6

info@afarinesh-daily.com

سه شنبه  24دی 1398

تریبون

شماره  6306سال بیست و دوم

www.Afarinesh-daily.com

رییس کل بیمه مرکزی خبر داد

پرداخت  ۳میلیارد تومان برای کمک به
جانباختگان و مصدومان حادثه کرمان

امروز ،آخرین مهلت ثبت نام متقاضیان کمک
معیشتی که یارانه نمیگیرند

گروهی از خانوارهایی که هرگز در لیست یارانه نقدی نبودند اما خود را
حائز شرایط دریافت کمک معیشتی می دانند تا امروز  ۲۴دی ماه برای ثبت
نام در سایت  hemayat.mcls.gov.irفرصت دارند.
به گزارش مهر ،پس از افزایش نرخ بنزین در  ۲۴آبان ماه امسال ،دولت
اع�لام کرد که مابهالتف��اوت تغییر قیمت را در قالب «کمک معیش��تی» به
خانوادههای مشمول پرداخت خواهد کرد که اولین نوبت کمک معیشتی در
س��ه مرحله تا س��وم آذر ماه به  ۶۰میلیون نفر ( ۱۸میلیون خانوار) پرداخت
شد؛ بر اس��اس اعالم دولت ،این کمک معیش��تی برای «مددجویان کمیته
امداد ،بهزیس��تی ،زنان سرپرس��ت خانوار ،بازنشس��تگان ،مستمری بگیران،
معلمان ،روستاییان و عش��ایر ،کارگران ،کارمندان و اقشار کم درآمد» واریز
ش��ده و در واقع ،جامعه هدف آن ،اقش��ار ضعیف و کمدرآمد جامعه تعیین
شدهاند.
یک��ی از حاش��یههای ط��رح کمک معیش��تی اعتراض گ��روه بزرگی از
م��ردم ب��ه عدم دریافت این مبلغ ب��ود که با اتمام دور نخس��ت واریز کمک
معیش��تی ،بسیاری از سرپرس��تان خانواری که این رقم برایشان واریز نشده
بود اما خود را حائز ش��رایط دریافت این مبلغ میدانس��تند ،پیگیر شدند تا
بتوانن��د مراتب اعتراض خود را به گوش دولت برس��انند؛ در همین ارتباط،
وزارت تع��اون ،کار و رف��اه اجتماع��ی اعالم کرد معترضان ب��ه عدم دریافت
کم��ک معیش��تی میتوانند ب��ا ش��ماره گیری ک��د دس��توری *،#۶۳۶۹
ثب��ت اطالعات خ��ود ،دریافت کد رهگی��ری و ثبت اطالعات در وبس��ایت
 Hemayat.mcls.gov.irمراتب اعتراض خود را به ثبت برسانند و منتظر
اعالم نظر وزارت تعاون در رابطه با وضعیت هزینه و درآمد خانوار خود باشند
که پس از ثبت اعتراضات و بررسی افراد ۴۱۹ ،هزار و  ۳۰۴خانوار جدید تایید
صالحیت شدند و در  ۱۰دی ماه ،مبلغ مربوط به کمک معیشتی هر دو ماه
(آذر و دی) را دریافت کردند.
امروز آخرین مهلت ثبت نام
پس از ثبت این اعتراضات ،وزارت تعاون اعالم کرد گروهی از خانوارهایی
که هرگز در لیس��ت یارانه نقدی نبودند اما حال خود را حائز دریافت کمک
معیش��تی میدانند ،میتوانن��د از دهم دی ماه به م��دت  ۱۴روز با مراجعه
به س��ایت  hemayat.mcls.gov.irنسبت به ثبت درخواست دریافت این
بسته اقدام کنند.بنابراین افراد متقاضی صرفاً تا  ۲۴دی ماه فرصت ثبت نام
در سایت مذکور را دارند.
برای ثبت نام نیز سرپرس��ت خانوار باید اطالعات هویتی و شماره تلفن
همراه خود را در س��امانه ثبت کند تا فرایند بررس��ی افراد در وزارت تعاون
آغاز شود.
معیار عدم برخورداری از بسته حمایت معیشتی برمبنای است.
ع�لاوه بر ش��اخص اصلی ف��وق ،ش��اخصهای زی��ر نیز مد نظ��ر قرار
میگیرند:
ال��ف -خانوارهای��ی که اعضای آن دارای «واحد مس��کونی»« ،ش��غل»
و «خ��ودرو» ب��ه ط��ور «همزم��ان» هس��تند ی��ا خانوارهای��ی ک��ه دارای
«دو واحد ملکی» هستند.
ب -خانوارهای��ی ک��ه ارزش ملک آنها در تهران و کالنش��هرها ()۱۲
میلیارد ریال و در سایر شهرستانها ( )۹میلیارد ریال باشد.
ج -خانوارهای��ی ک��ه دارای خ��ودروی س��واری ب��ا ارزش بی��ش از
( )۳۰۰میلی��ون تومان یا خ��ودروی عمومی با ارزش بیش از ( )۴۰۰میلیون
تومان باشند.
د -کارفرمایانی که بیش از ( )۳بیمه پرداز داشته باشند.
ه -خانوارهایی که بیش از ( )۳سفر خارجی غیر زیارتی داشتهاند.
و -گیرندگان تس��هیالت بانکی به مبلغ جمعاً بیش از ( )۳میلیارد ریال
که در حال بازپرداخت اقساط باشند.

