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تریبون

ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از شرکت ملی
صنایع مس ایران به قوه قضائیه

مس��عود پزش��کیان نایب رئیس مجلس پس از قرائ��ت گزارش تحقیق
و تفح��ص از ش��رکت ملی صنای��ع مس ای��ران گفت :این گ��زارش جهت
بررسی های بیشتر به قوه قضائیه ارجاع می شود.
به گزارش ایلنا ،ولی ملکی در جلس��ه علنی مجلس ش��ورای اس�لامی،
گ��زارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد ش��رکت ملی صنایع مس ایران
را که در کمیس��یون صنایع و معادن مجلس که به تصویب رس��یده اس��ت،
قرائت کرد.

جرایم مقرر در قانون تامین اجتماعی برای
کارفرمایان بخشوده می شود

معاون کس��بوکار اتاق تهران از مصوبه اخیر هیات وزیران در راس��تای
درخواس��ت اتاق بازرگانی تهران و نامهنگاریهای این اتاق درباره بخشودگی
تمام یا قسمتی از جریمههای مقرر در قانون تامین اجتماعی خبر داد.
به گزارش اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی «هومن حاجیپور»
با بیان اینکه تقاضای بخش��ودگی جرایم مقرر در این قانون چندی پیش از
س��وی اتاق تهران و طی نامهنگاری با دولت مطرح شده بود ،گفت :بر اساس
این مصوبه ،کارفرمایان کارگاههای مشمول با تایید ستاد تسهیل و رفع موانع
تولید و کارگروههای استانی آن ،در صورتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به
قبل از تاریخ  29اسفند  1396باشد ،از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این
آیین نامه برخوردار خواهند شد.
البته شرط دیگر این است که حداکثر تا سه ماه از تاریخ الزماالجرا شدن
این تصویبنامه در مورد پرداخت یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده بر اساس
مدارک و مستندات ابرازی ،با سازمان تامین اجتماعی توافق کنند.

دوشنبه  30اردیبهشت 1398

آخرین تغییرات قیمت آب

طب��ق مصوب��ه دول��ت از ابت��دای
اردیبهشت ماه امسال افزایش  ۷درصدی
بهای تعرفه آب و برق صورت گرفت که
در همین راس��تا مع��اون برنامهریزی و
امور اقتصادی ش��رکت مهندس��ی آبفا
اع�لام ک��رد از ابتدای خردادم��اه نیز با
هدف مدیری��ت مص��رف و بازدارندگی
مصارف غیرضرور ،س��االنه  ۱۶درصد به
خالص صورتحس��اب آب و برق مصارف
خانگی مش��ترکین باالی الگوی مصرف
افزوده میشود.
به گزارش ایس��نا ،طی س��الهای
گذش��ته هم��واره عن��وان ش��ده ک��ه
قیمته��ای آب و برق در ایران منطقی
نب��وده و الزم اس��ت تحوالت��ی در این
عرص��ه بهوجود آید .چراک��ه طبق آمار
لیس��ت دریاف��ت آببها در کش��ورهای
خاورمیانه ،ایران جزو کش��ورهایی است
که کمترین آببها را از مش��ترکان خود
دریافت میکند.
در ای��ن راس��تا ب��ر اس��اس قانون
هدفمندی یارانهها که در س��ال ۱۳۸۹
اجرایی ش��د ،قرار بود طی پنج سال به
تدریج قیمت حاملهای انرژی همچون
آب و ب��رق افزای��ش پی��دا کن��د و ب��ه
قیمتهای واقعی خود برسد که این کار

