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نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک:

تریبون

شرایط پرداخت وام  30میلیونی ازدواج

بان��ک مرکزی ش��رایط و ضوابط قانونی گرفت��ن وام  ۳۰میلیون تومانی
قرضالحسنه ازدواج را برای هر یک از زوجها اعالم کرد.
به گزارش ایس��نا ،بانک مرک��زی اعالم کرد که طبق مف��اد بند «الف»
تبص��ره  ۱۶قانون بودجه س��ال جاری ،به منظور حمای��ت از ازدواج جوانان،
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است از محل منابع پسانداز و
جاری قرضالحس��نه نظام بانکی ،به زوجهایی که تاریخ عقد آنها بعد از اول
فروردین ماه  ۱۳۹۶اس��ت و تاکنون وام ازدواج دریافت نکردهاند ،تسهیالت
قرضالحسنه ازدواج پرداخت کند.
تس��هیالت قرضالحس��نه ازدواج برای هریک از زوجها در سال ۱۳۹۸
مع��ادل  ۳۰میلیون تومان ب��ا دوره بازپرداخت پنجس��اله با اخذ یک ضامن
معتبر و سفته است.
بانکها و مؤسس��ات اعتب��اری غیربانکی میتوانند یاران��ه پرداختی به
اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرند .بر این اساس ،باتوجه به
مفاد قانون یاد شده ،متقاضیان باید موارد زیر را مد نظر قرار دهند:
افرادی که تاریخ عقد آنها از تاریخ ۰۱۰۱. ۱۳۹۶.به بعد است و تاکنون
وام ازدواج دریافت نکردهاند ،از تسهیالت ازدواج به میزان  ۳۰۰میلیون ریال
بهرهمند میشوند.
افرادی که تاریخ عقدش��ان قب��ل از ۰۱۰۱. ۱۳۹۶.بوده و در موعد مقرر
ثبتن��ام کردهاند ،لیک��ن به هر دلیل هنوز در صف س��امانه بوده و موفق به
اخذ وام نش��دهاند ،صرفاً از تس��هیالت ازدواج به می��زان  ۱۵۰میلیون ریال
بهرهمند میشوند.

ملخ ها به رباط کریم تهران رسیدند

ن رباط
افزای��ش غیرطبیعی تعداد ملخها در مناطق مختلف شهرس��تا 
کریم موجب نگرانی کشاورزان بویژه غله کاران شده و این درحالی است که
مسئوالن می گویند این ملخ ها مشکلی ایجاد نمی کنند.
ن رباط
ب��ه گزارش ایرنا ،تعداد زیادی ملخ در مناطق مختلف شهرس��تا 
کریم از جمله ش��هر رباط کریم ،پرند ،اطراف ف��رودگاه امام خمینی (ره) و
زمینهای کشاورزی و باغات مشاهده شده است.
تع��داد ملخه��ا در مناطق مختلف به حدی اس��ت ک��ه در خیابانها و
محلههای مختلف نیز میتوان تعداد زیادی از این حشرات را مشاهده کرد.
تعداد ملخ ها در ش��هر پرند به حدی بوده که کف خیابان ها پوشیده از
این حشرات بوده و مردم شهر را با مشکل مواجه کرده است.
دبیر و مسئول صنفی کش��اورزان رباط کریم در خصوص حضور ملخها
در شهرس��تان رباط کریم اظهار داش��ت :برخی منابع از حضور تعدادی ملخ
در شهرستان خبر داده اند که این موضوع از سوی کارشناسان مورد بررسی
قرار گرفته و تعداد آنها قابل توجه بوده است.
رضا افش��ار اظهارداش��ت :به منظ��ور از بین بردن این آف��ت و مقابله با
عمل تخمگذاری ملخها برای س��ال آینده در چند مرحله اقدام به سمپاشی
کرده ایم تا بتوانیم با آنها مقابله کنیم.دبیر و مسئول نظام صنفی کشاورزان
رباطکریم افزود :ملخهایی که در ش��هرهای رباطکریم ،پرند و بهویژه اطراف
فرودگاه امام خمینی(ره) رؤیت شده از نوع مهاجر نیستند و تاکنون خسارتی
به محصوالت کشاورزی شهرستان رباطکریم وارد نکردهاند.

