها با رعایت م��اده ( )۵قانون اصالح پارهای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی
(آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب  ۱۳۶۸/۱۲/۱۶با اصالحات و الحاقات بعدی،
با رعایت معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم ،در سال  ۱۳۹۸مشمول مالیات به نرخ  ۱۰درصد خواهد بود.
 -۴بر اساس ماده  ۵قانون اصالح پارهای از مقررات مربوط به پایه حقوقی اعضا رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی)
شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از درآمد مشمول مالیات حقوق اعضای هیأت علمی موضوع این قانون،
با رعایت معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر  ۱۰درصد به عنوان مالیات کسر میشود.

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺩﺍﺭﺍﺑﻲ ﻓﺮﺯﻧـﺪ ﻋﻠـﻲ ﺑـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﻲ :ﺧﻴﺎﺑـﺎﻥ
ﺩﺭﻭﺱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻳﺎﺭﻣﺤﻤﺪﻱ ﻛﻮﭼﻪ ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﺍﺑـﻼﻍ ﻣـﻲ ﺷـﻮﺩ ﺑﺎﻧـﻚ
ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩ ﻧــﻮﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺳــﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧــﻲ ﺑــﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻗــﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
 178/110/2510065/552ﻣﻮﺭﺥ  1395/10/16ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺒﻠـﻎ
 14/166/304/315ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﻣﺒﻠـﻎ  9/112/000/000ﺭﻳـﺎﻝ
ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﻃﻠﺐ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  1/272/184/992ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻮﺩ ﻭ ﻣﺒﻠـﻎ
 3/782/119/323ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑـﺖ ﺧﺴـﺎﺭﺕ ﺗـﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳـﻪ ﺗـﺎ ﺗـﺎﺭﻳﺦ
 1397/5/10ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎﺕ ،ﻃﺒـﻖ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﻭﻣﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﺩﻳﮕـﺮ ﻗـﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺒـﺎﺩﺭﺕ ﺑـﻪ ﺻـﺪﻭﺭ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋـﻲ ﺑـﻪ ﻛﻼﺳـﻪ  9701412ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ .ﭼـﻮﻥ ﻃﺒـﻖ ﮔـﺰﺍﺭﺵ
ﻣﻮﺭﺥ  97/7/11ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺴﺖ ،ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺗﻘﺎﺿـﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  12014054ﻣﻮﺭﺥ  97/10/3ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﻳـﻴﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍء ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻲ ﺁﮔﻬـﻲ ﻣـﻲ
ﺷﻮﺩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳـﻦ ﺁﮔﻬـﻲ ،ﻛـﻪ
ﺭﻭﺯ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔـﺮﺩﺩ ﺍﻗـﺪﺍﻡ ﺑـﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧـﺖ
ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﻧﻨﻤﺎﺋﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴـﻪ ﺩﺭ ﺗـﺎﺭﻳﺦ -97/7/10
 97/7/11ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﮕﻴﻦ ﺻﺪﺭ ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ – ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻠﻮﻩ ﺻﺪﺭ ﺳـﺒﺰ
– ﺻﻔﻴﻪ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ) .ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺁﮔﻬﻲ(429337 :
10174ﻡ.ﺍﻟﻒ-34/ﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩﻭﻡ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ

– ﻫﻤﺘﻴﺎﺭ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻣﺎﺩﻩ  101ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ  .1ﻓﺮﻧﻮﺵ  .2ﺍﻣﻴﺮ  .3ﻣﺤﻤﺪ  .4ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﻫﻤﮕﻲ ﺩﺍﺩﺳـﺘﺎﻥ
ﻭ  .5ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﻴﺎﺩ ﺑﻴﺪﻫﻨﺪﻱ ﻫﻤﮕﻲ ﻭﺭﺛﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺩﺍﺩﺳـﺘﺎﻥ ﻭ
ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ :ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺁﺑـﺎﺩ – ﺑﻠـﻮﺍﺭ ﺩﺭﻳـﺎ ،ﭼﻬـﺎﺭﺭﺍﻩ ﻣﻄﻬـﺮﻱ
ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﻮﻱ ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪ ﻛﻮﭼﻪ ﺷـﻘﺎﻳﻖ پ  19ﻭﺍﺣـﺪ ﻳـﻚ ﺑـﺪﻫﻜﺎﺭ/
ﺭﺍﻫﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳـﻲ ﻛﻼﺳـﻪ  9602799ﻭ  9602798ﺍﺑـﻼﻍ ﻣـﻲ
ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 6933/79520ﻗﻄﻌﻪ  3ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨـﺶ  2ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ
 5/100/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﺩﺭ ﺁﺩﺭﺱ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺭﺳـﺎﻝ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪ .ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑـﻪ
ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﭘـﻼﻙ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻛﺘﺒﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻇـﺮﻑ
ﻣﺪﺕ  5ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭ ﺍﻳـﻦ ﺁﮔﻬـﻲ ﺿـﻤﻴﻤﻪ ﻓـﻴﺶ ﺑـﺎﻧﻜﻲ
ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  9/750/000ﺭﻳﺎﻝ ،ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺑـﻪ
ﺣﺴﺎﺏ ﺳﻴﺒﺎ  0103134800001ﻧـﺰﺩ ﺑﺎﻧـﻚ ﻣﻠـﻲ ﺑـﻪ ﻧـﺎﻡ ﻛـﺎﻧﻮﻥ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻳـﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ ﻡ ﻭﻧـﻚ
ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺣﻘﺎﻧﻲ )ﺟﻬﺎﻥ ﻛﻮﺩﻙ( پ  34ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺳﻮﻡ ﺍﺟﺮﺍﻱ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻠﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﻛﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻭ
ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛـﺮ
ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ) .ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺁﮔﻬﻲ(429393 :
10178ﻡ.ﺍﻟﻒ-37/ﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺳﻮﻡ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ

– ﻧﻘﻴﺒﻲ

ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻠﻨﺎﺭ ﻣﺮﺍﺩﻱ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  298ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻋﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺭﺳـﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺻـﺪﻭﺭ ﺳـﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  712/70ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﺮﻳﻪ ﺩﻭﺭ ﭼـﺎﻝ ﭘـﻼﻙ
 38ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  – 72ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺨﺶ  17ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ ﭘﺮﻭﻧـﺪﻩ ﻓـﻮﻕ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2135ﻣﻮﺭﺥ  1388/10/28ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺍﺩ  147ﻭ  148ﺍﺻـﻼﺣﻲ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒـﺖ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﭼﻮﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﻧﺸـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻟـﺬﺍ ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﺣـﺪﻭﺩ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﻼﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1398/2/18ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭ
ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺍﺧﻄـﺎﺭ
ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺣﻀـﻮﺭ ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﺭﺳـﺎﻧﻨﺪ  .ﻣﺠـﺎﻭﺭﻳﻦ
ﻣﻌﺘﺮﺽ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  20ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻـﻮﺭﺕ
ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺤﺪﻳﺪﻱ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺳﻲ ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑـﻪ ﻣﺮﺍﺟـﻊ
ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ 1398/01/26 :
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻏﺮﺑﻲ  -ﺷﺮﻳﻒ ﻣﺮﺍﻗﻲ
-100/98ﺵ

