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تریبون

جزئیات محاسبه افزایش حقوق کارکنان
از زبان نوبخت

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از افزایش
 20درص��دی حقوق سال  98کارکنان دول��ت در ضریب ریالی حقوق خبر
داد.
ب��ه گزارش «تابناک»  ،محمدباق��ر نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگاری
درب��اره نحوه محاسبه و اعمال افزایش حقوق سال  98کارکنان دولت اظهار
کرد :با عنایت به اینکه تبصره ذیل ماده  64قانون مدیریت خدمات کشوری
ک��ه در مجموع  20درصد هس��ت ،خود این ماده دالل��ت بر این دارد که هر
نوع افزایشی که برای پایه حقوق و سالهای بعد اعمال خواهد شد ،به صورت
ضریب ریالی تعیین می شود.
وی اف��زود :خوشبختانه همانطور که رئی��س مجلس نیز بیان نظر کرد؛
آنچ��ه به عنوان  400هزار تومان به صورت پایه به حقوق همه اضافه خواهد
شد ،آن را نیز به صورت ضریب اعمال کنیم.
نوبخ��ت خاطرنشان ساخت :قطعاً کارکن��ان دولت هیچ تردیدی نکنند؛
اگر اندک مخالفتی هم نس��بت به آن مصوبه بود ،همه برای آن بود که خیر
بیشتری به همکاران برسد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد :خوشبختانه مجلس نیز تصمیم
درس��ت و شایس��ته ای داشت و ان شاءاهلل سازم��ان مدیدیت و برنامه ریزی
ت�لاش خواهد کرد با آن اصالح یا برداشت��ی که رئیس محترم مجلس بیان
کردن��د ،ب��ه گونه ای عمل کنیم که از این  20درصد به نحو مطلوب در پایه
حقوقی همه کارکن��ان دولت محاسبه شود تا هم برای افزایش حقوق و هم
در پرداخ��ت اضافه کار و هم برای پاداش بازنشس��تگی شان همه این ارقام
محاسبه شود.
وی تأکی��د کرد :اگر ما این افزایش را به صورت ضریب نبینیم و ضریب
 20درص��د نباشد ،به همان میزانی که کم م��ی شود ،همه کارکنان متضرر
خواهند شد.