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ  9601631ﺣﻖ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻭ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  09124400847ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺁﻗـﺎﻱ ﻗﺎﺳـﻢ ﺑﺎﺑـﺎﺋﻲ ﻣـﺪﻳﻮﻥ ﭘﺮﻭﻧـﺪﻩ
 9601631ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﺗﻌﻬﺪ ﭼﻚ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  119797ﻭ 119798
ﻭ  119796ﻣﻨﺠﺮ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻓﻮﻕ ﺷﺪﻩ ﻛـﻪ ﺑـﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  96/7/4-77087ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺳﻴﺎﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻓﻮﻕ
ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  20/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ،ﺍﺯ
ﺳﺎﻋﺖ  9ﺍﻟﻲ  12ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  98/03/28ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ﺍﺟـﺮﺍ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺟﻬﺎﻥ ﻛﻮﺩﻙ پ  34ﺍﺗﺎﻕ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳـﺪﻩ ﺑـﻪ
ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ .ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺎﻱ  20/000/000ﺭﻳـﺎﻝ ﺷـﺮﻭﻉ ﻭ ﺑـﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭼﻚ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠـﻲ ﻓﺮﻭﺧﺘـﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻭﻧـﻴﻢ
ﻋﺸﺮ ﻭ ﺣﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻘﺪﺍ ﻭﺻﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﺰﺍﻳـﺪﻩ
ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﺩ ،ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﻴﻠـﻲ ﺩﺭ ﻫﻤـﺎﻥ
ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ) .ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺁﮔﻬﻲ(481125 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ1398/03/08 :
11809ﻡ.ﺍﻟﻒ-153/ﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ

– ﺷﺒﻴﺒﻲ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑـﻪ ﺁﻗـﺎﻱ ﻓـﺮﺥ ﮔﻠﺴـﺘﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧـﺪ ﺍﺭﺷـﺪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 0077985257ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻓﺮﺩﻭﺱ ﺑﻬﺎﺭ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﭘﻮﻧـﻪ پ
 41ﺍﺑــﻼﻍ ﻣــﻲ ﺷــﻮﺩ ﻛــﻪ ﻣﻴــﺜﻢ ﺻــﺎﺑﺮﻱ ﺑــﺮﺍﻱ ﻭﺻــﻮﻝ ﻣﺒﻠــﻎ
 300/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﭼـﻚ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  515009/55ﻋﻠﻴـﻪ ﺷـﻤﺎ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9800491ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋـﺪﻡ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻫﻢ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﻤﺎ
ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﺑﻮﺍﺭﺩﻩ
 98/2/28-14007281ﻭ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﺍﺟـﺮﺍ ﺍﺯ ﺗـﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴـﻪ ﻣﺤﺴـﻮﺏ ﺍﺳـﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ
ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﺧـﻮﺩ ﻧﻨﻤﺎﺋﻴـﺪ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ) .ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺁﮔﻬﻲ(480599 :
11801ﻡ.ﺍﻟﻒ-162/ﺩ

