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وزیر صنعت:

ارز مسافرتی  ۱۴هزار تومان

قیمت دالر و یورو در صرافیهای مجاز بانک مرکزی  ۱۵۰تومان افزایش
یافت و قیمت هر یوروی مسافرتی با احتساب کارمزد حدود  ۱۴هزار تومان
عرضه میشود.
به گزارش ایسنا ،بازار ارز بار دیگر روند صعودی به خود گرفت و قیمت
ارزهای مختلف در این بازار افزایش یافت.
بر همین اساس ،قیمت خرید دالر در صرافیهای مجاز بانکی نسبت به
هفته گذشته با افزایش  ۱۵۰تومانی همراه شد؛ به طوریکه قیمت خرید هر
دالر  ۱۲ه��زار و  ۴۰۰تومان و قیم��ت فروش آن نیز  ۱۲هزار و  ۵۵۰تومان
اس��ت.همچنین هر یورو در این صرافیها  ۱۳هزار و  ۶۰۰تومان خریداری و
 ۱۳هزار و  ۷۵۰تومان فروخته میش��ود ک��ه قیمت این ارز نیز  ۱۵۰تومان
افزایش یافته است.

افزایش نرخ سکه به  ۴میلیون و  ۴۶۰هزار تومان

بهای هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد به چهار
میلی��ون و  ۴۶۰هزار تومان رس��ید؛ هر گرم طالی  ۱۸عی��ار نیز  ۴۴۳هزار
تومان فروخته شد.به گزارش ایرنا ،هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم
در ب��ازار آزاد تهران نیز به قیمت چهار میلیون و  ۳۸۰هزار تومان به فروش
رسید.عالوه براین نیم سکه نیز دو میلیون و  ۳۵۰هزار تومان ،ربع سکه یک
میلی��ون و  ۵۲۰هزار تومان و هر قطعه س��که گرمی  ۸۹۰هزار تومان داد و
ستد شد.همچنین هر گرم طالی خام  ۱۸عیار  ۴۴۳هزار تومان و هر مثقال
طال نیز یک میلیون و  ۹۲۳هزار تومان به فروش رسید.
نرخ اونس طال در بازارهای جهانی امروز به یک هزار و  ۴۵۵دالر معامله
رسید.

افتتاح خط جدید کشتیرانی حمل محموالت
صادراتی به شرق مدیترانه

مدیرعامل ش��رکت حمل فله کش��تیرانی جمهوری اس�لامی ایران از
برنامه ریزی برای افتتاح خط جدید کش��تیرانی ویژۀ حمل محموالت کاالی
عمومی از بنادر ایران به شرق دریای مدیترانه و بالعکس خبر داد.
ب��ه گزارش ایلن��ا ،کاپیتان محمدرضا محمدی بنائی ب��ا تاکید بر اینکه
مهمترین هدف از راهاندازی این خط کش��تیرانی افزایش س��هم ناوگان ملی
از ب��ازار حمل محموالت صادراتی و وارداتی اس��ت ،افزود :با افتتاح این خط
کش��تیرانی از مبداء ایران به مقصد ش��رق مدیترانه و بالعکس ،سهم ناوگان
ملی در حوزه مورد نظر افزایش مییابد و انتظار این اس��ت که با استقبال از
این خط کش��تیرانی ،امکان حمل محموالت وارداتی نیز از شرق مدیترانه و
حوزه دریای سیاه به ایران فراهم شود.
وی همچنین حمایت از تجار و صادرکنندگان کاال را در شرایط تحریمی
از دیگ��ر اه��داف این اقدام برش��مرد و اعالم کرد :صاحب��ان کاالی عمومی،
محموالت کیس��های و فله خش��ک میتوانند با هماهنگی ام��ور بازاریابی و
چارترینگ این شرکت نسبت به انجام مراحل سفارش حمل اقدام کنند.

ﺁﮔﻬﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ

ﺣﺴﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1398/08/30-30003910ﺁﻗﺎﻱ ﻳﺤﻴﻲ ﻧﻮﺭﻱ ﻣـﻮﻳﻠﻲ ﻓﺮﺯﻧـﺪ ﻧﻮﺭﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  942ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻛﺪﻣﻠﻲ 1670727904ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳـﻪ
ﺩﺍﻧﮓ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  650ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺤﺖ ﭘﻼﻙ  286ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  96ﺍﺻـﻠﻲ ﺑﺨـﺶ 12
ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺴﻠﺴﻞ  673021ﺍﻟﻒ  ،81ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻼﻙ  33ﺻﻔﺤﻪ  267ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ  4625ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻗﺎﻱ
ﻳﺤﻴﻲ ﻧﻮﺭﻱ ﻣﻮﻳﻠﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺳﭙﺲ ﺳﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻌﻠﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﮔـﺮﺩﺩ ﺗـﺎ ﻫـﺮ
ﻛﺲ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩﺳﻨﺪ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬـﻲ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳـﭙﺮﻱ ﺷـﺪﻥ ﻣﻬﻠـﺖ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﻋـﺪﻡ
ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ1398/09/12 :
-2173/98ﺵ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ  -ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺗﻘﻲ ﺯﺍﺩﻩ