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ

ﻫﻴﺎﺕ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﻴﺮﺍﻧﺸـﻬﺮ ﺑﺸـﺮﺡ ﺭﺍﻱ ﺻـﺎﺩﺭﻩ
ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﻔﺮﻭﺯﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﺸﺮﻭﺣﻪ ﺫﻳﻞ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭﺑﺨﺶ  -22ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ﺭﺍ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻭ ﺭﺍﻱ ﺑﻪ
ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.
ﭘﻼﻙ  3647ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  -27ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺨﺶ  – 22ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧـﻪ ﺑﻤﺴـﺎﺣﺖ 94/64
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻗﺎﻱ ﺷﻔﻴﻊ ﺁﻗﺎﺑﻴﮕﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫـﺮﺍ ﺍﻳـﺰﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧـﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ)ﻫﺮﻛـﺪﺍﻡ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ( ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﭘﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﺎﻣﻨﺪ ﺑﻴﺮﻛﺎﻧﻲ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺁﺭﺍء ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘـﻲ ﺍﺭﺍﺿـﻲ ﻭ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺁﻥ ﻣﺮﺍﺗـﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑـﺖ ﺑﻔﺎﺻـﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺟﻬـﺖ
ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﻪ
ﺁﺭﺍء ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼﺎﻕ
ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﺎ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﭘﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳـﻴﺪ ﺍﺧـﺬ
ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻـﻮﺭﺕ
ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺍﻋﺘـﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﻬﻠـﺖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺍﺻﻞ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﻳﺎ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔـﺎﻩ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋـﻪ
ﻧﻜﻨﺪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳـﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﻣـﺎﻧﻊ ﻣﺮﺍﺟﻌـﻪ
ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ1398/01/26 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1398/02/10 :
-25/98ﺵ ﻛﻔﻴﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ  -ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻬﺎﻣﻲ

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻦ ﺍﻓﻖ ﻫﺰﺍﺭﻩ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 458173ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14004280821

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋـﺎﺩﻱ ﺑﻄـﻮﺭ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ 1397/11/30
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺩﻳﺐ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
 10100150569ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑـﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻـﻠﻲ ﻭ ﺧـﺎﻧﻢ ﻧﮕـﻴﻦ ﻧـﻮﺭﻭﺯﻱ ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 4160116841ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-47ﺩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(432325

ﺁﮔﻬﻲ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  2900ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  64ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤﻴﻦ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﻜﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻓـﺮﺍﺯ ﺷـﻤﺎﺭﻩ 23/97/14398
ﻣﻮﺭﺧﻪ  97/11/23ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﺖ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ ﭘـﻼﻙ  2900ﻓﺮﻋـﻲ ﺍﺯ 64
ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤﻴﻦ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺮﻗـﻮﻡ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺳـﻨﺪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  22293ﻣـﻮﺭﺥ
 97/9/6ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9ﺧﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﻄﻌﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺎﺳـﺘﻨﺎﺩ ﻣـﺎﺩﻩ
ﺩﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺛﺒﺘﻲ ﭘﻼﻙ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺛﺒﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑـﺪﻳﻦ ﻧﺤـﻮ
ﺍﺳﺖ :ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺛﺒﺘﻲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ  2900ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  64ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺨﺶ 2
ﺧﻤﻴﻦ ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ  14666ﺻﻔﺤﻪ  391ﺩﻓﺘﺮ  123ﺑﻨﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﺻﻐﺮ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳـﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  66154ﻣﻮﺭﺧﻪ  86/12/6ﺩﻓﺘـﺮ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﺭﺳـﻤﻲ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  3ﺧﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺷﺮﻳﻔﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺳـﻨﺪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ 22252
ﻣﻮﺭﺧﻪ  97/9/1ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9ﺧﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ
ﺳﻌﻴﺪ ﮔﻴﻼﻧﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ 22293
ﺩﻓﺘﺮ  9ﺧﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﻜﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘـﺪﻳﻤﻲ ﺍﺯ
ﻃﺮﻑ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﻜﻲ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺷﺮﻳﻔﻲ ﺍﺣﺪ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸـﺎﻋﻲ
ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  3ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸـﺎﻋﻲ ﭘـﻼﻙ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟـﺬﻛﺮ ﻭ
ﺍﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﺍﺯ ﺍﻧﺤﺎء ﺩﺭ ﭘﻼﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺫﻳﺤﻖ ﻭ ﺫﻳﻨﻔﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣـﻲ ﮔـﺮﺩﺩ ﺭﺍﺱ
ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ  98/2/16ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻫـﺮ
ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻭ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺣﻖ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒـﺎ
ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﺝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ1398/01/26 :
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺧﻤﻴﻦ – ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ
681ﻡ.ﺍﻟﻒ-94/ﺵ
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نهادهای مالی
بانک مسکن برای تکمیل اطالعات مشتریان
فراخوان داد