معرفی امتناع کنندگان از بازگشت ارز صادراتی
به قوه قضاییه

وزی��ر اقتصاد با بی��ان اینکه در اردیبهش��ت ماه  ۱.۷میلی��ارد دالر ارز
صادراتی به کش��ور بازگشته است ،گفت :بانک مرکزی اسامی افرادی که به
عدم بازگشت ارز اصرار دارند را به قوه قضاییه ارسال می کند.
به گزارش خانه ملت ،با اش��اره به انتش��ار آماری مبنی بر عدم بازگشت
 ۳۰میلیارد دالر ارز صادراتی به کشور ،اظهار داشت :این آمار ارائه شده برای
تاریخ زمانی کنونی نیس��ت ،چراکه وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقاطع
تاریخ��ی خاصی آمار ارائه میدهد و این موضوع برای اواخر اس��فند ماه بود.
دولت سازوکارهایی طراحی کرد تا این ارز به کشور بازگردد.
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینک��ه در حال حاضر میزان ارزی
که به کش��ور بازگش��ته افزایش یافته اس��ت ،افزود :در اردیبهشت ماه ۱.۷
میلیارد دالر ارز صادراتی به کش��ور برگشته و اکنون از مرز  ۱۰میلیارد دالر
گذشته است.
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ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﻛﺮﻣﻲ ﻃﺒﻖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭﺍﺭﺩﻩ  98/02/17-5533ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﻭ ﺑـﺮگ
ﻓﺮﻡ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺼـﺪﻕ ﺷـﺪﻩ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  98/02/16 – 49538ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧـﻪ 157
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ  5257ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  143ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  1ﺡ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺫﻳﻞ ﺛﺒـﺖ ﻭ ﺹ ﺩﻓﺘـﺮ ﺍﻣـﻼﻙ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜـﻲ ﺑﺸـﻤﺎﺭﻩ ﺳـﺮﻳﺎﻝ
 830354ﺏ  96ﺑﻨﺎﻡ ﺯﻫﺮﺍ ﻛﺮﻣﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕـﺎﺭﻱ ﺳـﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻲ  830354ﺏ  96ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻃﺒـﻖ ﻣـﺎﺩﻩ 120
ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓـﺮﺩ ﻳـﺎ ﺍﻓـﺮﺍﺩﻱ ﻣـﺪﻋﻲ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭ ﺍﻳـﻦ ﺁﮔﻬـﻲ ﺑـﻪ
ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻋﻼﻣﺪﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺻـﺪﻭﺭ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺳـﺎﻗﻂ ﻭ ﺍﺑﻄـﺎﻝ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ :ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ )ﺭﻩ(
ﻣﺪﻳﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻲ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
-420/98ﺵ

ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﻚ – ﺟﻌﻔﺮ ﻧﻈﺮﻱ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ ﻗﺰﻭﻳﻦ
ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﺍﺭﺍﺿﻲ
ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ
ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ

ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  139760309001001897ﻣﻮﺭﺧـﻪ  97 / 9 / 3ﻫﻴـﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿـﻮﻉ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳـﻤﻲ ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﺩﺭ
ﻭﺍﺣـــﺪ ﺛﺒﺘـــﻲ ﺣـــﻮﺯﻩ ﺛﺒـــﺖ ﻣﻠـــﻚ ﻣﻨﻄﻘـــﻪ ﻳـــﻚ ﻗـــﺰﻭﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧـــﺪﻩ ﻛﻼﺳـــﻪ
 1392114409001001595ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺁﻗـﺎﻱ ﺣﺴـﻴﻦ ﺍﻟـﻪ
ﺑﺨﺸﻲ ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  4310296378ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗـﺰﻭﻳﻦ ﺩﺭ
ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  139 / 11ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘـﻼﻙ
 34ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  30ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳﻴﺰﺩﻩ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺎﻟـﻚ ﺭﺳـﻤﻲ ﺁﻗـﺎﻱ
ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻬﺎﺩﻳﻮﻧﺪ ﭼﮕﻴﻨﻲ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗـﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳـﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ
ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ  ،ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣـﺎﻩ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ  ،ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .ﺑـﺪﻳﻬﻲ
ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘـﺮﺍﺽ ﻃﺒـﻖ ﻣﻘـﺮﺭﺍﺕ ﺳـﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 1398 /02 / 30 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ 1398 /03 / 18 :
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ  -ﺣﺴﻦ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻨﻲ
-436/98ﺵ

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ )ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ(

ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻛﻼﺳﻪ  980031ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ
ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺍﺷﺮﻓﻲ ﺯﺍﺭﻋﻲ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺎﺭﺍ ﺣﻴﺪﺭﺁﺑﺎﺩﻱ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓـﺮﻭﺵ
ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻓﺎﻗـﺪ ﺳـﻨﺪ
ﺭﺳﻤﻲ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺷﻬﺮﻙ ﻓﺠﺮ )ﺣﻜﻤﺖ ﺁﺑﺎﺩ( ﺥ ﺩﻭﻡ ﻛـﻮﻱ
 21ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺍﻭﻝ پ  11ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ  137ﻭ  138ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺁﻥ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ
ﻟﺬﺍ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺘﺮﺍژ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻛﻢ ﻭ ﻛﺴﺮﻱ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ ﺍﻳـﻦ ﻣﻠـﻚ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  91/5ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﻴﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ
 73ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﺁﺟﺮﻱ ﻭ ﺳﻘﻒ ﺗﻴﺮﺁﻫﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻳﻚ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﺣﻤﺎﻡ ﻭ
ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺍ ﻱ ﻭ
ﺭﻭﺯ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪﻫﻲ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛﻼ ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  527/000/000ﺭﻳـﺎﻝ
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷـﻨﺎﺱ ﺭﺳـﻤﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴـﺘﺮﻱ ﺑـﻪ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  1398/01/20ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺭﺥ  1398/03/20ﺳـﺎﻋﺖ
 11ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘـﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﻣﻮﻋـﺪ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺑﺴﻴﺞ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺑﻨﺖ ﺍﻟﻬﺪﻱ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺷـﻌﺒﻪ ﺷﺸـﻢ
ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﮔﻬﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﻮﺩ .ﻣﺰﺍﻳـﺪﻩ
ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻫﺮﻛﺲ ﻛﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤـﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳـﺪ
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  % 10ﻣﺒﻠﻎ
ﺑﻬﺎﻱ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺕ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﻚ – ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ
ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻛﻨـﺪ ،ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺕ ﻋـﺪﻡ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻬﺎﻱ ﻣﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ  129ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜـﺎﻡ ﻣـﺪﻧﻲ
ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﺷـﻮﺩ .ﺿـﻤﻨﺎً
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺍﺩﻭﺭﺯ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ – ﺭﺷﻴﺪﻱ
-421/98ﺵ

شماره  6117سال بیست و یکم

شروط پرداخت
وجه چک از محل
سایر حسابهای
مشتری

باید تا س��ال  ،۱۳۹۴اجرایی و قیمتها
بهص��ورت غیریارانهای و واقعی به مردم
عرضه میش��د اما ای��ن موضوع محقق
نشد.البته در اردیبهشتماه سال گذشته
شاهد افزایش هفت درصدی تعرفه آب
و برق بودیم که ب��ه گفته تحلیلگران،
این رقم نیز نتوانست فاصله قیمت تمام
شده و آنچه از مش��ترکان اخذ میشود
را پ��ر کند .در این راس��تا ،در س��ومین
دهه نخستین ماه س��ال جاری ،مصوبه
دولت درب��اره «افزایش بهای آب و برق
از ابتدای اردیبهشت سال  »۱۳۹۸ابالغ
و اعالم ش��د بهای آب ش��رب و برق از
ابتدای اردیبهشت سال  ۱۳۹۸ساالنه به

میزان هفت درصد افزایش مییابد.
افزایش هفت درصدی بهای
آب
مصوب��های ک��ه به گفت��ه _ معاون
برنام��ه ریزی و امور اقتصادی ش��رکت
مهندس��ی آب و فاض�لاب کش��ور_ از
ابتدای ماه جاری اجرایی ش��ده اس��ت.
مس��عود خش��ایی در این م��ورد گفت:
افزای��ش هف��ت درصدی به��ای آب از
ابتدای اردیبهش��تماه اعم��ال و هفت
درص��د به تعرفههای قبلی اضافه ش��ده
است که عدد بزرگی نیست .البته پیش
از این از سوی شرکتهای تابعه به مردم
اطالعرسانی شده بود.

افزای�ش  ۱۶درص�دی بهای
آب پرمصرفها از ابتدای خردادماه
وی با اشاره به افزایش  ۱۶درصدی
بهای اب مش��ترکان پرمصرف نیز اظهار
ک��رد :از ابتدای خردادم��اه نیز با هدف
مدیریت مص��رف و بازدارندگی مصارف
غیرضرور ،عالوه بر میزان افزایش هفت
درص��دی ،از ابتدای خرداد ماه ،س��االنه
 ۱۶درص��د به خالص صورتحس��اب آب
و برق مصارف خانگی مش��ترکین باالی
الگوی مصرف افزوده میشود.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی
شرکت مهندس��ی آب و فاضالب کشور
تاکید کرد :قبل از افزایش  ۱۶درصدی،
مش��ترکان پر مصرف شناسایی خواهند
ش��د و به آنها اطالع رس��انی خواهیم
کرد که مدیریت مصرف کنند تا ش��امل
افزایش  ۱۶درصدی بها نشوند.
به گفت��ه خش��ایی خانوارهایی که
مصرف آب یا برق ماهان��ه آنها پایینتر
از الگ��وی مصرف ب��وده و در بازه زمانی
اول خرداد تا پایان شهریور ،در مقایسه
با دوره مش��ابه س��ال قبل ،مصرف خود
را کاهش میدهند ،مشمول تخفیف به
می��زان مصرف کاهشیافته با نرخ اولین
پله مصرف خواهند شد.