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ

ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﺩﻩ ﭼﺸﻤﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  42ﺑـﻪ ﺷـﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻛﻼﺳـﻪ
 980335ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ
ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﷲ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 867ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ1398/6/28ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤـﻲ ﺧـﻮﺩ
ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﺩﻩ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ
ﺵ ﺵ 42ﻣﺘﻮﻟﺪ 1360ﻓﺮﺯﻧﺪ  -2ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﺩﻩ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  12ﻣﺘﻮﻟﺪ  1340ﻓﺮﺯﻧـﺪ
 -3ﺍﺣﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﺩﻩ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 50ﻣﺘﻮﻟﺪ 1345ﻓﺮﺯﻧﺪ  -4ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﺩﻩ ﭼﺸﻤﻪ
ﺑﻪ ﺵ ﺵ 81ﻣﺘﻮﻟﺪ  1348ﻓﺮﺯﻧﺪ  -5ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﺩﻩ ﭼﺸﻤﻪ ﺑـﻪ ﺵ ﺵ 1853ﻣﺘﻮﻟـﺪ 1353
ﻓﺮﺯﻧﺪ  -6ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﺩﻩ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 91ﻣﺘﻮﻟﺪ 1342ﻓﺮﺯﻧﺪ  -7ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﺩﻩ ﭼﺸﻤﻪ
ﺑﻪ ﺵ ﺵ 1339ﻣﺘﻮﻟﺪ 1349ﻓﺮﺯﻧﺪ  -8ﭘﺮﻳﺴﺎ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﺩﻩ ﭼﺸـﻤﻪ ﺑـﻪ ﺵ ﺵ 1936ﻣﺘﻮﻟـﺪ 1355
ﻓﺮﺯﻧﺪ  -9ﻫﻤﺎ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﺩﻩ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 63ﻣﺘﻮﻟﺪ 1363ﻓﺮﺯﻧﺪ  -10ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﺩﻩ ﭼﺸـﻤﻪ
ﺑﻪ ﺵ ﺵ 184ﻣﺘﻮﻟﺪ 1364ﻓﺮﺯﻧﺪ -11ﺯﻳﻨﺐ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺳـﻢ ﻋﻠـﻲ ﺑـﻪ ﺵ ﺵ 1450ﻣﺘﻮﻟـﺪ
1320ﻫﻤﺴﺮ ﻭﻻ ﻏﻴﺮ  ...ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﺁﮔﻬـﻲ
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸـﺮ ﺁﮔﻬـﻲ
ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1ﺣﻮﺯﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻓﺎﺭﺳﺎﻥ –
-2180/98ﺵ

ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ

ﺁﻗــﺎﻱ ﺣﻴــﺪﺭ ﻣﺤﻤــﺪﻱ ﮔﻮﺟــﺎﻧﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  4679310200ﺑــﻪ ﺷــﺮﺡ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  980500ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤـﻮﺩﻩ ﻭ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻧﺮﮔﺲ ﺧﺎﺗﻮﻥ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
4679310316ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ1396/12/21ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛـﻪ
ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﮔﻮﺟﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺕ ﺕ 1358ﺑﻪ
ﺵ ﺵ  4621653767ﻓﺮﺯﻧﺪ  -2ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﮔﻮﺟﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺕ ﺕ 1365ﺑـﻪ ﺵ ﺵ
 4679923652ﻓﺮﺯﻧــﺪ  -3ﺯﻫــﺮﻩ ﻣﺤﻤــﺪﻱ ﮔﻮﺟــﺎﻧﻲ ﺑــﻪ ﺕ ﺕ 1360ﺑــﻪ ﺵ ﺵ
 4723467361ﻓﺮﺯﻧــﺪ  -4ﺯﻳﻨــﺐ ﻣﺤﻤــﺪﻱ ﮔﻮﺟــﺎﻧﻲ ﺑــﻪ ﺕ ﺕ 1356ﺑــﻪ ﺵ ﺵ
 4723448551ﻓﺮﺯﻧــﺪ  -5ﺣﻴــﺪﺭ ﻣﺤﻤــﺪﻱ ﮔﻮﺟــﺎﻧﻲ ﺑــﻪ ﺕ ﺕ 1332ﺑــﻪ ﺵ ﺵ
 4679310200ﻫﻤﺴﺮ ﻭﻻ ﻏﻴﺮ  ...ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ
ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘـﻮﻓﻲ ﻧـﺰﺩ ﺍﻭ
ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑـﻪ ﺩﺍﺩﮔـﺎﻩ ﺗﻘـﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔـﻮﺍﻫﻲ ﺻـﺎﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
-2179/98ﺵ ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2ﺣﻮﺯﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻓﺎﺭﺳﺎﻥ – ﺭﺋﻴﺴﻲ