جزئیات ساخت  ۱۰۰هزار واحد مسکونی برای
خانه اولیها با وام ارزان

معاون مس��کن شهری بنیاد مس��کن درباره جزئیات ساخت  ۱۰۰هزار
واحد مس��کونی از سوی بنیاد مسکن گفت :واحدها صرفا به متقاضیان خانه
اولی همراه با وام یارانهای واگذار میشود.
محمدج��واد حقشناس در گفت وگو با مهر درباره نقش بنیاد مس��کن
در طرح ساخت  ۴۰۰هزار واحد مسکونی تا سال  ۱۴۰۰اظهار داشت :بنیاد
مس��کن طرحی در این خصوص تهیه کرده و وزارت راه و شهرسازی نیز آن
را پس��ندیده است .در این طرح قرار است  ۱۰۰هزار واحد را بنیاد مس��کن،
 ۱۰۰ه��زار واحد در بافتهای فرسوده و  ۲۰۰هزار واحد در شهرهای جدید
احداث شود.
وی ب��ا بیان اینکه برای اج��رای تعهداتی که از سوی بنیاد مس��کن در
راست��ای اج��رای طرح ساخت  ۴۰۰ه��زار واحد پذیرفته ش��ده ،درخواست
تسهیالت را به بانک عامل بخش مسکن و درخواست ارائه زمین را به سازمان
مل��ی زمین و مس��کن دادهایم ،گفت :در حال برنامه ریزی برای تس��ریع در
اجرای طرحها هستیم.
معاون مس��کن شهری بنیاد مس��کن تأکید کرد :بخش��ی از طرح که بر
عهده بنیاد است ،شامل همه شهرهای کشور میشود؛ ضمن اینکه این طرح
تقاض��ا محور بوده و قرار است سامانهای که تدارک دیدهایم ،راه اندازی شود
تا تقاضاهای مردمی را دریافت و ثبت کنیم.
ب��ه گفته حقشن��اس ،اطالعات من��درج در سامانه کنت��رل میشود تا
متقاضیان قب ً
ال تس��هیالت مشابه اعم از وام مسکن ،زمین یا واحد مسکونی
دریاف��ت نکرده باشند .افرادی که اطالعات ثب��ت شده آنها راستی آزمایی و
تأیید شود ،مشمول دریافت این واحدها خواهند شد.
وی یادآور شد :ساخت و ساز  ۱۰۰هزار واحد مسکونی که بر عهده بنیاد
است ،در مناطق��ی انجام میشود ک��ه دارای زیرساختهای زندگی شهری
باشند و امکانات زیربنایی و روبنایی را داشته و امکان اعطای تس��هیالت به
متقاضیان در آن اراضی وجود داشته باشد.این مقام مسئول در بنیاد مسکن
تصری��ح کرد :قرار است در بخش زمین ب��ه متقاضیان کمک کنیم تا هزینه
تم��ام شده آن از متقاضی اخذ شود .ماب��ه التفاوت قیمت تمام شده ساخت
با تس��هیالت هم به عنوان آورده از متقاضی گرفت��ه میشود.وی افزود :قرار
است بانک عامل بخش مس��کن پرداخت تسهیالت به متقاضیان را بر عهده
بگی��رد که به صورت یاران��های این وام اعطا خواهد شد ام��ا هنوز نرخ سود
این تس��هیالت تعیین نشده است.حقشناس اظهارداشت :عالوه بر ساخت و
سازهایی که خود بنیاد مسکن انجام میدهد ،خود مردم هم اقدام به ساخت
در ای��ن اراض��ی خواهند کرد .کس��انی هم که عالقه من��د باشند ،میتوانند
ساخت واحدهای خود را به انبوه سازان واگذار کنند.

ثبت کدرهگیری چکهای برگشتی به سرعت
اجرایی خواهد شد

یک مقام مس��ئول در بانک مرک��زی از تولید یک کد رهگیری برای هر
چ��ک برگشتی خبر داد و گفت :دارندگان چک برگشتی ،از افتتاح حس��اب
جدید ،ارائه تس��هیالت بانکی و ص��دور ضمانتنامه ارزی ی��ا ریالی محروم
میشوند.
حمیدرض��ا غنیآبادی در گفتگو با مهر ،با بیان اینکه بر اساس سیاست
جدید بانک مرکزی ،برای هر چک برگشتی ،یک کد رهگیری تولید میشود،
گفت :الزمه رسیدگی به وضعیت چک برگشتی در مراجع قضائی ،وجود کد
رهگیریاس��ت و بر این اساس ،موضوع صدور ک��د رهگیری یکی از عواملی
است که به سرعت ،به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
مدیرک��ل مقررات ،مجوزهای بانکی و مب��ارزه با پولشویی بانک مرکزی
اف��زود :ب��ه موجب قانون پول��ی و بانکی کشور ،یک��ی از مأموریتهای بانک
مرکزی ،تس��هیل مب��ادالت بازرگانیاست و از این جهت ،ه��ر ابزاری که به
تحقق این هدف کمک کند ،بایستی توسط بانک مرکزی مورد حمایت قرار
گی��رد.وی با اشاره به پیشگیرانه بودن قانون جدید صدور چک ،تصریح کرد:
تا قبل از اوایل دهه  ۹۰بیشتر رویکرد برای انجام اقدامات پس از عمل ،بعد
از ص��دور چک بود؛ به این معنا که بیشتر تالش میشد با مقررات ،ضوابط و
مجازاته��ا با پدیده چک برگشت��ی مقابله شود؛ اما اتفاقاتی که در عمل رخ
داد ،نش��ان میداد که ای��ن رویکرد ،مؤثر نبوده و آماره��ا نیز افزایش تعداد
چکهای برگشتی را نشان میداد.
غنیآب��ادی با بیان اینکه ما تالش کردیم به جای اینکه صبر کنیم ،کار
اتفاق بیفتد و بعد اقدام کنیم ،تدابیر پیشگیرانه داشته باشیم ،اظهار داشت:
قانون چک ،حاصل تالش نهادهای کارشناسی است و تدوین مفاد این قانون
با حض��ور و مشارکت حداکثری دستگاههای مختل��ف اجرایی و کارشناسی
صورت گرفت ت��ا از کمترین ابهام و ایراد برخوردار باشد؛ ضمن اینکه ابتکار
ای��ن قانون برای ایجاد چکهای الکترونیکی نی��ز از جمله شاخصههای این
قان��ون است.وی اظهار داشت :یک��ی از مشخصات مهم قان��ون ،نگاه آیتی
مح��ور آن اس��ت؛ این در حالی است که در این قان��ون ،چک الکترونیکی به
رسمیت ،شناخته شده و مقررات الزم برای چکهای الکترونیکی نیز تعریف
ش��ده است .در این میان ،قرار است که تمامی چکهای برگشتی در سامانه
اطالعات یکپارچه ،ثبت فوری شوند.
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شماره  6076سال بیست و یکم