ارز کاهشی شد

رییس کل بیمه مرکزی اعالم کرد که شرکتهای
بیم��های تعه��دی ب��رای پوش��ش بیم��های مراس��م
تش��ییع در کرمان نداش��تند اما طی مذاک��رات انجام
ش��ده ،بیم��ه ایران س��ه میلی��ارد تومان را ب��ه عنوان
هدیه ب��ه اف��راد فوت��ی و مصدومی پرداخ��ت خواهد
کرد.
به گزارش ایس��نا ،در جریان مراسم تشییع سردار
ش��هید حاج قاسم س��لیمانی در کرمان حدود  ۶۰نفر
از هموطن��ان به دلی��ل ازدحام جمعیت ج��ان باختند
و در حال��ی بحثهای��ی در رابط��ه با بیمه ای��ن افراد
مط��رح بود که غالمرضا س��لیمانی  -رییس کل بیمه
مرکزی  -در نشس��تی خب��ری درب��اره اینکه صنعت
بیمه چگونه خس��ارت مربوط به ای��ن افراد را پرداخت
میکن��د و آیا مکلف به این امر اس��ت؟ توضیح داد :در
این مراس��م تعهدی از سوی ش��رکتهای بیمه وجود
نداش��ت و در ای��ن ش��رایط پرداخت��ی هم ب��رای آنها
الزامی نیس��ت.وی اظهار کرد :اما با توافق انجام ش��ده،
قرار اس��ت س��ه میلیارد تومان از س��وی بیمه ایران به
عن��وان کمک به افراد فوت��ی و مصدومان بدون اینکه
حق بیم��های از آنه��ا دریافت ش��ده باش��د ،پرداخت
شود.

مکالم��ات درون ش��بکه همراه اول
و ایرانس��ل در ش��هرها و روس��تاهای
س��یل زده سیستان و بلوچستان رایگان
شد.
به گزارش ایسنا ،اداره کل ارتباطات
شرکت ارتباطات سیار ایران ضمن ابراز
همدردی با س��یل زدگان جنوب کشور
ط��ی اطالعی��ه ای اع�لام ک��رد که در
راستای مس��ؤولیت اجتماعی و تسهیل
ارتباطات در آن مناطق ،کلیه مکالمات
درون شبکه (به مقصد همراه اول و تلفن
ثاب��ت) تا پایان روز جمع��ه  ۲۷دی ماه