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ 98/07/30 :ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ :ﭘﻼﻙ  874ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ 1
ﺧﻤﻴﻦ – ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ :ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﻤﻴﻦ – ﺟﺮﻳـﺎﻥ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ :ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺟﻮﺍﺩ ﻭ ﻳﺪﺍﻟﻪ ﻓﺮﻳﺪﻭﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻣﺎﻟـﻚ
ﻣﺸﺎﻋﻲ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﻫﺎﻱ  1ﻭ  3ﻭ  5ﻭ  7ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  874ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺨـﺶ ﻳـﻚ
ﺧﻤﻴﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮﻱ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻓـﺮﻭﺵ
ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺸﺎﻉ ﻣﺼﻮﺏ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ  1357ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ 23/97/9182
ﻣﻮﺭﺧﻪ  97/8/1ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻄﺮﻓﻴـﺖ
ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻉ ﺑﻘﻴﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧـﺪ ﻭ ﺑـﻪ ﺩﻟﻴـﻞ ﻋـﺪﻡ
ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺩﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﭘﻼﻛﻬﺎﻱ ﻣﻔﺮﻭﺯﻱ ﻭ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺸﺎﻋﻲ
ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﺗﺼﺮﻑ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻭ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻣﺠﺎﻭﺭﻳﻦ ﻭ ﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﻣﻔﺮﻭﺯﻱ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﺎﻟﻜﻴﻦ
ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻓﻠﺬﺍ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ
ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺗﺼﺮﻑ ،ﻏﻴﺮﻗﺎﺑـﻞ ﺍﻓـﺮﺍﺯ ﻭ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻭ ﺍﻋـﻼﻡ
ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺘﺨﺬﻩ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻓـﺮﺍﺯ ﻭ ﻓـﺮﻭﺵ ﺍﻣـﻼﻙ
ﻣﺸﺎﻉ ﻇﺮﻑ  10ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺟـﻊ ﺻـﺎﻟﺢ ﻗﻀـﺎﻳﻲ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
744ﻡ.ﺍﻟﻒ-2183/ﺵ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺧﻤﻴﻦ –

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ

تولید  ۴۲قلم کاال افزایش یافته است

وزی��ر صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت میگوی��د این
وزارتخانه وضعیت تولید  ۴۴قلم کاال را به شکل مداوم
رصد میکند ک��ه در ماههای اخیر  ۴۲قلم آنها رش��د
تولید داشتهاند.
به گزارش ایسنا ،رضا رحمانی در بیست و سومین
سالروز ملی صادرات اظهار کرد :جز خودرو و آلومینیوم،
سایر بخشها رش��د تولید داشتهاند و امیدواریم همین
روند ادامه پیدا کند.
وی با بیان اینکه برای توسعه صادرات باید زنجیره
تولی��د به هم متصل ش��وند ،گفت:در  ۷ماهه نخس��ت
امس��ال ،صادرات کش��ورمان از لحاظ وزنی  ۱۷درصد
افزایشی بوده اس��ت ،صادرات به کشورهای همسایه تا
 ۱۴۰۰را میخواهیم دو برابر کنیم.

وی اف��زود :الحاق به پیمان اقتصادی اوراس��یا یک
فرصت بزرگ صادراتی برای کشور است ،در موافقتنامه

با اوراسیا ،کش��ورهای عضو  ۵۰۲قلم کاال با  ۵۶درصد
تخفیف را به ما ترجیح دادهاند و ما  ۳۶۰قلم کاال با ۳۲
درصد تخفیف را به کش��ورهای اوراسیا ترجیح دادیم،
تش��کلها و بخش خصوصی از این فرص��ت باید نهایت
استفاده کنند.
وزی��ر صنعت ،مع��دن و تجارت ادامه داد :توس��عه
صادرات جزو  ۷برنامه محوری ماس��ت و باور داریم که
امسال و سال آینده پیشران اقتصادی ما همین صادرات
است.
وی تاکی��د کرد :صادرات کااله��ای کیفی باید در
دس��تور کار قرار بگیرد ،ذیل برنامه توس��عه صادرات ۴
برنامه داریم که صادرات به کش��ورهای همسایه در این
راستاست.