پرداخت وجه چک از محل سایر حسابهای مشتری دارای شروطی است که بانکها باید آن را رعایت کنند.
به گزارش ایسنا  ،در مورد شیوه صحیح حقوقی برداشت از سایر حسابهای مشتری برای پاس کردن چک نکاتی الزم به
ذکر اس��ت -۱ :ماده  ۵مکرر قانون چک صرفا "مس��دود کردن کلیه حسابها و کارتهای بانکی صادر کننده به میزان کسری
مبلغ چک" را تجویز کرده و اجازه برداش��ت از حس��ابهای یاد ش��ده را به بانکها نداده است -۲.بانک مرکزی در نامه شماره
 ۴۶۸۵۱۱/۹۷مورخ  ۹۸.۱۲.۲۸خود بانکها را مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در
سایر حسابهای انفرادی ریالی وی در همان بانک کرد که این تکلیف را به استناد شرط موجود در کارت افتتاح حساب جاری
که دس��تورالعمل حس��اب جاری آن را الزم االجرا دانسته اس��ت ،ابالغ کرده ،ولی زمان افتتاح حساب جاری برخی از مشتریان
بانکی به س��الهای گذش��ته و قبل از ابالغ دس��تورالعمل اخیر حساب جاری بر میگردد و ش��رط اجازه برداشت از حساب در
کارتهای افتتاح حس��اب قدیمی یعنی قبل از س��ال  ۹۱درج نشده است .البته بانکها باید شرط جدید را به قراردادهای خود
اضافه کرده و از مش��تریان امضا میگرفتند ،اما این مهم در بس��یاری از بانکها رخ نداده اس��ت -۳.حال با توجه به نکات یاد
ش��ده برای جلوگیری از بروز هرگونه مش��کل حقوقی ،الزم اس��ت به ویژه در خصوص حس��ابهای جاری که قبل از سال ۹۱
افتتاح ش��ده ،قبل از برداش��ت از حساب مشتریان به ترتیب فوقالذکر ،کارت افتتاح حساب جاری صاحب حساب رویت شده و
در صورتی که ش��رط مذکور در آن قید ش��ده و به امضای مشتری رسیده باشد ،به ترتیب اعالم شده توسط بانک مرکزی برای
برداشت از سایر حسابهای مشتری اقدام شود -۴.در این خصوص چنانچه چک توسط ذی نفع به شعبه غیر از شعبه افتتاح
کننده حساب صادر کننده چک ارائه شود ،شعبه مقصد جهت برداشت از سایر حسابهای مشتری مکلف به استعالم تلفنی و
اخذ تاییدیه از شعبه مبداء است.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﻬﻦ ﺑﻨﺎ ﻫﻨﺮ ﺁﻓﺮﻳﻦ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  20951ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14007305096

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1397/12/02ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - 1 :ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ
ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ :ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻌﻴﺪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 3258502171ﺗــﺎ ﺗــﺎﺭﻳﺦ  1399/12/02ﻭ ﺁﻗــﺎﻱ ﻣﺤﻤــﺪ ﻣــﻴﻼﺩ
ﺧﺴﺮﻭﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3258895791ﺗـﺎ ﺗـﺎﺭﻳﺦ  1399/12/02ﻭ
ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺧﺴﺮﻭﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3340635102ﺗـﺎ ﺗـﺎﺭﻳﺦ
 -2 -1399/12/02ﺧــﺎﻧﻢ ﺷــﻬﭙﺮ ﺭﻭﺷــﻨﻲ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻲ
 3761936771ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ  ،ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺭﺍﺩﻓﺮ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3240931079ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ
ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ.
-429ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎﺭﻱ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(469759