در ش��هرهای کنارک ،نیک شهر ،فنوج،
قصرقن��د ،چابه��ار ،س��رباز ،میرجاوه و
دلگان و روس��تاهای این مناطق رایگان
است.
گفتنی اس��ت پیش از ای��ن همراه
اول در مواجه��ه با ح��وادث غیرمترقبه
اس��تان ه��ای مختل��ف کش��ور نی��ز
ام��کان برق��راری مکالم��ات رای��گان را
ب��رای مش��ترکان درگیر ،فراه��م کرده
بود.
اپرات��ور دوم تلفن هم��راه هم اعالم
ک��رد مکالمههای درون ش��بکه تمامی

مشترکان ایرانس��ل در مناطق سیلزده
اس��تان سیستان و بلوچس��تان ،تا پایان
روز چهارش��نبه  ۲۵دی م��اه رای��گان
است.
ایرانسل ،اعالم کرد با هدف تسهیل
ارتباط��ات و کم��ک ب��ه کاه��ش آالم
س��یلزدگان عزیز اهل استان سیستان
و بلوچس��تان ،تمامی مکالمههای درون
ش��بکه ایرانس��ل از آغ��از بام��داد روز
 ۲۳دی ،تا پایان روز چهارشنبه  ۲۵دی
ماه در مناطق آس��یبدیده از س��یل ،از
جمله میرجاوه ،فنوج ،کنارک ،نیکشهر،

قصرقند ،دلگان ،چابهار و س��ایر مناطق
سیلزده و روس��تاها و جادههای اطراف
رایگان است.
ب��ا توج��ه به اع�لام هش��دار وقوع
س��یل ،تیم فنی ایرانسل پیش از جاری
شدن س��یالب ،در مناطق آسیب دیده
حضور یافته و با بررس��ی شرایط و رفع
آسیبهای احتمالی ناش��ی از سیل ،بر
حفظ پایداری ش��بکه و برقراری ارتباط
در ش��رایط دش��وار س��یالب ،نظ��ارت
میکند .ش��بکه ایرانس��ل کم��اکان در
حالت طبیعی و پایدار قرار دارد.
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مع��اون نظارت بر بهرهبرداری آبفای اس��تان تهران با اش��اره به مصرف
غیرمجاز  ۲درصد از کل آب تهران گفت :س��االنه  ۳۰میلیون مترمکعب آب
در این استان بهصورت غیرمجاز مورد استفاده قرار میگیرد.
ب��ه گ��زارش مهر به نق��ل از وزارت نیرو ،محمدرض��ا کرمینژاد ،گفت:
میانگین تعداد انش��عابهای غیرمجاز در این اس��تان سالیانه  ۱۲هزار رشته
اس��ت .این انشعابها بیشتر در شهرهای پیرامون استان و در امور ساخت و
سازهای غیرمجاز استفاده میشود.
وی با اش��اره به اینکه از ابتدای س��ال تاکنون  ۱۰هزار انشعاب غیرمجاز
شناس��ایی و به شبکه آب این استان پیوس��ته است ،افزود ۱۲ :هزار انشعاب
غیرمجاز دیگر نیز شناس��ایی ش��ده و تمامی واحدهای مربوط این ش��رکت
بسیج شدهاند تا این کار به نتیجه برسد.
مع��اون نظارت ب��ر بهرهبرداری آبفای اس��تان تهران با اش��اره به اینکه
انشعابهای غیرمجاز آب به تأسیسات آبرسانی خسارت وارد میکند ،گفت:
این انش��عابها باعث آلودگی ش��بکه توزیع ،شکستگی ،کاهش فشار آب در
شبکه و ترویج اس��راف آب بین سایر مشترکان میشود .در صورت مشاهده
انش��عاب غیرمجاز ،این انشعاب از مدار خارج شده و به شبکه شهری متصل
میشود.