وزیر نیرو خبر داد

توسعه همکاری بین ایران و تاجیکستان

وزیر نیرو از توسعه همکاری بین ایران و تاجیکستان
در زمینههای کش��اورزی ،بهداش��ت ،سالمت ،آموزش،
حمل و نقل و  ...خبر داد.
به گزارش ایسنا ،رضا اردکانیان در مراسم گشایش
رسمی سیزدهمین اجالس مشترک جمهوری اسالمی
ایران و جمهوری تاجیکس��تان که با حضور وزیر انرژی
و ذخایر آبی تاجیکس��تان برگزار شد با تاکید بر اینکه

ایران و تاجیکس��تان از مش��ترکات فرهنگی و تاریخی
فراوان��ی بهرهمند هس��تند اظهار کرد :بر این اس��اس
میتوانیم در سایه اراده مقامات دو کشور سطح روابط و
همکاری را به درجاتی باالتر ارتقاء دهیم.
وزی��ر نی��رو در م��ورد موضوعات��ی که دو کش��ور
در م��ورد آن مذاکره خواهند کرد ،توضی��ح داد :اقدام
عمل��ی در ارتباط با صورت مالی پروژهها ،همکاریهای

بانکی ،تسهیل فعالیت سرمایه گذاران در تاجیکستان،
همکاری آموزشی و کار تکمیل پروژه تونل استقالل از
جمله این موضوعات است.
به گفت��ه اردکانیان همچنین زمینه برای توس��عه
همکاریهای آتی در حوزههای کش��اورزی ،بهداش��ت،
س�لامت ،همکاریهای آبی و آموزش��ی ،حمل و نقل،
فناوری اطالعات و تبادالت الکتریکی باید فراهم شود.

مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد حجم اموال مازاد بانکها را  ۱۰۰هزار میلیارد تومان اعالم کرد.
ب��ه گزارش ایلنا،عباس مرادپور افزود :براس��اس ب��رآوردی که کردیم بانکها چیزی حدود  ۱۰۰ه��زار میلیارد تومان امالک
و ام��وال م��ازاد دارند .وی گفت :این اموال یا تملیکی از ناحیه تضامین تس��هیالت گیرندگان اس��ت که بدهی ش��ان را پرداخت
معاون وزیر اقتصاد؛ نکرده اند و یا امالکی است که بانکها زمانی نیاز داشته اند و خریده اند مثل شعب ،اما االن به آن نیاز ندارند و سوم هم امالکی
است که بابت بدهی دولت ،دریافت کرده اند.
مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد افزود :آمار دقیقی از اموال و امالک مازاد بانکها نداشتیم و آمارها متفاوت بود ،اما
با راه اندازی این سامانه برای نخستین بار این اتفاق افتاد و بیشترین اموال هم متعلق به بانکهای ملی ،ملت و تجارت است.
مرادپور تصریح کرد :بعد از آمار باید سراغ تسهیل و تسریع واگذاریها برویم و تالش کنیم همه موانع واگذاریها رفع شود و
ما تعهد کرده ایم تا آخر ماه دی ،قوانین الزم را در اینباره تهیه کنیم .وی با بیان اینکه سامانه واگذاری ،نظارت عمومی و مردمی
را ممکن میکند گفت :حدود  ۱۵هزار ملک مازاد در سامانه ثبت شده که  ۸هزار ملک قابل واگذاری ،حدود  ۵هزار تا هم تخلیه
است و حدود  ۷هزار واحد هم متصرف و معارض دارد که قابلیت واگذاری ندارد.

بانکها حدود ۱۰۰
هزار میلیارد تومان
امالک و اموال
مازاد دارند

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ
ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ
ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﺛﺒﺘﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ

ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  139860329012004678ﻫﻴﺌـﺖ ﺍﻭﻝ /ﺩﻭﻡ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴـﻒ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻲ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ
ﻣﻠﻚ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﻭﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﺁﻗﺎﻱ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻟﻮﻳﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺳـﻌﻠﻲ ﺑﺸـﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  11ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺭ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻱ ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ
 775/30ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  286ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  49ﺍﺻـﻠﻲ ﻣﻔـﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠـﺰﻱ ﺷـﺪﻩ ﺍﺯ
ﭘﻼﻙ  286ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  49ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﭘﺮﻭﻳـﺰ
ﻟﻮﻳﻲ ﻭ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻟﻮﻳﻲ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ
ﺍﻃﻼﻉ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺭ 2ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻣﻌﺘﺮﺿـﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨـﺪ
ﻇﺮﻑ 2ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭﻇـﺮﻑ
ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻧﻤـﻮﺩﻩ
ﻭﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭﻳـﺎ ﻋـﺪﻡ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻـﺎﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ1398/09/12 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1398/09/28 :
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ -
981ﻡ.ﺍﻟﻒ-2142/ﺵ