شماره  6124سال بیست و یکم

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ
– ﺷﺒﻴﺒﻲ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﺎﺋﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺳـﺎﻛﻦ
 16ﻣﺘﺮﻱ ﺍﻣﻴﺮﻱ ﺥ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻲ ﻙ ﻣﻴﺮﺳﻠﻄﺎﻧﻲ پ  27ﺍﺑـﻼﻍ ﻣـﻲ
ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺝ ﻋﻴﺴﻲ ﭘﻮﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺒﻠﻎ  30/000/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺎﺑﺖ ﭼﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ  599330ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛـﺎﻟﺞ ﻋﻠﻴـﻪ ﺷـﻤﺎ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺑـﻪ ﻛﻼﺳـﻪ 9705671
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻫﻢ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤـﻮﺩﻩ
ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ .ﻟـﺬﺍ ﺑـﻪ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﺑﻮﺍﺭﺩﻩ  97/12/14-14055510ﻭ ﻃﺒﻖ ﻣـﺎﺩﻩ
 18ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻛـﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺑـﻼﻍ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴـﺖ ﺭﻭﺯ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﻧﻨﻤﺎﺋﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺟﺮﻳـﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫـﺪ
ﻳﺎﻓﺖ) .ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺁﮔﻬﻲ(480549 :
11797ﻡ.ﺍﻟﻒ-158/ﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ
– ﺷﺒﻴﺒﻲ

 ۱۰درصد واحدهای مسکونی خالی از
سکنه است

نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک با اعالم اینکه
 ۱۰درصد واحدهای مس��کونی کش��ور خالی از سکنه
هستند،گفت :بانکها و هلدینگهای ساختمانی با پول
مردم بخش عمدهای از خانههای لوکس را میسازند.
حسام عقبایی در گفتؤگو با تسنیم با بیان اینکه
بح��ث خانههای خالی ب��ه عنوان یک��ی از معضالت و
مشکالتی اس��ت که در تمام دنیا به آن توجه میشود،
اظهار کرد :اگردر کش��ورهای توس��عه یافته که مشکل
مس��کن هم ندارند ،افرادی باشند که بخواهند خانهای
را تولید و احتکار بکنند و تصورش��ان بر این باش��د که
برایشان سودی و منافعی و سیاستی داشته باشد قوانین
مالیاتی سنگینی وضع شده است.
وی ادامه داد :بر اس��اس ای��ن قوانین مالیاتی ضرر
خالی نگه داش��تن خانه بسیار بیشتر از اجاره ندادن آن
اس��ت .لذا وجود چنین قوانینی در کش��ور ما در بحث
خانههای خالی ض��رورت دارد .البته یک قوانینی وضع
ش��د ولی وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها و سایر
نهادهای ذیربط آنرا به گردن هم انداختند و در نهایت
هم گفتند که شناسایی خانههای خالی سخت است.
وی ب��ا بیان اینکه در خص��وص خانههای خالی و
مالیات بر خانههای خالی اقدامی صورت نگرفته اس��ت،
افزود :بر اس��اس بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعالم
کرده  2میلیون و  600 ، 500هزار واحد مسکونی خالی
ما در کش��ور داریم .در ایران تقریب��ا 25میلیون واحد
مس��کونی وجود دارد یعنی  10درصد از خانههایی که
در کش��ور وجود دارد ،خالی است .به نظرم خالی بودن

تحویل حدود
 50هزار دستگاه
خودروی کف
پارکینگ در
روزهای آینده

نه مس��جد .از این رو بهعنوان مثال متقاضی برای واحد
مس��کونی در یکی از فارهای پرند که هیچ نوع امکاناتی
ندارد و جزو آمار خانههای خالی آمده وجود ندارد.
وی یادآور شد :بخش دیگری از این خانههای خالی
در همین تهران که در ش��هر تهران ق��رار دارد در زمره
خانههای خالی است که خانههای بزرگ و لوکس و مدرن
و شیک و بزرگ در برجها و ساختمانهای مارکدار و به
اصطالحا الکچری در نقاط شهر است .اگر این واحدها به
شبکه عرضه وارد بشود مخاطبین اصلی ما که دهکهای
ضعیف و متوسط هستند حتی قدرت اجاره کردن اینها
را هم ندارند چه برسد قدرت خرید.
کمبود  ۱.۵میلیون مسکن در کشور
در همی��ن رابطه ،عضو کمیس��یون عمران مجلس
با بیان اینکه میزان تولید مس��کن در سه سال منتهی
به امس��ال نامناس��ب بوده اس��ت ،گف��ت :وزارت راه و
شهرس��ازی میتواند عرض��ه و تقاض��ا را تحریک و به
ش��کلگیری بستری برای ایجاد یک امنیت روانی برای
سازندگان کمک کند.
فرجاهلل رجبی با مثب��ت ارزیابی کردن نگاه کنونی
حاک��م ب��ر وزارت راه و شهرس��ازی اظه��ار ک��رد :این
ن��گاه میتوان��د چش��مانداز خوبی برای آینده باش��د و
س��ازوکار اجراییتری به خود بگیرد؛ به نظر میرس��د
س��ایر بخشهای دولت نیز بای��د در این حوزه مداخله
مثبت داش��ته باش��ند و این کاری نیست که وزارت راه
و شهرس��ازی به تنهایی از پ��س آن برآید و تنها از این
وزارتخانه مطالبهگری کنیم.