ن
بهم 
ریی��س کل بیم��ه مرک��زی از طرح بخش��ودگی
جرائ��م بیمه ثالث از اول بهمنماه نیز خبر داد و گفت:
بخش��نامه مربوطه در این باره صادر و ابالغ شده است.
س��لیمانی با ارائ�� ه توضیحاتی اظهار کرد :ب��ا توجه به
اینکه ممکن است اقشار آسیبپذیر به دلیل مشکالتی
در پرداختهای بیمه با موانعی مواجه باش��ند از اینرو

مکالمات درون شبکه تلفن همراه در مناطق سیل زده رایگان شد

قیمت ارز نسبت به روز گذشته کاهش اندکی یافته است.
به گزارش ایس��نا ،در هفته گذش��ته ،قیمت ارز تغییر چندانی نداشت و
پس از آن نیز روند کاهش��ی به خود گرف��ت تا جایی که این روزها بار دیگر
بازار ارز در ثبات قرار دارد.بر همین اس��اس ،صرافیهای مجاز بانک مرکزی
ه��ر دالر آمری��کا را با قیمت  ۱۲ه��زار و  ۹۲۰تومان خریدن��د و  ۱۳هزار و
 ۲۰تومان میفروشند.
از س��وی دیگ��ر ،قیمت خری��د هر ی��ورو در این صرافیه��ا  ۱۴هزار و
 ۵۲۰تومان و قیمت فروش آن  ۱۴هزار و  ۶۲۰تومان است.
همچنی��ن بانکها تا س��قف  ۱۰۰۰یورو به مس��افران کش��ورهای غیر
همس��ایه ارز مسافرتی پرداخت میکند که قیمت این ارز نیز در حال حاضر
با احتس��اب کارم��زد بانک مرک��زی و بانکها ،رقمی در ح��دود  ۱۴هزار و
 ۸۰۰تومان است.بانکها نیز هر دالر آمریکا را  ۱۲هزار و  ۸۱۱تومان و هر
یورو را  ۱۴هزار و  ۳۹۸تومان میخرند.

 ۳۰میلیون مترمکعب آب بصورت غیرمجاز در
تهران مصرف میشود

طرح بخش�ودگی جرائم بیمه ثالث از اول

تصمیم گرفتیم تا طرح بخش��ودگی را به مناسبت دهه
فجر اجرایی کنیم.
ریی��س کل بیمه مرکزی گفت :در حال حاضر ۲۲
میلیون خودرو در کشور وجود دارد که  ۲۰میلیون آنها
بیمه و  ۱۰درصد باقیمانده دیگر آنها بیمه نیس��تند .از
اینرو از اول بهمنماه سه ماه فرصت دارند با مراجعه و
پیگیری موضوع بیمه ثالث را دریافت کند در عین حال
که جرائم مربوطه نیز بخشیده خواهد شد.
وی در رابطه با موتورسیکلتها نیز بیان کرد :اکنون
حدود  ۹میلیون موتورسیکلت در حال تردد هستند اما
بیمه ثالث ندارند که برای آنها نیز این فرصت سه ماهه
در نظر گرفته ش��ده ک��ه از اول بهمنماه برای دریافت
بیمه ثالث مراجعه کنند.
س��لیمانی در رابطه با بخشودگی جرائم بیمه ثالث
به مش��مولیت ماشینآالت کش��اورزی نیز اشاره کرد و
گفت :با توجه به اینکه این ماش��ینآالت حادثهافرین
هس��تند با هماهنگ��ی وزارت جهاد کش��اورزی انجام
ش��ده صاحبان این دستگاهها نیز از ابتدای بهمنماه به
مدت س��ه ماه میتوانند برای بیمه ثالث مراجعه کرده
و اگر تاکنون بیمه نبودند نیز مشمول جریمه نخواهند
شد.
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ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1910ﻛﻼﺳﻪ  98/64ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﺍﻋﻈﻢ ﮔﺎﻟﻮﺳﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  103/40ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﻗﺴـﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘـﻼﻙ ﺷـﻤﺎﺭﻩ –1034
ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  1ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﺒﺎﺱ ﻓﻼﺣﻲ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1915ﻛﻼﺳﻪ  98/137ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  26/24ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ –1082ﺍﺻـﻠﻲ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  1ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1859ﻛﻼﺳﻪ  98/228ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻧﺸﺎﺍﻟﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  27/29ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴـﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘـﻼﻙ ﺷـﻤﺎﺭﻩ -1118
ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  1ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1760ﻛﻼﺳﻪ  98/209ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺍﻳﺮﺍﻧﺸﺎﻫﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  87/31ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷـﻤﺎﺭﻩ 7
ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ –1212ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  1ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺭﻋﻲ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1759ﻛﻼﺳﻪ  93/193ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  61ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  99/62ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ
ﺷﻤﺎﺭﻩ –1634ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  1ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺭﺑﻴﻌﻲ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺨﺶ 2

ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1901ﻛﻼﺳﻪ  98/130ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺷﺮﻳﻔﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﻍ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ  2269/87ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ – 50ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻛﺒﺮﻱ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1897ﻛﻼﺳﻪ  98/190ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﺍﻛﺒﺮ ﻓﺮﺡ ﺯﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  50643/63ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 -53ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1766ﻛﻼﺳﻪ  98/199ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﺯﺭﻱ ﺟﻬﻨﺪﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  97/6ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘـﻼﻙ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  -61ﺍﺻـﻠﻲ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﺩﺭﻭﻳﺸﻲ ﺍﺣﺪﻱ ﺍﺯ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﺴﻦ ﺩﺭﻭﻳﺸﻲ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1763ﻛﻼﺳﻪ  98/274ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﺍﻋﻈﻢ ﺗﻘﻲ ﺑﻴﮕﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  187/71ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﻗﺴـﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘـﻼﻙ ﺷـﻤﺎﺭﻩ 226
ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  -62ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﺼﻤﺖ ﻭ ﺍﺷﺮﻑ ﻭ ﻋﻔﺖ ﺷﻴﺨﻲ ﺍﺣﺪﻱ ﺍﺯ ﻭﺭﺛﻪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺷﻴﺨﻲ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1739ﻛﻼﺳﻪ  98/262ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻟﻴﻼ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  85/73ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  229ﻓﺮﻋـﻲ
ﺍﺯ  -62ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺒﻲ ﭘﻮﺭﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1823ﻛﻼﺳﻪ  98/261ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺷﻴﺦ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  144/50ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  226ﻓﺮﻋـﻲ ﺍﺯ
 -62ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  0279ﻛﻼﺳﻪ  97/401ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻗﻨﺒﺮ ﺭﻧﺠﺒﺮﻱ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺪﻣﻌﻠﻲ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  139/56ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴـﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘـﻼﻙ ﺷـﻤﺎﺭﻩ 13
ﻣﻜﺮﺭ ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  -63ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺣﺴﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﻗﺮﺯﻧﺪ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1833ﻛﻼﺳﻪ  98/259ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﺍﺣﻤﺪﺳﺮﻟﻜﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  72/58ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  120ﻓﺮﻋـﻲ ﺍﺯ
 -63ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪﻧﺒﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻬﻲ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1836ﻛﻼﺳﻪ  98/286ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﺑﺮﺍﺯﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺴﺎﺣﺖ  173/75ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  132ﻓﺮﻋـﻲ ﺍﺯ
-63ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻪ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻱ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1741ﻛﻼﺳﻪ  98/186ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺍﺩﻋﻠﻲ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  177/15ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  146ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ
- 63ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻤﺴﻲ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1832ﻛﻼﺳﻪ  98/256ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻴﺪﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  194/50ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  56ﻓﺮﻋـﻲ ﺍﺯ
- 63ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1894ﻛﻼﺳﻪ  98/215ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  272/39ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴـﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘـﻼﻙ ﺷـﻤﺎﺭﻩ 142
ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ - 63ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻲ ﺭﺣﻤﺘﻲ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺨﺶ 6

 -19ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1828ﻛﻼﺳﻪ  97/247ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ ﻟﻄﻴﻔﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1827ﻛﻼﺳﻪ  97/248ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻋﺰﺕ ﺍﻟﻪ ﻟﻄﻴﻔﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﻫﺮ
ﻳﻚ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﻍ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺣﻘﺎﺑﻪ ﻃﺒﻖ ﻋﺮﻑ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  1720/20ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴـﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘـﻼﻙ ﺷـﻤﺎﺭﻩ - 73ﺍﺻـﻠﻲ ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ
ﺑﺨﺶ  6ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﺒﺪﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﻟﻄﻴﻔﻴﺎﻥ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺨﺶ 5

 -20ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1952ﻛﻼﺳﻪ  98/176ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻗﺪﺕ ﺍﻟﻪ ﻃﺎﻫﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  112382/15ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
 1ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ - 20ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  5ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 -21ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1848ﻛﻼﺳﻪ  98/152ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻋﺰﺕ ﺍﻟﻪ ﺍﻛﺒﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻲ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  63438/62ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﻗﺴـﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘـﻼﻙ
ﺷﻤﺎﺭﻩ - 27ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  5ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺭﺍﻱ ﺍﺻﻼﺣﻲ

 -1ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻱ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1860ﻛﻼﺳﻪ  98/2ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻲ ﺑﺴﺘﺎﻙ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  152ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﻗﺴـﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘـﻼﻙ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  74ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ - 62ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻛﺒﻴﺮﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﭘﻼﻙ ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  75ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻗﺒﻠﻲ
ﺑﻪ  74ﻓﺮﻋﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ..
 ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﻳﻦ ﺁﻛﻬﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻣﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﺍﻟـﺬﻛﺮ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑـﺖ ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﻳـﻖﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﻣﺤﻠﻲ ،ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ ﺁﺭﺍء ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗـﺎ
ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤـﻞ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﻫﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌـﻲ ﺩﺍﺩﮔـﺎﻩ ﺍﺳـﺖ .ﺍﻋـﻼﻡ ﻣﻴـﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺗﻲ ﻛـﻪ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﺻﻞ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﻳﺎ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻜﻨﺪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑـﻪ ﺻـﺪﻭﺭ ﺳـﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳـﺪ.
ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻴﺴﺖ .
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 1398/10/24 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ 1398/11/08 :
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺧﻤﻴﻦ  -ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ
764ﻡ.ﺍﻟﻒ-2583/ﺵ

نهادهای مالی
امکان دریافت رمز پویا در بانکپاسارگاد از طریق
پیامک فراهم شد

بانک پاس�ارگاد  -بانکپاس��ارگاد ،جهت ایجاد س��هولت بیش��تر در
دریاف��ت رمز پوی��ا و افزایش امنی��ت در پرداختهای غیرحض��وری ،امکان
دریافت رمز دوم پویا از طریق پیامک را نیز فراهم کرد.
به گزارش روابطعمومی بانکپاس��ارگاد ،از این پس دارندگان کارتهای
نقدی بانکپاس��ارگاد ،در هنگام انجام تراکنشهای غیرحضوری ،با فشردن
دکمه «درخواست رمز پویا» در درگاههای پرداخت ،رمز دوم پویا را بهصورت
پیامک دریافت خواهند کرد.
بر اساس این خبر ،در این روش رمز دوم پویا به شمار ه تلفنهمراه ثبت
شده در سیستم بانکی ارسال خواهد شد .بنابراین مشتریانی که به هر دلیلی
پیامکهای ارس��الی از سوی بانکپاسارگاد (پیامکهای واریز وجه ،برداشت
وجه و ورود به س��امانههای بانکداریالکترونی��ک) را دریافت نمیکنند و یا
اقدام به تعویض س��یم کارت خود کردهاند ،باید جهت اصالح و ثبت صحیح
شماره تلفنهمراه خود به شعبههای این بانک مراجعه کنند.

رونق بخشی مشاغل در دستور کار بانک ملی

بان�ک مل�ی  -بانک ملی ایران در نه ماه ابتدای س��ال جاری بیش از
 29هزار فقره تسهیالت خرید دین به کسب و کارها پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،تسهیالت خرید دین فرصتی
برای صاحبان کسب و کار و بنگاه های اقتصادی نیازمند نقدینگی است که
چک و اوراق تجاری آنها دارای مهلت پرداخت دیرتری نسبت به زمان مورد
نیازش��ان است .در این روش تس��هیالت دهی ،بانک دین مدت دار بدهکار
را به کمتر از مبلغ اس��می و درج ش��ده در متن اسناد و اوراق تجاری مانند
چک و س��فته به صورت نقدی از داین و مش��تری خریداری می کند بدین
ترتیب مش��تری می تواند زودتر از موعد مقرر نقدینگی مورد نیاز خود را به
دس��ت آورد .بانک ملی ایران از ابتدای س��ال جاری تا پایان آذرماه ،بیش از
 29هزار فقره تسهیالت خرید دین به ارزش ریالی  49هزار و  628میلیارد
ری��ال پرداخت کرده اس��ت .الزم به ذکر اس��ت ،بانک ملی ایران در س��ال
 97هم تعداد  19هزار و  916فقره تس��هیالت خرید دین به ارزش  40هزار
و  270میلیارد ریال پرداخت کرده است.

بانک تجارت باجه ویژه نابینایان را در اهواز
افتتاح کرد

بانک تجارت  -س��ی و نهمین باجه بانک تج��ارت ویژه ارائه خدمات
بانکی به نابینایان و کم بینایان همزمان با  40س��الگی تاسیس این بانک در
شعبه کیانپارس اهواز افتتاح شد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک تجارت  ،مهرجو معاون مدیر عامل این
بانک در مراس��م افتتاح باجه نابینایان گفت :ایفای مسئولیتهای اجتماعی
و تس��هیل دسترس��ی نابینایان عزیز به خدمات بانک��ی ،یکی از رویکردهای
بانک تجارت در ایفای مس��ئولیت های اجتماعی به شمار می رود .در همین
راستا این س��امانه تاکنون در شهرهای ش��هرکرد ،بیرجند ،همدان ،زنجان،
کرج ،یاس��وج ،مش��هد ،اصفهان ،تبریز ،بوش��هر ،تهران ( 4باجه)  ،ش��یراز،
قزوین ،قم ،س��نندج ،رش��ت ،خرم آباد ،س��اری ،اراک ،یزد ،زاهدان ،اردبیل،
سمنان ،بندرعباس ،کرمان ،ارومیه  ،ایالم ،ساوه ،کرمانشاه ،گرگان ،شهرری،
اسالمشهر ،شهریار ،سبزوارو کاشان افتتاح شده است.
وی افزود :در این باج ه امکان دسترسی آسان به خدمات شعبهای برای
شهروندان نابینا با استفاده از دستگاههای گویا ،برجسته نگار و نمایشگرهای
بریل فراهم شده و کمک شایانی به ارتقاء سطح امنیت در مبادالت بانکی این
مشتریان کرده است .مشتریان نابینا وکم بینا میتوانند بدون نیاز به حضور
همراه از خدمات بانکی همچون افتتاح حس��اب ،واریز وجه ،انتقال وجه و ...
به صورت مستقل استفاده کنند.
مدیرعامل بانک سینا:

شیوه های کارکردی و فعالیت روانتر خواهد شد

بانک سینا  -هم اندیشی دو روزه مدیران ستادی و مناطق بانک سینا
ب��ا حضور مدیرعامل ،قائم مق��ام ،اعضای هیات مدیره و هیات عامل با هدف
بررسی عملکرد ماه های گذشته و تبیین سیاستهای پایان سال برگزار شد.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک بانک س��ینا مدیرعام��ل این بانک در
این همایش با تس��لیت ش��هادت جانگداز س��ردار رش��ید اس�لام ،س��ردار
پرافتخار س��پهبد حاج قاس��م سلیمانی گفت :ایش��ان عمر پربرکت خویش
را در راه اعت�لای اس�لام و ایران اس�لامی صرف کرد و قطعاً رش��ادت ها و
فداکاری های این شهید بزرگوار ،در اذهان ملت ایران و ملت های ظلم ستیز
جهان ،جاودان خواهد ماند.وی گفت :ش��هادت حاج قاس��م سلیمانی باعث
استحکام و قوت محور مقاومت در منطقه علیه امریکای جنایتکار شده است
و انشاءاهلل با یاری خداوند باریتعالی مسیر مقاومت و راه آن شهید سرافراز و
شهدای مقاومت بیش از پیش با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت تا ضمن
انتقام سرس��خت از آمرین و عاملین این ترور جنایتکارانه ،نابودی اس��تکبار
خصوصا امریکای جهانخوار غاصب در منطقه رقم بخورد.
دکت��ر ایمان��ی در ادامه با بی��ان آنکه بانک س��ینا در چارچ��وب نظام
بانکی کش��ور به عنوان بانکی بدون حاش��یه و خوشنام ش��ناخته می شود،
اظهار داش��ت :رویکرد این بانک تا پایان س��ال ،حفظ و تداوم سیاست ها و
فعالیت های موجود با تاکید بر روان سازی امور ،تقویت شیوه های کارکردی
و کنت��رل و نظ��ارت بر فرایندها برای دس��تیابی به جایگاه��ی مطلوب تر و
شایسته تر است.
کارشناس ارزی اداره خزانه داری بانک توسعه صادرات ایران
تشریح کرد:

روشهای تامین ارز برای صادرکنندگان

بانک توسعه صادرات  -بانک توسعه صادرات ایران-کارشناس ارزی
اداره خزانه داری بانک توسعه صادرات ایران گفت :با توجه به سیاست های
ارزی ،تامی��ن ارز ب��ا توجه به گ��روه کاالی مورد نظر ب��ه دو روش تامین از
سوی بانک مرکزی با تایید فیش ثبت سفارش جهت کاالهای اساسی ،دارو،
تجهیزات پزش��کی و کاالهای استراتژیک به نرخ بانکی و تامین ارز از طریق
سیستم نیما با نرخ بانکی نیما برای سایر کاالها انجام می شود.
به گ��زارش پایگاه خبری اگزیم نیوز وی در نشس��ت تخصصی معرفی
خدمات بانک توس��عه صادرات ایران در زنجان افزود :برای تامین ارز به نرخ
بانک��ی نیما ،پس از تایید فیش ثبت س��فارش/ثبت خدمت از س��وی بانک
مرک��زی ،متقاضی می تواند با نرخ نیم��ا از طریق صرافی ها و یا بانک عامل
خود با مراجعه به سیس��تم نیما اقدام کند؛ الزم به ذکر اس��ت منابع فروش
برای این اینگونه ارزها ،ارز های حاصل از صادرات پتروشیمی هاست.
کارشناس امور مالی در ادامه اظهار داشت :یوان چین ،وون کره ،روپیه
هند و یورو ،ارزهای بانکی در دس��ترس هس��تند؛ که البته یورو صرفا بابت
اقالم خاص پزش��کی و دارویی با تایید وزارتخانه متبوع ،یورو و درهم با کد
کارگزار  NICOIRTHصرفا جهت واردات دارو و تجهیزات پزش��کی ارائه
می شود.