ﺣﺴﻦ ﺭﺍﻣﻪ

ﺁﮔﻬﻲ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﺳﻴﺪ ﺟﻼﻝ ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳـﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀـﻲ ﺑـﻪ ﺷـﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳـﺖ
ﺗﻘـﺪﻳﻤﻲ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪﻩ ﺑـﻪ ﻛﻼﺳـﻪ  9809988919600441ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﺩﺍﺩﮔـﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳـﺖ ﮔــﻮﺍﻫﻲ
ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﺬﺭﺍ ﺳﻠﻴﻤﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﺕ  1398/08/03ﺩﺭ
ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑـﻪ  -1ﺳـﻴﺪ ﻋﻠـﻲ
ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺪﻣﻠﻲ  0557766354ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻲ  -2ﺳﻴﺪﻩ ﺯﻫﺮﺍ ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺪﻣﻠﻲ  0558986609ﻓﺮﺯﻧـﺪ
ﻣﺘﻮﻓﻲ  -3ﻛﺒﺮﻱ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺪﻣﻠﻲ  0557773369ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻲ  -4ﺻﻐﺮﺍ ﺳـﺎﺩﺍﺕ ﺟﻤـﺎﻟﻲ
ﻛﺪﻣﻠﻲ  0451993128ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻲ  -5ﺳﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪﺭﺿﺎ ﺟﻤـﺎﻟﻲ ﻛـﺪﻣﻠﻲ  0557749522ﻓﺮﺯﻧـﺪ
ﻣﺘﻮﻓﻲ  -6ﺳﻴﺪ ﺟﻼﻝ ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺪﻣﻠﻲ  0559046723ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻲ  -7ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩﺭﺿـﺎ ﺟﻤـﺎﻟﻲ
ﻛﺪﻣﻠﻲ  0557758432ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻲ  -8ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺪﻣﻠﻲ  0559593198ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ
ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑـﺖ ﺁﮔﻬـﻲ ﻣـﻲ ﮔـﺮﺩﺩ ﺗـﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ
ﺷﺨﺼﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸـﺮ ﺁﮔﻬـﻲ ﻇـﺮﻑ
ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
-2182/98ﺵ ﻣﺘﺼﺪﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﻓﺘﺮﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺷﻌﺒﻪ  6ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ

ﺧﻤﻴﻦ

ﺁﮔﻬﻲ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻣﻬﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ
ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9809988919200437ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﺴﻨﻴﻪ ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴـﺎﺕ ﮔﻔﺘـﻪ ﻭ
ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺴﻨﻴﻪ ﻓﺮﺯﻧـﺪ ﻣﺮﺗﻀـﻲ ﻛـﺪﻣﻠﻲ 0559599846
ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ  -2ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻣﻬﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺗﻀـﻲ ﻛـﺪﻣﻠﻲ  0558613764ﭘﺴـﺮ ﻣﺘـﻮﻓﻲ -3
ﻛﺒﺮﻱ ﺣﺴﻨﻴﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻛـﺪﻣﻠﻲ  0558611222ﺩﺧﺘـﺮ ﻣﺘـﻮﻓﻲ  -4ﻋﺸـﺮﺕ ﺣﺴـﻨﻴﻪ ﻓﺮﺯﻧـﺪ
ﻣﺮﺗﻀ ـﻲ ﻛــﺪﻣﻠﻲ  0559603193ﺩﺧﺘــﺮ ﻣﺘــﻮﻓﻲ  -5ﺯﻫــﺮﺍ ﺣﺴــﻨﻴﻪ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻣﺮﺗﻀــﻲ ﻛــﺪﻣﻠﻲ
 0559598440ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ  -6ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻣﻬﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻛـﺪﻣﻠﻲ  0558611923ﭘﺴـﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻲ  -7ﺍﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻣﻬﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻛﺪﻣﻠﻲ  0559602685ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ  -8ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﻴﻪ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻛﺪﻣﻠﻲ  0559601204ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳـﺖ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿـﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳـﺎ ﻭﺻـﻴﺖ ﻧﺎﻣـﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ
ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺻﺎﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
-2181/98ﺵ ﻣﺘﺼﺪﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﻓﺘﺮﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ

ﺧﻤﻴﻦ

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﺟﻴﻞ ﻭ ﺧﺸﻜﺒﺎﺭ ﻭ ﺣﺒﻮﺑﺎﺕ ﻣﺸﻬﺪ ﺁﺫﺭﺍﻥ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  5729ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14007120839