تعیین تکلیف دستمزد  98در هفته پایانی
اسفند

مع��اون ام��ور روابط کار وزی��ر تعاون ،ک��ار و رفاه
اجتماعی گفت :در نشس��ت ش��ورای عالی کار دستمزد
سال آینده باید نهایی شود.
حات��م شاکرمی در گفتگو با مه��ر ،در پاسخ به این
سوال که با توجه مدت یک هفتهای باقی مانده تا پایان
سال می��زان افزایش دستمزد  ۹۸تا پیش از پایان سال
نهایی میشود یا خیر اظهار داشت :نشست شورای عالی
کار با دستور کار تعیی��ن دستمزد سال آینده با حضور
وزیر کار برگزار میشود و در این خصوص تصمیم گیری
میشود.وی درباره تأخیر در تشکیل جلس��ات دستمزد
در سال جاری نیز افزود :در سال جاری نیز تاکنون برای
دستمزد سه نشس��ت برگزار شده است که در نشس��ت
اول با افزایش حق مسکن کارگران از  ۴۰هزار تومان به
 ۱۰۰هزار تومان موافقت شد.
مع��اون امور روابط کار وزیر کار ادامه داد :همچنین
با برگزاری نشستهای متعدد در قالب کمیته دستمزد
ش��ورای عالی کار ،هزینه سبد معیش��ت کارگران مورد
بررسی قرار گرفت و این هزینه استخراج شد.
شاکرم��ی ادامه داد :پس از آن پنجم اسفند ماه نیز
نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و
کارفرمایی با دستور کار بررسی دستمزد تشکیل شد که
نظرات دو گروه مورد بحث قرار گرفت.
وی با تاکید بر اینکه در نشس��ت شورای عالی کار
دستم��زد  ۹۸باید نهایی شود ،اف��زود :دلیلی برای عدم
تواف��ق وج��ود ن��دارد و در قانون کار و آئی��ن نامههای
ش��ورای عال��ی کار بن بس��تی برای ع��دم توافق وجود
ن��دارد و همه راه حلها برای تواف��ق شرکای اجتماعی

توزیع مرغ و شکر
تنظیم بازاری
در فروشگاههای
زنجیرهای

پیش بینی شده است.
مذاکرات دستمزد بدون نتیجه پایان یافت
مذاکرات نمایندگ��ان کارگری ،دولت و کارفرمایان
در ش��ورای عالی کار برای تعیی��ن دستمزد سال آینده
کارگران بدون نتیجه پایان یافت.
نشس��ت شورای عالی کار که ب��ا حضور نمایندگان
کارگ��ری و کارفرمایی ب��ه ریاست وزیر ک��ار آغاز شد،
پ��س از حدود هشت ساعت مذاک��ره شرکای اجتماعی
بدون نتیجه پایان یافت تا ادامه این مذاکرات به نشست
بعدی ش��ورای عالی کار در هفته آین��ده موکول شود.
بر اساس اطالعات به دست آمده نمایندگان کارفرمایی
پیشنهاد افزایش درصد ثابت به حقوق پایه را ارائه دادند

ک��ه نمایندگان کارگری ضمن مخالف��ت با این سناریو،
پیشنهاد افزایش ترکیب��ی «رقم ثابت به اضافه درصد»
را ارائه دادند.
اختالف نظر بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر
سر میزان افزایش دستمزد و فاصله پیشنهادات طرفین
باعث ش��د تا در نشس��ت در خصوص می��زان افزایش
دستمزد سال آینده تصمیم گیری نشود.
با این ح��ال ،تعیین تکلیف دستمزد  ۹۸مشموالن
قانون کار به هفته پایانی اسفند موکول شد.
س�ناریوی افزایش ترکیبی دستمزد کارگران
روی میز شورای عالی کار
سناری��وی افزایش دستم��زد کارگ��ران به صورت
ترکیب��ی از «رقم ثاب��ت به اضافه درص��د» مانند روش
افزایش حقوق کارمندان دولت یکی از پیشنهادات ارائه
شده در مذاکرات شورای عالی کار بود.
نشست  ۶ساعته شورای عالی کار برای دستمزد ۹۸
پس از چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی بدون
نتیج��ه ماند تا بررسی دستمزد سال آینده به نشس��ت
هفته آینده این شورا موکول شود.
در نشس��ت سه جانبه دولتی ،کارگری و کارفرمایی
نمایندگ��ان کارفرمایی و کارگری ه��ر یک پیشنهادات
خ��ود را ب��رای افزایش م��زد ارائه دادند ب��ه نحوی که
پیشنهاد نمایندگان کارگری افزایش دستمزد به صورت
ترکیب��ی از «رقم ثابت به اضافه درص��د» بود .در عین
حال ،نمایندگ��ان کارفرمایی پیشنهاد افزایش دستمزد
به روش درصدی ثابت را مطرح کردند که مورد پذیرش
نمایندگان کارگری قرار نگرفت.

رئیس اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای از توزیع مرغ و شکر تنظیم بازاری در فروشگاههای زنجیرهای خبرداد.
به گزارش روابط عمومی فروشگاههای زنجیرهای ،امیرخس��رو فخریان در مورد تدابیر اتحادیه برای شب عید گفت :اعضای
این اتحادیه با برگزاری جشنوارهها ،اعطای تخفیفات و فروش ویژه ،جوایز متنوع ،عرضه شفاف و سالم (مستقیم) انواع کاالهای
اساسی و تنظیم بازار در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی و برقراری عدالت اجتماعی گام برداشته و تالش دارند ،شرایط الزم
را برای ایجاد فضایی آرام و بدون دغدغه نس��بت به تامین مایحتاج اساسی فراهم آورده تا مصرفکنندگان با خیالی آسوده به
استقبال بهار بروند.
رئی��س اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای با اشاره به افزایش ساعت کاری فعاالن رسته پوشاک عضو اتحادیه افزود:
براساس نتایج حاصله از جلسات با وزارت صمت ،تخفیفات بیشتری در حوزه پوشاک اعمال خواهد شد.
وی از توزی��ع روزان��ه 100تن مرغ منجمد تنظیم بازار به نرخ مصوب دولتی به منظور کاهش قیمت گوشت مرغ در استان
تهران خبرداد و گفت :این طرح مختص قشر خاصی نبوده و مصرفکنندگان میتوانند از فروشگاههای زنجیرهای اتحادیههای
نیهای مصرف محلی ایران ،رفاه ،افق کوروش ،هایپرمی ،هایپ��ر استار ،شهروند ،سپه ،اوشانک (هفت) ،جانبو،
سراس��ری تعاو 
اتکا ،کامبای فور ،نجم خاورمیانه ،یاران دریان و انتخاب من این کاال را تهیه کنند.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺒﺰ ﭘﻮﻳﺎﻥ ﺑﺎﺯﻱ ﺩﺭﺍﺯ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  618ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14007725768