 10درصد از خانههای کش��ور یک امر طبیعی اس��ت
یعنی  10درصد از خانههای کش��ور باید خالی باشد که
رون��د جابجاییها و تغییر و تحوالت در کش��ور صورت
بگیرد این نکته اول.
نایب رئی��س اول اتحادیه مش��اوران امالک تاکید
ک��رد :نکته دوم اینکه این تعداد خانه خالی ،واحدهای
مسکونی قابل بهرهبرداری به مفهوم تزریق آن به جامعه
در جهت تعادل بازار نیست.
عقبای��ی توضیح دالیل این مس��ئله توضیح داد :به
دلیل اینکه مثال در یک استانی مثل تهران که پایتخت
اس��ت و قاعدتا باید س��ازههایش از سازههای مرغوبتر
و مناس��بتری از نظ��ر جغرافیای��ی برخوردار باش��د و
مش��تریهای آن نیز بیشتر باشد بیش از نیمی از 500
ه��زار خانه خالی یعنی  250هزار واحد خارج از ش��هر
تهران است .در واقع در بافتها و حاشیههایی است که
ن��ه مترو دارد ،نه برق ،نه آب ،نه گاز ،نه مدرس��ه دارد

وزیر صنعت با اش��اره به تصویب طرح س��اماندهی بازار خودرو ،گفت :حدود  50هزار دس��تگاه خودروی کف پارکینگ در
روزهای آینده به مشتریان تحویل داده میشود که اثر بسیار خوبی بر بازار دارد.
به گزارش خانه ملت ،رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت درباره بحث کاغذ و سیاستهای وزارتخانه صنعت ،معدن
و تج��ارت ب��رای کنترل قیمت آن در بازار گفت :بعد از فرمایش��ات مقام معظم رهبری ،وزارتخانههای صمت و فرهنگ و دولت
چندین جلسه برگزار کردیم و خوشبختانه برای سال  98ارز کاغذ به صورت  4200تومانی خواهد بود و این امر ابالغ شد.
وی درباره این ش��ائبه که گفته میش��ود وزارت صمت برای کاغذ صنعتی هم ارز  4200تومانی اختصاص میدهد ،گفت:
چنین حرفی درست نیست.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت درباره علت کاهش قیمت خودرو در بازار در روزهای اخیر ،گفت :قیمت خودرو عمدتا تحت
تاثیر مسائل روانی بازار است؛ در دورهای به دلیل نوسانات ارز ،قیمت سازیها در فضای مجازی و ...قیمت خودرو افزایش پیدا
کرد.وی افزود :تصمیماتی مانند ترخیص خودروهای مانده در گمرگ بر قیمت خودرو در بازار اثر مثبت داش��ت و قیمتها را
کاهشی کرد.
این وزیر کابینه دوازدهم با بیان اینکه وزارت تحت امرش برای ساماندهی بازار خودرو و کاهش قیمتها تصمیماتی اتخاذ
کرده اس��ت ،اظهار کرد :حدود  50هزار دس��تگاه خودروهای کف پارکینگ در روزهای آینده به مشتریان تحویل داده میشود
که اثر بسیار خوبی بر بازار دارد.