ﺑﻪ ﺍﺳـﺘ ﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴـﻪ ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻋـﺎﺩﻱ ﺑﻄـﻮﺭ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1398/04/28ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﺭﺯﺍﻧﻲ ﻣﻤﻘـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ 1699829411ﻭ ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺮﻳﻒ ﺗﺮﻙ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0937693340ﻭﺑﻬﺮﻭﺯ
ﺭﺷﻴﺪﻱ ﻓﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  1699799024ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺑـﺮﺍﻱ
ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .
-2175ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﺸﻬﺪ )(682301

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺳﻤﺎ ﺳﺎﺯﻩ ﺑﺮﺵ ﻃﻮﺱ

ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1398/08/22ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  70155ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠـﻲ 14008759678
ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ
ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :ﺩﻻﻟﻲ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛـﺎﺭﻱ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ
ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﺼﺪﻱ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻈـﺎﻓﺘﻲ ﺗﺼـﺪﻱ ﺑـﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸـﮕﺎﻩ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻭ
ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻭ ﺗﺮﺧﻴﺾ ﻛـﺎﻻ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺳـﺎﻟﻨﻬﺎﻱ ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﻭ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺟﺸﻦ ﻭ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺭﺳـﺎﻧﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ
ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﺣـﺪﺍﺙ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻭ ﻳـﺎ ﺷـﺒﻜﻪ ﻫـﺎﻱ
ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﭘﺮﻭژﻫﻬـﺎﻱ ﺳﺪﺳـﺎﺯﻱ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮﻫﺮﻣﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺷﺒﻜﻪ ﺍﻱ ﺑﺎﺯﺭﺳـﻲ ﻛـﺎﻻ ﻭ ﻛﻨﺘـﺮﻝ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻭ
ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻛﻴﻔﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ،ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﺮﻭﺵ
ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺮﺍﻛـﺰ ﻣﻌﺎﻳﻨـﻪ ﻓﻨـﻲ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻣﺪﺍﺩﻱ ﻭ ﻛﻤﻜﻬﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﻭ
ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ،ﺷﺒﻜﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﻫـﺎ
ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ
ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺎﺭﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺷﻐﻠﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎﻱ ﺭﺍﻳﺎﻧـﻪ
ﺍﻱ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﻱ ﺗﺮﺍﺑـﺮﻱ ﺩﺭﻳـﺎﻳﻲ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﻭ ﻫﻠﻲ ﻛﻮﭘﺘﺮ ﻭ ﭼﺘﺮ ﻭ ﺑﺎﻟﻦ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺭﻳﻠـﻲ ﺍﺭﺍﺋـﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ،ﺯﺍﻳﺸـﮕﺎﻩ ﻭ ﻣﺮﺍﻛـﺰ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳـﻲ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﻳـﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﻋﺮﺿـﻪ ﻭ
ﻓﺮﻭﺵ ،ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻫـﺮ ﻧـﻮﻉ ﺩﺍﺭﻭ ﻳـﺎ ﻓـﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻓﺮﺵ ﻭ ﻗـﺎﻟﻲ ﻭ ﺗﻮﻟﻴـﺪ
ﻓﺮﺵ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ
ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﻣﻲ ﻭ ﻛﺸـﺎﻭﺭﺯﻱ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻠﻔﻦ ،ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻭ ﺗﺎﺳـﻴﺲ
ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﺧﺮﻳـﺪ ﻭ ﻓـﺮﻭﺵ ﺍﻣـﻮﺍﻝ
ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ
ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤـﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛـﺰ
ﺍﺻﻠﻲ  :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ  ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺸﻬﺪ  ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ  ،ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ،
ﻣﺤﻠﻪ ﻧﻮﻳﺪ  ،ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﭼﺮﺍﻏﭽﻲ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷـﻬﻴﺪ ﻃﺮﺣﭽـﻲ ]ﺷـﻬﻴﺪ
ﭼﺮﺍﻏﭽﻲ  ، [53ﭘﻼﻙ  ، 0ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺎﺋﻢ  ، .... ،ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ  ،ﻭﺍﺣـﺪ  7ﻛﺪﭘﺴـﺘﻲ
 9196943613ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  1000000ﺭﻳﺎﻝ
ﻧﻘﺪﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺩﻕ ﻳﻮﺳﻔﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ  0922212376ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  300000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻔﻲ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0934362319ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  700000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸـﺮﻛﻪ ﺍﻋﻀـﺎ ﻫﻴﺌـﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺩﻕ ﻳﻮﺳﻔﻲ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 0922212376ﻭ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻔﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 0934362319ﻭ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺍﺭﻧـﺪﮔﺎﻥ ﺣـﻖ ﺍﻣﻀـﺎ  :ﻛﻠﻴـﻪ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷـﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴـﻞ ﭼـﻚ  ،ﺳـﻔﺘﻪ  ،ﺑـﺮﻭﺍﺕ ،
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ،ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎﻱ ﻋـﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﺍﻣﻀـﺎء
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺩﻕ ﻳﻮﺳﻔﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ:
ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﻫـﺎﻱ ﺷـﺮﻛﺖ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ ﺍﺧـﺬ ﻭ ﺻـﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧـﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
-2174ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﺸﻬﺪ )(682260