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﻬﻦ ﺑﻨﺎ ﻫﻨﺮ ﺁﻓﺮﻳﻦ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  20951ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14007305096

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397/12/03ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - 1 :ﺳﻤﺖ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺫﻳـﻞ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ :ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻌﻴﺪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3258502171ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﻼﺩ ﺧﺴﺮﻭﻱ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ  3258895791ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ
ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺧﺴﺮﻭﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3340635102ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳـﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧـﺪ -2 .ﻛﻠﻴـﻪ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼـﻚ ﻭ ﺳـﻔﺘﻪ ﻭ ﺑـﺮﺍﺕ ﻭ ﻧﻴـﺰ ﻛﻠﻴـﻪ
ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺍﻣﻀـﺎء
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
-430ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎﺭﻱ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(469765

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﺎﺭ ﺁﺏ ﻣﺒﻨﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  21232ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14007616295
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ
ﻣﻮﺭﺥ  1397/09/25ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - 1 :ﺍﻋﻀـﺎء
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ :ﺣﺴﻴﻦ ﻭﺭﻭﺍﺋﻲ ﺑـﻪ
ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  3240325802 :ﻭ ﺭﻭژﻳﻦ ﺧﺎﻣﻮﺷـﻲ ﺑـﻪ ﻛـﺪ ﻣﻠـﻲ :
 3241218252ﻭ ﮔــﻼﺭﻩ ﻣﻬــﺪﻱ ﺁﺑــﺎﺩﻱ ﺑــﻪ ﻛــﺪ ﻣﻠــﻲ :
 3258916012ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ -2 .ﺁﻗﺎﻱ
ﻧﻮﻳﺪ ﻓﺮﺑﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  3258274169ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺑـﺎﺯﺭﺱ
ﺍﺻــﻠﻲ،ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒــﺪﺍﷲ ﻣﺤﻤــﺪﻱ ﺑﻠــﻮﺭﺩﻱ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻲ
 3240341816ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ ﻳـﻚ
ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ.
-431ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎﺭﻱ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(469767

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺭﻳﺎ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻓﺮﺍﻣﺎﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  21151ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14007526050

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1397/10/04ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ
ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ - :ﺁﻗـﺎﻱ ﺳﺎﺳـﺎﻥ ﮔﻨﺠـﻲ ﺑﻠـﻮﺭﺩﻱ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3259082433ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﺘﺎﺭ ﮔﻨﺠﻲ ﺑﻠﻮﺭﺩﻱ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ  3241500454ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺻﻔﺮ ﮔﻨﺠﻲ ﺑﻠـﻮﺭﺩﻱ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ 4969447152ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ
ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ - .ﺧﺎﻧﻢ ﺭﻋﻨﺎ ﺑﺎﺑﺎﺋﻲ ﺩﻩ ﻛﺒـﻮﺩﻱ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ  5969799327ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﮔﻮﺩﺭﺯ ﻣـﺮﺍﺩﻱ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  4969498482ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠـﻲ ﺍﻟﺒـﺪﻝ ﺑـﺮﺍﻱ
ﻣﺪﺕ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ .
-432ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎﺭﻱ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(469774

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﺎﺭ ﺁﺏ ﻣﺒﻨﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  21232ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14007616295

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397/09/26ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳـﻞ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - 1 :ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ ﺑـﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ ،
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ  ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ  ،ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ،ﺷﻬﺮﻙ ﺭﺳـﺎﻟﺖ  ،ﻛﻮﭼـﻪ ﺳـﻮﻡ ،
ﺧﻴﺎﺑــﺎﻥ ﺷــﻬﻴﺪﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﻣﻠﻜﻴــﺎﻥ  ،ﭘــﻼﻙ  ، 103624 ، 0ﻃﺒﻘــﻪ ﻫﻤﻜــﻒ ﻛــﺪ ﭘﺴــﺘﻲ:
 6716984373ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
-433ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(469778

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺭﻳﺎ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻓﺮﺍﻣﺎﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  21151ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14007526050