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻛﻼﺳﻪ 9800470

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠـﻲ ﺯﻳـﻮﺭﻱ ﺍﻭﻟﻴـﺎﺋﻲ ﻓﺮﺯﻧـﺪ
ﺻﺤﺒﺖ ﺍﻟﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  55152ﺻـﺎﺩﺭﻩ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﺭﻱ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺥ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺷﻘﺎﻳﻖ
ﻳﻜﻢ پ  22ﻭﺍﺣﺪ  2ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ :ﺧـﺎﻧﻢ ﺳـﺘﺎﺭﻩ
ﺻﺤﺖ ﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺳـﻨﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷـﻤﺎﺭﻩ -3327
 96/02/01ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  89ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺟﻬـﺖ
ﻭﺻﻮﻝ  84ﻋﺪﺩ ﺳﻜﻪ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑـﻪ
ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺑـﻪ ﻛﻼﺳـﻪ
 9800470ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺮﻳـﺎﻥ
ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ
ﺁﺩﺭﺱ ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﺯ ﻃﺮﻳـﻖ ﺩﺭﺝ
ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻘﺘﻀـﻲ ﺍﺳـﺖ
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬـﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ﺩﺭ ﻏﻴـﺮ
ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺷـﻤﺎ ﺍﺩﺍﻣـﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ) .ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺁﮔﻬﻲ(480566 :
11798ﻡ.ﺍﻟﻒ-159/ﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺭﺳﻤﻲ – ﻋﻠﻴﻨﮋﺍﺩ
ﺁﮔﻬﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ

ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒﺪﻭﻳﺲ ﭘﻮﺭﻣﻨﺪ ﺑﻮﻛﺎﻟﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ ﺍﻛﺒﺮﻱ ﺍﺳﺒﻖ ﻃﺒـﻖ
ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  226275ﻣﻮﺭﺥ  1387/06/05ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧـﻪ  147ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﻭ
ﻃﺒﻖ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  226277ﻣﻮﺭﺥ  1387/06/05ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  147ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﺮﺍﺑـــﺮ ﺗﻘﺎﺿـــﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺷـــﻤﺎﺭﻩ  139885601025000301ﻣـــﻮﺭﺥ
 1398/01/17ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﻭ ﺑﺮگ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﻪ ﻣﺼﺪﻕ ﺫﻳﻞ ﺷـﻤﺎﺭﻩ 118654
ﻣﻮﺭﺥ  1398/01/05ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  147ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑـﺎ ﺍﻋـﻼﻡ
ﺍﻳﻨﻜﻪ :ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ ﺷـﻤﺎﻟﻐﺮﺑﻲ
ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ  115/08ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺗﺤﺖ ﺷـﻤﺎﺭﻩ 72717
ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  6933ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻱ ﺷـﺪﻩ ﺍﺯ  6295ﻓﺮﻋـﻲ ﺍﺯ ﺍﺻـﻠﻲ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ  11/25ﻣﺘﺮ
ﻗﻄﻌﻪ  32ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺩﻭﻡ ﺫﻳﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  303552ﺻـﻔﺤﻪ
 411ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻼﻙ  1967ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻲ  340653ﺑـﻪ ﻧـﺎﻡ ﺧـﺎﻧﻢ ﻓﻴـﺮﻭﺯﻩ
ﺍﻛﺒﺮﻱ ﺍﺳﺒﻖ ﺛﺒﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﺪﻋﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﺻـﻞ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭﻱ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻃﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳـﺖ
ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻓﻮﻕ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﻼﻙ ﻣـﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﻧﻤـﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒـﺖ )ﻣﺼـﻮﺏ
 (80/11/8ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﺷـﺨﺺ ﻳـﺎ
ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﺍﻗـﻊ
ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺳﺪﺁﺑﺎﺩﻱ )ﻳﻮﺳﻒ ﺁﺑﺎﺩ( ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﻔﺘـﺎﺩ
ﭘﻼﻙ  476ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀـﺎ
ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﺘـﺮﺍﺽ ﺍﺻـﻞ ﺳـﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﻃﺒﻖ ﻣﻘـﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺜﻨـﻲ ﺳـﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ
ﺻﺎﺩﺭﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ) .ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺁﮔﻬﻲ(480583 :
11799ﻡ.ﺍﻟﻒ-161/ﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻧﺎﺭﻣﻚ –

ﺍﺭﺩﺷﻴﺮ ﺷﻬﻤﻴﺮﺯﺍﺩﻱ

ﺁﮔﻬﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ

ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﭘﻮﺭﺻﻔﺎ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﺁﻗﺎﻱ ﻫﻮﻣﻦ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﻌﺒـﻮﺩﻱ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭﻛﺎﻟﺖ  63579ﻣﻮﺭﺥ  97/03/29ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧـﻪ
 463ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﻭ ﺑـﺮگ ﺍﺳﺘﺸـﻬﺎﺩﻳﻪ ﻣﺼـﺪﻕ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ
ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  463ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ ﺯﻣـﻴﻦ
ﻣﺰﺭﻭﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  1462/49ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺗﺤـﺖ ﭘـﻼﻙ 252
ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ  7ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺎﻏﮕﻞ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ ﻗﺼﺮﺍﻥ ﺑﺨـﺶ
ﻳﺎﺯﺩﻩ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻓﺘـﺮ  139720301041000731ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﭼﺎﭘﻲ  005205ﺝ  96ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻗﺎﻱ ﻫﻮﻣﻦ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﻌﺒﻮﺩﻱ ﺛﺒـﺖ ﻭ
ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ 63579
ﻣﻮﺭﺥ  97/03/29ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  463ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻓﺮﻡ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﻪ
ﻣﺼﺪﻕ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  463ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﻌﻠـﺖ ﺟﺎﺑﺠـﺎﻳﻲ
ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﺷـﻮﺩ ﺗـﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻛﺴـﻲ
ﻣﺪﻋﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ
ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺿـﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋـﻪ
ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳـﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓـﺖ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺰﺑـﻮﺭ ﻭ ﻧﺮﺳـﻴﺪﻥ ﻭﺍﺧـﻮﺍﻫﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨـﻲ ﻃﺒـﻖ ﻣﻘـﺮﺭﺍﺕ ﺍﻗـﺪﺍﻡ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ) .ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺁﮔﻬﻲ(480536 :

11796ﻡ.ﺍﻟﻒ-158/ﺩ ﻛﻔﻴﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻓﺸﻢ
– ﺟﺒﺎﺭ ﻋﺒﺪﻝ ﺯﺍﺩﻩ
ﺁﮔﻬﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻛﺒـﺮﻱ ﻣﺎﻟـﻚ ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ ﺍﻋﻴـﺎﻧﻲ ﻳـﻚ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  73/02ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ
ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻋﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺑﺎﺯ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺭﺍﻫﺮﻭ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ  2ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﻄﻌـﻪ
 16ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  21ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  2295ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻩ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﻭ
ﺣﻖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺒﺎﺭﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭ ﺑﻤﺴـﺎﺣﺖ  10/80ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺫﻳـﻞ
ﺛﺒﺖ  234989-1428ﺻـﻔﺤﻪ  377ﻭ  108ﺩﻓﺘـﺮ  10ﻭ  1528ﺫﻳـﻞ
ﺛﺒﺖ  234989ﺻـﻔﺤﻪ  108ﺩﻓﺘـﺮ  1528ﺑـﻪ ﭼـﺎﭘﻲ  226379ﺑﻨـﺎﻡ
ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺭﺳﻮﻟﻲ ﭘﻨﺎﻩ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺳﻨﺪ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﻤﻮﺟـﺐ
ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌـﻲ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  183142ﻣـﻮﺭﺥ  1384/11/26ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧـﻪ 90
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻛﺒﺮﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﻭ ﻓﻘﺮﻩ ﺭﻫﻨﻲ
ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  90/6/8-100512ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  10ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ -104873
 94/1/31ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  10ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠـﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳـﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﭘـﻼﻙ ﻣـﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑﻌﻠـﺖ
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺷـﻤﺎﺭﻩ 8381
ﻣﻮﺭﺥ  98/1/19ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  707ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑـﻪ ﺷـﻬﺎﺩﺕ ﺷـﻬﻮﺩ ﺭﺳـﻴﺪﻩ
ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ
ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﻧـﺰﺩ ﻭﻱ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻤﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒـﺎ ﺿـﻤﻦ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳـﻴﺪ
ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻳﺎ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳـﺎ
ﺳﻨﺪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺟﻬﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻧﺠـﺎﻡ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ) .ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺁﮔﻬﻲ(480529 :
11795ﻡ.ﺍﻟﻒ-157/ﺩ

ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺁﺭﺍ –
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میز خبر
رویکرد حمایتی بانک ملی برای رفع نیازهای
اساسی خانوار

بانک ملی  -بانک ملی ایران در یک ماه ابتدای سال جاری تعداد شش
هزار و  965فقره تسهیالت به صورت فروش اقساطی ،جعاله و مرابحه برای
رفع نیازهای ضروری خانوار پرداخت کرده اس��ت که ارزش این تسهیالت به
دو هزار و  78میلیارد ریال می رسد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،س��ال گذش��ته نیز بخشی از
نیازهای اساس��ی خانوار با تس��هیالت این بانک تامین به طوری که در سال
 97تع��داد ی��ک میلیون و  12هزار و  180فقره از این تس��هیالت به ارزش
 277هزار و  505میلیارد ریال پرداخت شده است.
همچنین بانک ملی ایران در س��ال رونق تولی��د ،حمایت از بازار کاالی
داخل��ی را در دس��تور کار خود ق��رار داده و در یک ماه ابتدای س��ال ،تعداد
 663فقره تسهیالت فروش اقس��اطی خرید کاالی مصرفی بادوام داخلی به
ارزش  70میلیارد ریال پرداخت کرده است.

کمیته امداد امام خمینی (ره) از بانک مسکن
تقدیر کرد

بان�ک مس�کن  -کمیته امداد ام��ام خمینی (ره) با اع�لام رتبه برتر
بانک مسکن در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه اشتغالزایی به مددجویان،
از اقدام��ات این بانک تقدیر کرد.به گزارش پایگاه خبری بانک مس��کن ،این
بان��ک به لحاظ عملکرد فراتر از س��همیه تکلیفی مصوب بانک مرکزی بابت
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه اشتغالزایی به مددجویان عضو کمیته امداد
امام خمینی (ره) ،مقام اول را در بین سایر بانک ها کسب کرد .بانک مسکن
در سال  97رقمی معادل  44میلیارد تومان تسهیالت در این حوزه پرداخت
کرد در حالی که س��همیه تکلیفی این بانک  40میلیارد تومان بوده اس��ت.
به گزارش هیبنا،رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) با ارس��ال نامه ای به
بانک مس��کن از عملکرد این بانک در راستای پرداخت تسهیالت اشتغال به
مددجویان این کمیته تقدیر کرد.

افتتاحنوزدهمینباجهنابینایانبانکتجارتدرزنجان

بانک تج�ارت  -نوزدهمین باجه ویژه خدمات رس��انی به نابینایان و
کم بینایان بانک تجارت ،در ش��عبه میدان آزادی زنجان با حضور جمعی از
مقامات این استان ،راه اندازی شد.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک تجارت ،علمدار مدیر ش��عب اس��تان
زنجان در مراس��م افتتاح این باج��ه گفت :بانک تجارت در راس��تای ایفای
مسئولیتهای اجتماعی و تسهیل دسترسی نابینایان عزیز به خدمات بانکی،
اق��دام به راه اندازی باجه های ویژه ارائه خدم��ات به نابینایان و کمبینایان
کرده اس��ت.وی افزود :در این باج ه امکان دسترس��ی آسان به کلیه خدمات
ش��عبهای برای شهروندان نابینا با استفاده از دستگاههای گویا ،برجسته نگار
و نمایش��گرهای بریل فراهم ش��ده و کمک شایانی به ارتقاء سطح امنیت در
مبادالت بانکی این مشتریان کرده است.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﺎﻙ ﭘﺨﺶ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ

ﺩﺭ ﺗــﺎﺭﻳﺦ  1398/03/01ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒــﺖ  21962ﺑــﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠــﻲ
 14008349304ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ
ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ :ﺗﻬﻴـﻪ ﻭ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧـﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫـﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ
ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤـﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛـﺰ
ﺍﺻﻠﻲ  :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ  ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ  ،ﺑﺨـﺶ ﻣﺮﻛـﺰﻱ  ،ﺷـﻬﺮ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﻓﺎﺯﻳﻚ  ،ﻛﻮﭼﻪ )ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ(  ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪ
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺍﻣﺎﻣﻲ  ،ﭘﻼﻙ  ، 0ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻏﺪﻳﺮ  ،ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ  ،ﻭﺍﺣﺪ
 41ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ  6714719897ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﺒـﺎﺭﺕ ﺍﺳـﺖ ﺍﺯ
ﻣﺒﻠﻎ  5000000000ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎ ﺁﻗﺎﻱ
ﺳﻴﺪ ﺻﻬﻴﺐ ﺷﻤﺴﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3220173871ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ 2500000000
ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺍﻋﻈﻤﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 4950021397
ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  2500000000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗـﺎﻱ ﺳـﻴﺪ
ﺻﻬﻴﺐ ﺷﻤﺴﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 3220173871ﻭ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻧﺎﻳـﺐ ﺭﺋـﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬـﺮﺩﺍﺩ ﺍﻋﻈﻤـﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
4950021397ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ  :ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ  ،ﺳـﻔﺘﻪ  ،ﺑـﺮﻭﺍﺕ  ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎ،
ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﺍﻣﻀـﺎء ﺭﺋـﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭﺍﺕ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ  :ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻓـﺮﻳﻨﺶ ﺟﻬـﺖ ﺩﺭﺝ
ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ
ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
-500ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(479065

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺟﻬﺎﻥ ﺯﺭﻛﺎﻭﺍﻥ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ 17319
ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10660171489

ﺑﻪ ﺍﺳـﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴـﻪ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻣـﻮﺭﺥ 1398/01/20
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﻨﺒﺮﻱ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ  3257446195ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ،
ﺁﻗﺎﻱ ﺷﺎﻫﺮﺥ ﭘﻮﺭﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3330367660ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻴﻨﻮ ﭘﻮﺭﺣﺴـﻦ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ.
 3341296174ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣـﺪﺕ ﺩﻭ
ﺳــﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨــﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧــﺪ - .ﻛﻠﻴ ـﻪ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬــﺎﺩﺍﺭ ﻭ
ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ  ،ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎ ﻭ
ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
-501ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(479068

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺎﺭﺕ ﺷﻬﺮ ﺁﺗﻲ )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺛﺒﺖ  7628ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10861460363

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1398/01/17ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳـﻞ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺟﺎﻱ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮﺍﻥ-
ﺷﻬﺮﻙ ﻗﺪﺱ ) ﻏﺮﺏ(-ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺩﺭﺧﺘﻲ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻓﺨﺎﺭ ﻣﻘﺪﻡ– ﮔﻠﺒﺮگ ﺳـﻮﻡ
ﻏﺮﺑﻲ-ﭘﻼﻙ-7ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ-ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ  1468834311ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  4ﺍﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
-523ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻗﺰﻭﻳﻦ )(481725