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﺟﻴﻞ ﻭ ﺧﺸﻜﺒﺎﺭ ﻭ ﺣﺒﻮﺑﺎﺕ ﻣﺸﻬﺪ
ﺁﺫﺭﺍﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  5729ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
14007120839

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ 1398/04/28
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺯ  2ﻧﻔﺮ ﺑﻪ  3ﻧﻔـﺮ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ
-2178ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﺸﻬﺪ )(682386
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نهادهای مالی
پرداخت بالغ بر  627هزار میلیارد ریال
تسهیالت در بانک ملی

بانک ملی  -بانک ملی ایران بیش از  627هزار میلیارد ریال تسهیالت
در قالب عقود اس�لامی از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه پرداخت کرده
است.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،این تسهیالت در یک میلیون
و  15ه��زار و  534فق��ره و در قالب عقود مضاربه ،مش��ارکت مدنی ،فروش
اقساطی ،جعاله ،خرید دین ،قرض الحسنه و ...تخصیص داده شده است.این
بان��ک  41هزار و  513میلیارد ریال تس��هیالت در  57هزار و  743فقره در
قالب عقد مضاربه پرداخت کرده اس��ت.در بخش مش��ارکت مدنی نیز شعب
بانک ملی ایران  39هزار و  828فقره تس��هیالت به ارزش  202هزار و 272
میلیارد ریال تسهیالت اعطا کرده اند.

ت
امکان فعالسازي غيرحضوري اينترن 
بانک اقتصادنوين

بانک اقتصاد نوین  -در راستاي بهبود خدمترساني به مشتريان
و توس��عه خدمات بانک��داري الکترونيکي ،امکان فعالس��ازي غيرحضوري
اينترنت بانک اقتصادنوين فراهم شد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ي بان��ک اقتصادنوين؛ ب��ا ه��دف افزايش
رفاه مش��تريان و تسهيل شرايط اس��تفاده از خدمات بانکداري الکترونيک،
امکان ثبتنام و دريافت رمز ورود اينترنت بانک اقتصادنوين در آخرين نسخه
از سامانه مورد اشاره فراهم شده است.

آمادگی بانک مسکن در تسریع ثبت قراردادهای
متمم طرح مهر

بانک مس�کن  -به گزارش هیبنا  ،جلس��ه هماهنگی امور مس��کن
مهر ،شهر جدید پرند ،با حضور قائم مقام وزارت راه وشهرسازی ،عضو هیات
مدیره بانک مس��کن ،مدیر امور اعتباری بانک مس��کن و مدیر شعب منطقه
غرب تهران برگزار شد.مهر آبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن
مهر  ،ضمن بررسی مورد به مورد پرونده ها ،دستورات ویژه در خصوص حل
مشکالت صادر کرد.

تجلیل از مدیرعامل بانک ملت به عنوان چهره نامی
صنعت و اقتصاد کشور

بان�ک مل�ت  -در دومین آیین تجلیل از چه��ره های نامی صنعت و
اقتصاد کش��ور با محوریت برندهای مس��وولیت پذیر اجتماعی ،از مدیرعامل
بانک ملت به عنوان مدیر موثر در رونق تولید ،تجلیل شد.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺧﻮﺭﺍﻙ ﺳﺎﺯﺍﻥ ﺭﻫﺎﻭﺭﺩ ﻭﻳﺪﺍ

ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1398/08/01ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  15900ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠـﻲ 14008717570
ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ
ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨـﺪﻱ  ،ﺗﻮﺯﻳـﻊ  ،ﺧﺮﻳـﺪ ﻭ
ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﻏﺬﺍ ﻭﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ ﺑـﺮﺍﻱ ﺣﻴﻮﺍﻧـﺎﺕ ﺧـﺎﻧﮕﻲ  ،ﺍﻧـﻮﺍﻉ
ﻃﻴﻮﺭ  ،ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ  ،ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﻌـﺪﻧﻲ  ،ﻣـﻮﺍﺩ ﺩﺍﺭﻭﻳـﻲ ﺟﻬـﺖ
ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ  ،ﻣﻜﻤﻞ ﻫـﺎﻱ ﻏـﺬﺍﻳﻲ ﺣـﺎﻭﻱ ﻣـﻮﺍﺩ ﻣﻌـﺪﻧﻲ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻨـﻪ ﻭ
ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩﻱ  ،ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ  ،ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺍﺷـﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘـﻲ ﻭ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ،ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣـﺎﻟﻲ ،ﺍﺧـﺬ ﻭ ﺍﻋﻄـﺎﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎﻱ
ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ،ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓـﺮﻭﺵ ﻛﺎﻻﻫـﺎﻱ ﻣﺠـﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔـﺎﻧﻲ ،ﺻـﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔـﺎﻧﻲ ،ﺷـﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼـﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳـﺪﺍﺕ ﺍﻧﺠـﺎﻡ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒـﺖ ﺑـﻪ
ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ  :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ  ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ  ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ ،
ﺷﻬﺮ ﻗﺰﻭﻳﻦ ،ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﻱ ﺟﺪﻳـﺪ  ،ﻛﻮﭼـﻪ ﺷـﻬﻴﺪ ﻣﺤﺒـﻲ  ،ﻛﻮﭼـﻪ ﺭﺍﺷـﺪﻱ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﻳﻠﻴﺎ ، 3ﭘﻼﻙ  ، 95ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜـﻒ ﻛﺪﭘﺴـﺘﻲ  3417646574ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  1000000ﺭﻳـﺎﻝ ﻧﻘـﺪﻱ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺳـﻬﻢ
ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 4324441375
ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  330000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸـﺮﻛﻪ ﺧـﺎﻧﻢ ﻓـﺎﺋﺰﻩ ﻋﺒﺎﺳـﻌﻠﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 4380254348ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  330000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺣﻴـﺪﺭﻱ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  4391725959ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  340000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸـﺮﻛﻪ ﺍﻋﻀـﺎ ﻫﻴﺌـﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 4324441375ﻭ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻋﻀـﻮ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤـﺪﻭﺩ ﺧـﺎﻧﻢ
ﻓﺎﺋﺰﻩ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 4380254348ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑـﻪ
ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺁﻗﺎﻱ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 4391725959ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ  :ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳـﻨﺎﺩ
ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ـ ﺳﻔﺘﻪ ـ ﺑﺮﻭﺍﺕ ـ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎ ﻋﻘـﻮﺩ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺪ ﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄ ﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺘﻔﻘﺎً ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﻣﻬـﺮ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭﺍﺕ ﻣـﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣـﻞ  :ﻃﺒـﻖ ﺍﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣـﻪ
ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ
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ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻗﺰﻭﻳﻦ )(681025
ﺁﮔﻬﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ )ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ(

ﻫﻴﺎﺕ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺁﺏ ﺑﺸﺮﺡ ﺯﻳﺮ
ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﻔﺮﻭﺯﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺭﺍ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﻘﺮﺭ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺳﻤﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﮔـﺮﺩﺩ ﻭ ﻋﻠﻴﻬـﺬﺍ ﺩﺭ
ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺁﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ 15
ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺁﮔﻬـﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ
ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻣـﺪﺕ ﺩﻭ ﻣـﺎﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭ ﺍﻭﻟـﻴﻦ ﺁﮔﻬـﻲ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻛﺘﺒﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺁﺏ ﺗﺴـﻠﻴﻢ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣـﻼﻙ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳـﺖ
ﺑﻤﺮﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣـﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿـﺎﻱ
ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺻـﺪﻭﺭ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺮﺍﺟﻌـﻪ ﻣﺘﻀـﺮﺭ ﺑـﻪ ﺩﺍﺩﮔـﺎﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫـﺪ ﺑـﻮﺩ .1.ﺁﺭﺍﻱ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
 139860313006008169ﻭ  139860313006008170ﻣﻮﺭﺧــﻪ  1398/9/4ﺗﻘﺎﺿــﺎﻱ
ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻓﺸﻴﻦ ﺍﺳﺪﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺳﺪﻱ ﻗﺠﻠﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﻪ
ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  253ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  42ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺨﺶ
14ﻣﺮﺍﻏﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻲ ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺁﺏ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺧﻴﺮﺍﷲ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﻴﺎﺕ  1175ﻭ
 97-1178ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  106/75ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﭘﻼﻙ  827ﻓﺮﻋﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ1398/09/12 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1398/09/27 :
ﻛﻔﻴﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺁﺏ -
2600ﻡ.ﺍﻟﻒ-/2184ﺵ

ﻗﻨﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪﻭﻧﺪ