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻣـﻮﺭﺥ 1397/10/13904
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺁﻗﺎﻱ ﺳـﺘﺎﺭ ﮔﻨﺠـﻲ ﺑﻠـﻮﺭﺩﻱ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3241500454ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋـﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻭ
ﺁﻗﺎﻱ ﺳﺎﺳﺎﻥ ﮔﻨﺠﻲ ﺑﻠﻮﺭﺩﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3259082433ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺻﻔﺮ
ﮔﻨﺠﻲ ﺑﻠﻮﺭﺩﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 4969447152ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻋﻀـﻮ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ  - .ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﻭﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ،ﺳﻔﺘﻪ ،ﺑﺮﺍﺕ ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ
ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀـﺎﻱ ﻣﻨﻔـﺮﺩ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﻧﺎﻣﻴﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﺎﺩ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  20254ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14006556593

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397/11/15ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :
 ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳـﺪ:ﺩﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻠﻴﻂ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻣﻜﺎﻥ
ﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺮﺍﺑﺮﻱ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳـﺖ
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭﻱ.
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خبــر
انتخاب موزه بانک ملی به عنوان موزه برتر کشور

بانک ملی  -انتخاب موزه بانک ملی ایران به عنوان موزه برتر کش��ور
م��وزه بان��ک ملی ای��ران در میان موزه های کش��ور به عنوان م��وزه برتر و
برگزیده س��ال  97از س��وی کمیته ملی موزه های ای��ران (ایکوم) در بخش
«کودک و نوجوان» انتخاب و معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،موزههای برتر کشور در آیین
دوازدهمین دوره از روز جهانی موزه که هر س��اله توس��ط نماینده ایکوم در
 28اردیبهش��ت ماه در ایرانبرگزار میش��ود ،توسط هیات داوران در چهار
بخش م��وزه های خصوصی و دولتی کوچک ،متوس��ط و ب��زرگ انتخاب و
جوایزی به آنها اهدا شد.
هیات داوران در این آیین ،موزه بانک ملی ایران را در س��ال  1397در
بخش «کودک و نوجوان» به جهت اقدامات انجام ش��ده در ش��اخصه های
قصه گویی ،اجرای نمایش و تئاتر ،ایجاد ایس��تگاه نقاش��ی و عکاسی ،ضرب
س��که با خمیر ،اجرای برنامه های محیط��ی و گرافیکی و پخش فیلم برای
ک��ودکان به عنوان موزه برتر و برگزیده در میان موزه های ش��اخص دولتی
متوسط کشور انتخاب کرد.
عل��ی اصغر مونس��ان رییس س��ازمان می��راث فرهنگی و گردش��گری،
علیرضا اس��ماعیلی سرپرس��ت فرهنگستان هنر ایران ،تس��وتان تکوفسکی
رییس دفتر منطقهای یونس��کو ،احمد محیط طباطبایی رییس ایکوم ایران
و جمعی از اهالی فرهنگ و میراث فرهنگی و موزه داران کش��ور از حاضران
در این آیین بودند.

روابط عمومی بانک سپه تندیس ستاره ملی
روابط عمومی گرفت

بانک سپه  -در ششمین دوره جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران
اداره کل روابط عمومی بانک سپه به دلیل درخشش در مجموعه فعالیتهای
ارتباطی ،در طول سال  ،1397تندیس ستاره ملی روابط عمومی گرفت.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بانک س��په؛ شش��مین دوره جش��نواره
س��تارگان روابط عمومی به همت اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان
تهران و مؤسس��ه فرهنگی روابط عمومی آرمان در آس��تانه بزرگداشت روز
ارتباطات و روابط عمومی با حضور کارشناسان و مدیران روابط عمومیهای
برتر س��ازمانها و نهادها و اس��اتید این حوزه در مجموعه فرهنگی ،ورزشی
تالش وزارت کار برگزار شد.
بر اساس این گزارش در لوح سپاس ( ستاره ملی روابط عمومی) خطاب
به سید علیرضا هاشمی مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی بانک سپه
آمده است " :حرکت روبه تکامل و تعالی روابط عمومی در جمهوری اسالمی
ایران ،مرهون تالش و اهتمام روابط عمومیهایی اس��ت که چون س��تاره ای
درخشان در آسمان روابط عمومی کشور درخشیده اند و ارزشهای ارتباطی
و مردمی روابط عمومی را بر اساس و با عنایت رأی هیئت داوران و درخشش
آن روابط عمومی در عرصههای مختلف و کسب شایستگی الزم برای اطالق
(عنوان س��تاره ملی روابط عمومی) به این وسیله توسعه و ترویج می دهند.
عنوان (ستاره ملی روابط عمومی) در سال  1397به آن روابط عمومی اعطا
می شود".

بانک شهر در میان  ۵بانک محبوب کشور

بانک شهر  -بانک شهر به انتخاب شهروندان و مشتریان شبکه بانکی
در میان  ۵بانک محبوب کشور قرار گرفت.
ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک ش��هر ،همزمان با روز
جهان��ی روابط عمومی و ارتباط��ات ،نتایج پنجمین دوره جش��نواره «بانک
محبوب من» اعالم شد که در این دوره نیز بانک شهر به انتخاب هموطنان،
به عنوان یکی از  ۵بانک محبوب کشور معرفی شد.
در ای��ن جش��نواره که از ابتدای دی ماه آغاز و ت��ا  6بهمن ماه به مدت
س��ی و شش روز ادامه داشت ،بانک شهر با رای  50هزار نفری شهروندان و
مش��تریان شبکه بانکی در ردیف  5بانکی قرار گرفت که هموطنان بیشترین
عالقه را به افتتاح حساب در این بانک نشان دادند.
این جش��نواره همه س��اله ،باهدف تعیین محبوب تری��ن بانک ها ازنظر
مش��تریان ش��بکه بانکی برگزار می شود و طی آن مشتریان با امتیازدهی به
بانک موردعالقه شان ،بانک های محبوب را انتخاب می کنند.

آیین تکریم ،تودیع و معارفه مدیران گروه
سرمایه گذاری خوارزمی برگزار شد

بانک صادرات  -آیین تکریم ،تودیع و معارفه مدیران گروه سرمایه گذاری
خوارزمیباحضوردکترحجتالهصیدیمدیرعاملبانکصادراتایرانعصرشنبه
 ٢٨اردیبهشت سال جاری در ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی گروه خوارزمی در این مراس��م رئیس و اعضای
هیئت مدیره بانک صادرات ایران ،معاونان و مدیران ستادی و مدیران عامل
و اعض��ای هیئتمدیره ش��رکتهای گروه س��رمایهگذاری خوارزمی حضور
داشتند.
دکتر سیدرضا موس��وی به عنوان مدیرعامل جدید گروه سرمایهگذاری
خوارزمی معرفی ش��د و از زحمات عباس��علی ارجمندی که تا پیش از این
مدیرعامل این شرکت بود تقدیر به عمل آمد.
همچنین دکتر جواد فرش��باف ماهریان به عن��وان رئیس جدید هیئت
مدیره به جای پرویز مقدس��ی معرفی ش��د .مقدس��ی به عنوان عضو هیئت
مدی��ره گروه خوارزمی به همکاری با این گروه س��رمایهگذاری ادامه خواهد
داد.
دکت��ر حجتاله صیدی ،مدیرعامل بانک صادرات ایران در این مراس��م
طی س��خنانی آینده شرکت س��رمایهگذاری را روشن دانست و تصریح کرد:
قطعاً با سیاستگذاریهای جدید و تحلیل خالق و بهروز از جهت گیریهای
راهبردی گذش��ته و تحت مدیریت اجرایی قوی ،آینده مطلوبی درانتظار این
شرکت خواهد بود.

کارنامه درخشان بانک رفاه کارگران در
چابک سازی و مولد سازی دارایی ها

بانک رفاه  -رییس مجلس شورای اسالمی در صحن علنی مجلس از
ک رفاه کارگران به دلیل واگذاری امالک مازاد و عزم جدی برای چابک و
بان 
مولدسازی داراییها تمجید کرد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک رف��اه کارگران  ،الریجانی گفت :گزارش
کمیس��یون ویژه حمای��ت از تولید ملی و نظارت بر اج��رای اصل  44قانون
اساس��ی درباره نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام
مالی کشور در حوزه بازارهای مالی نشان می دهد که در واگذاری بنگاه هایی
که مربوط به بانک ها است ،بانک رفاه کارگران از جمله بانک هایی بوده که
بهتر از مابقی بانک ها عمل کرده است.
ای��ن گ��زارش می افزای��د  :این واگذاری ها در راس��تای عم��ل به ماده
 16قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین
عمل به سیاس��ت های کالن دولت و خروج از بن��گاه داری بانک ها صورت
گرفته است.