بانک مس�کن  -مش��تریان بانک مس��کن که در زمان افتتاح حساب
اطالعات کامل شناسایی خود را اعالم نکرده یا ناقص اعالم کردهاند ،باید به
منظور جلوگیری از انسداد حساب اطالعات خود را تا قبل از اردیبهشت ۹۸
نزد شعب تکمیل کنند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا ،با توجه به آخرین بخشنامه
بان��ک مرک��زی جمهوری اس�لامی ایران ،تم��ام بانکها و موسس��ات مالی
و اعتباری کش��ور موظف ش��دهاند ارائه خدمات بانکی به س��پردهگذاران را
منوط به دریافت شناس��ه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) کنند .بر اساس
بخش��نامه بانک مرکزی ،بانکها و موسسات مالی و اعتباری به زودی ناگزیر
خواهند بود نس��بت به انسداد حساب کسانی که به دلیل نقص در اطالعات
هویتی ،کد شهاب برای آنها صادر نشده ،اقدام کنند.
از این رو مشتریان بانک مسکن که ممکن است در زمان افتتاح حساب
آنها در سالهای گذشته اعالم کامل اطالعات شناسایی از قبیل شماره ملی،
ش��ماره شناسنامه و سایر اطالعات هویتی و برای اتباع بیگانه کد اختصاصی
مربوطه ،صورت نگرفته است ،اکنون باید در فرصت اندک باقیمانده تا زمان
اجرای بخش��نامه بانک مرکزی در خصوص انسداد حساب ،نسبت به تکمیل
اطالعات هویتی خود نزد شعبی که در آنجا حساب دارند ،اقدام کنند.
دکتر علی صالح آبادی:

بانک توسعه صادرات برای "رونق تولید"
عزم جدی دارد

بانک توس�عه صادرات  -مدیرعامل بانک توس��عه صادرات ایران در
دیدار با هیات مدیره کارخانه تولید لوله و ماش��ین س��ازی ایران ،حمایت و
کمک به واحدهای تولیدی را در راس��تای رونق تولید ،صادرات ،اشتغالزایی
و کارآفرین��ی از افتخ��ارات بانک توس��عه ص��ادرات ایران دانس��ت و گفت:
مجموعه کارشناس��ان و همکاران ما در بانک توسعه صادرات هر کجا به این
جمع بندی برس��ند که یک واحد تولیدی توان ،ظرفیت و انگیزه دس��تیابی
به اهداف یادش��ده را دارد ،با عزم جدی و کم��ال میل با آن واحد همکاری
خواهند داشت.
به گزارش روابط عمومی بانک توس��عه ص��ادرات ایران ،آقای دکتر علی
صالح آبادی با تقدیر از عملکرد مدیریت ش��رکت لوله و ماشین سازی ایران
گفت :اش��تغالزایی برای  2500نفر در ش��رایطی که تولید کارآسانی نیست،
باعث افتخار است.
صالح آبادی در ادامه روند رشد و احیای این واحد را تحسین آمیز خواند
و گفت :بانک توس��عه صادرات در آغاز همکاری در جریان ش��رایط نامساعد
شرکت قرار داشت اما پس از بررسی های کارشناسی ،تصمیم گرفته شد که
برای احیا و بازیابی آن ،بانک از طریق اعطای تس��هیالت سرمایه در گردش
وارد عمل شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات راه اندازی و احیای مجدد شرکت هایی
که در ش��رف تعطیلی هس��تند را یک کار ارزشمند عنوان کرد و یادآور شد:
برخورداری از مدیریت خوب و قوی ،کارآفرین و پرتالش می تواند در ساختار
یک واحد تولیدی نقش اساس��ی ایفا کن��د و تامین مالی تنها یکی از عوامل
رونق تولید است.
وی با اظهار خوش بینی از اس��تمرار روند رشد تولید این واحد تولیدی
گفت :امیدواریم رویه رو به رشد این واحد تولیدی در حوزه تولید و صادرات
ادامه داش��ته باش��د؛ بی تردید حمایت های بانک توسعه صادرات در مسیر
احیای این دست واحدها ادامه دار خواهد بود.

بانک پاسارگاد با تمام توان در مناطق سیلزده
امدادرسانی خواهد کرد

بانک پاسارگاد -اس��ماعیل دوستی عضو هیأت عامل بانک پاسارگاد
در بازدید از مناطق سیلزده استان لرستان با آقای خادمی استاندار لرستان
دیدار کرد و از سوی بانک پاسارگاد برای امدادرسانی اعالم آمادگی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد،در این دیدار خادمی استاندار
لرس��تان وضعیت مناطق سیل زده را تش��ریح کرد و از مسئوالن بانکهای
کش��ور درخواس��ت نمود که در عرصه کمک به مردم آس��یب دیده از سیل
حضور یابند.
اس��ماعیل دوس��تی ،عضو هیأت عامل و نماینده بانک پاسارگاد در این
دی��دار آمادگی خ��ود را برای امداد به مردم س��یلزده و بهویژه همکاری در
زمینه بازسازی مدارس ،مراکز خدماترسان عمومی و کمکهای مستقیم به
مردم اعالم نمود.اس��ماعیل دوستی از طرف مدیرعامل و مدیران ارشد بانك
پاس��ارگاد از پلدختر و معموالن بازدید نمود و تصریح کرد :خس��ارات وارده
بس��یار سنگین و غیر قابل تصور اس��ت ،اما حضور نیروهای مردمی ،سپاه و
ارتش بس��یار پر رنگ است و مسئوالن دولتی پای كار هستند ولی خسارات
و نگرانی مردم به حدی زیاد است كه تالش وافر میطلبد.

اعالم نرخ حق الوکاله بانک سینا در سال 98

بانک سینا  -نرخ حق الوکاله بانک سینا برای انواع سپرده های سرمایه
گذاری در سال مالی  1398معادل  3درصد خالص منابع سپرده گذاران اعالم
شد.به گزارش روابط عمومی بانک سینا ،با عنایت به بخشنامه و دستورالعمل
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،نرخ حق الوکاله بکارگیری سپرده های
مش��تریان در بانک سینا در س��ال  ،1398به میزان  3درصد خالص منابع
س��پرده گذاران برای هر یک از انواع س��پرده های بکار گرفته ش��ده جهت
مصارف مشاع ،تعیین و جهت اطالع عموم اعالم می گردد.
حق الوکاله مبلغی اس��ت که بانکها می توانند در قبال بکارگیری منابع
سپرده گذاران ،از آنان دریافت کنند.
معاون برنامهریزی و فناوری اطالعات بانک شهر:

حفظ منافع شهروندان ،اولویت کاری
بانک شهر است

بانک شهر  -معاون برنامهریزی و فناوری اطالعات بانک شهر با تاکید
بر این که مدیریت استراتژیک در این بانک با هدف کمک به افزایش منافع
مش��تریان و ش��هروندان به کار گرفته میشود ،بر ضرورت همسویی مباحث
استراتژیک با منافع استراتژی ملی تاکید کرد.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک ش��هر ،جواد عطاران با
بیان این مطلب گفت :امروزه س��ازمان ها به این موضوع رس��یده اند که اگر
بخواهن��د منافع خود در بنگاه ه��ا را حفظ و تامین کنند ،اول باید به منافع
جامعه ،حاکمیت و م��ردم را مورد توجه قرار دهند.وی با بیان اینکه یکی از
بحث های مهم در مباحث اس��تراتژیک ،همس��ویی این مباحث در بنگاه و
منافع استراتژی ملی است ،افزود:خوشبختانه در بانک شهر که به دنبال ارائه
خدمات مناس��ب به شهروندان اس��ت ،مباحث استراتژیک در راستای حفظ
منافع ش��هروندان ،سرلوحه فعالیت های این بانک قرار گرفته و این مهم در
تمام محصوالت و خدمات این بانک طراحی و ارائه می شود .