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397/12/07ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳـﻞ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - 1 :ﺁﻗﺎﻱ ﺭﻭﺡ ﺍﷲ ﭘﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﻛﺪﻣﻠﻲ 3329422785ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  50000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ  900000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ  950000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ.
ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  1000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  1050000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  4ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
-4236ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﮔﻴﻼﻧﻐﺮﺏ )(413854

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻫﻮﺍ ﺳﻠﻮﻟﺰ
)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  1191ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
10862066622

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴـﻪ ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1397/11/13ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﺍﺯ
ﻣﺒﻠﻎ  30,000,000ﺭﻳـﺎﻝ ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  20,000,000,000ﺭﻳـﺎﻝ
ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ  200,000ﺳﻬﻢ  100,000ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﻣﺤـﻞ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎﺕ ﺣـﺎﻝ ﺷـﺪﻩ
ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻭﻣـﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺩﺭ
ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ  .ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺒﻠـﻎ
 20,000,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑـﻪ  200,000ﺳـﻬﻢ 100,000
ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
-4237ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ

ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎﻥ )(413804

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ ﺁﺭﻳﺎﺋﻴﺎﻥ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﺭﺳﻼﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  663ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
14002768723

ﺑــﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤــﻊ ﻋﻤــﻮﻣﻲ ﻓــﻮﻕ ﺍﻟﻌــﺎﺩﻩ ﻣــﻮﺭﺥ
 1397/04/16ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷـﺪ  - 1 :ﻣﺤـﻞ ﺷـﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻲ ﺳﺮﺧﺲ ﺑـﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺑﺨـﺶ ﻣﺮﻛـﺰﻱ -ﻣﺤﻠـﻪ ﻣـﺮگ ﺑـﺮ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ– ﭘﻼﻙ  – 87ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺑـﺎ ﻛﺪﭘﺴـﺘﻲ
 9381646111ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣـﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻـﻼﺡ
ﮔﺮﺩﻳﺪ-2 .ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷـﺮﻛﺖ ﺍﻟﺤـﺎﻕ ﮔﺮﺩﻳـﺪ ﻭ ﻣـﺎﺩﻩ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪ :ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻓﻀﺎﻱ ﺳـﺒﺰ
– ﺗﺎﻳﭗ ﻭ ﺗﻜﺜﻴﺮ – ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻭ
ﺑﺮﻭﺩﺗﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ.
-4233ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ

ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺳﺮﺧﺲ )(413737

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺋﻴﻦ ﺁﺑﺎ ﺁﺑﺎﺩ ﺁﺑﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  62446ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14007038610

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397/09/14ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳـﻞ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  1- :ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺳـﻤﻴﺮﺍ ﺑﻬـﺎﺩﺭ ﺯﺍﺩﻩ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0872974375ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﺴـﺎﻝ ﻣـﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﻭ
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ  :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ  ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺸﻬﺪ  ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛـﺰﻱ  ،ﺷـﻬﺮ
ﻣﺸﻬﺪ ،ﻗﺎﺳﻢ ﺁﺑﺎﺩ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷـﺎﻫﺪ  ، 77ﻛﻮﭼـﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﻮﺳـﻔﻲ  ، 30/5ﭘـﻼﻙ  ، 3ﻃﺒﻘـﻪ
ﻫﻤﻜﻒ ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ  9189945330ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
-4234ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﺸﻬﺪ )(413744

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ 18ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9702115

ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﻈﻢ ﭘﻮﺩﺍﺕ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠـﻲ  3860515373ﻭ ﻧﺎﺻـﺮ ﻣﻜـﺎﺭﭼﻲ ﻫﻤـﺪﺍﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧـﺪ ﻣﺤﻤـﺪ ﻛـﺪ ﻣﻠـﻲ
 3871041440ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨـﻲ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  95/12/24 -49486ﺩﻓﺘـﺮ  22ﺟﻬـﺖ
ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺒﻠﻎ 2 /551/265/146ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﻃﻠﺐ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ 1/282/192ﺭﻳﺎﻝ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ  97/9/12ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﺗﺴـﻮﻳﻪ
ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪﻫﻲ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9702115ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪﻩ ﻭ
ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺥ  97/11/3ﻣﺎﻣﻮﺭ ،ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﻟﺬﺍ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻃﺒـﻖ ﻣـﺎﺩﻩ
 18ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻲ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇـﺮﻑ ﻣـﺪﺕ
ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺳـﻨﺪ
ﺭﻫﻨﻲ ﻓﻮﻕ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺣﺎﺻـﻞ ﻓـﺮﻭﺵ ﺁﻥ ﻃﻠـﺐ ﺑﺴـﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﺣﻘـﻮﻕ
ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ1397/12/23 :
4182ﻡ.ﺍﻟﻒ-4232/ﺵ
ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﻫﻤﺪﺍﻥ  -ﺟﻼﻝ ﺣﺪﺍﺩﻱ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ 18ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9702181

ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺪ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﺘﺎﺭ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  3875378261ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﺷـﻮﺩ
ﻛﻪ ﺑﻬﺰﺍﺩ ﻛﻬﻴﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﭼﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ  505474ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ 88/000/000
ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9702181ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸـﻜﻴﻞ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺥ  97/11/7ﻣﺎﻣﻮﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﻟﺬﺍ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﻳـﻚ ﻧﻮﺑـﺖ ﺩﺭ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ
ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻲ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻛﻪ
ﺭﻭﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﻳﺎﻓﺖ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ1397/12/23 :
4180ﻡ.ﺍﻟﻒ-4231/ﺵ ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﻫﻤﺪﺍﻥ  -ﺟﻼﻝ ﺣﺪﺍﺩﻱ

ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ

ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻳﻨﺐ ﺑﻴﺎﺿﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2202ﺑﻪ ﺷـﺮﺡ ﭘﺮﻭﻧـﺪﻩ ﻛﻼﺳـﻪ  97ـ  142ﺍﻳـﻦ ﺷـﻮﺭﺍ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺑﻴﺎﺿﻲ ﻗﺼـﺎﺑﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  635ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/12/10ﺩﺭ ﻣﺸﻜﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﮔﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧـﻮﺩ ﺑـﺪﺭﻭﺩ
ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ  ،ﻭﺭﺛﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﻋﻠﻲ ﺑﻴﺎﺿﻲ ،ﻧـﺎﻡ ﭘـﺪﺭ :ﻋﻠـﻲ ﺵ.ﺵ 2203
ﺑﺮﺍﺩﺭﺯﺍﺩﻩ ﻣﺘﻮﻓﻲ  -2ﺯﻳﻨﺐ ﺑﻴﺎﺿﻲ ،ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻲ ﺵ.ﺵ  2202ﺑﺮﺍﺩﺭﺯﺍﺩﻩ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﺍﻳﻨـﻚ ﺑـﺎ ﺍﻧﺠـﺎﻡ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺬﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﺩ
ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘـﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭﺍﻻ ﮔﻮ ﺍﻫﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﻫﺮ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺰ ﺳﺮﻱ ﻭ ﺭﺳﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﺑـﺮﺍﺯ ﺷـﻮﺩ ﺍﺯ ﺩﺭﺟـﻪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻭ ﺑﻼ ﺍﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
-4224/97ﺵ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺭﺣﻴﻢ ﻧﻴﺎ

ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ

ﺁﻗﺎﻱ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﭘﻮﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  188ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﭘﺮﻭﻧـﺪﻩ ﻛﻼﺳـﻪ  143-97ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ
ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛـﻪ ﺷـﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺟﻬـﺎﻧﺒﺨﺶ
ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  3887ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/12/02ﺩﺭ ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﮔـﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤـﻲ
ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﺑﻴـﮋﻥ ﺍﺳـﻤﻌﻴﻞ ﭘـﻮﺭ ﻧـﺎﻡ ﭘـﺪﺭ :
ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1660004403ﭘﺴـﺮ ﻣﺘـﻮﻓﻲ  -2ﺷـﻬﺰﺍﺩ ﺍﺳـﻤﻌﻴﻞ ﭘـﻮﺭ ﻧـﺎﻡ ﭘـﺪﺭ :
ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  8991ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ  -3ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﭘﻮﺭ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ  :ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  8993ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ  -4ﻧﺎﺩﺭ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﭘﻮﺭ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ  :ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ 13862
ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ  -5ﻗﺎﺩﺭ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﭘﻮﺭ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ  :ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  188ﭘﺴـﺮ ﻣﺘـﻮﻓﻲ -6
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﭘﻮﺭ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ  :ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  148ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ  -7ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﭘﻮﺭ
ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ  :ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  8992ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ  -8ﺧﺎﻧﻢ ﻳﻮﺳﻔﻲ ﺩﻭﻛﺶ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ :ﻭﻟـﻲ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ  /ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ
ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﻫﺮ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺰ ﺳـﺮﻱ ﻭ
ﺭﺳﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻭ ﺑﻼﺍﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
-4242/97ﺵ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ – ﺟﻌﻔﺮﺭﺣﻴﻢ ﻧﻴﺎ
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ﺧﺎﻧﻢ ﻗﻤﺮﺗﺎﺝ ﺻﺪﻗﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  151ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  146-97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷـﻮﺭﺍ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷـﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﺷـﺮﻑ ﺻـﺪﻗﻲ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  110ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/10/30ﺩﺭ ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﮔﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ
ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺻﺪﻗﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ :ﺍﺷﺮﻑ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 63
ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ  -2ﺭﺿﺎ ﺻﺪﻗﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ :ﺍﺷﺮﻑ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  30ﭘﺴـﺮ ﻣﺘـﻮﻓﻲ  -3ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ
ﺻﺪﻗﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ :ﺍﺷﺮﻑ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  160ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ  -4ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺻﺪﻗﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ :ﺍﺷـﺮﻑ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  752ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ  -5ﻗﻤﺮﺗﺎﺝ ﺻﺪﻗﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ :ﺍﺷـﺮﻑ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ 151
ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ  -6ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺑﻮﺑﺎﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ  :ﺍﺣﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  14163ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘـﻮﻓﻲ  /ﺍﻳﻨـﻚ ﺑـﺎ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻛـﺲ ﺍﻋﺘـﺮﺍﺽ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻳـﻚ ﻣـﺎﻩ ﺑـﻪ ﺷـﻮﺭﺍ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﻫﺮ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺰ ﺳﺮﻱ ﻭ ﺭﺳﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺷـﻮﺩ
ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻭ ﺑﻼﺍﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
-4243/97ﺵ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ – ﺟﻌﻔﺮﺭﺣﻴﻢ ﻧﻴﺎ

www.Afarinesh-daily.com

نهادهای مالی
خدمت جدید بانک مسکن به افتتاحکنندگان
حساب ممتاز

بانک مسکن  -بانک مسکن از این پس در زمان افتتاح حساب سپرده
ممتاز برای مشتریان فاقد کد بورسی ،این کد را از طریق سامانه متمرکز بازار
سرمایه دریافت میکند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا ،در پی راهاندازی سامانه جامع
اطالعات مشتریان فعال در بازار سرمایه (سجام) توسط شرکت سپردهگذاری
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ،تمام اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در
ب��ازار سرمایه اعم از فعاالن بازار اوراق بهادار و بورسهای کاال موظف شدند
نس��بت به ثبت نام در سامانه مذکور اق��دام کنند تا امکان مراودات مالی در
بازار سرمایه را داشته باشند .ثبت نام در این سامانه جایگزین همیشگی ارایه
تم��ام مدارک هویتی در زم��ان معامله در بازار سرمایه خواهد بود و مشمول
عدهای از مشتریان بانک مسکن که حساب سپرده ممتاز داشته و به فروش
اوراق خود در فرابورس نیاز پیدا میکنند ،میشود.

بازدید مدیرعامل بانک ملی از روند بازسازی
بخش هایی از بیمارستان بانک

بان�ک ملی  -مدیر عامل بانک ملی ایران از روند بازسازی بخش های
از بیمارستان این بانک بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،دکتر محمد رضا حسین زاده
با حضور در بخش های شیمی درمانی و تصویر برداری و مکان دستگاه سی
تی آنژیو ،از این مکان ها بازدید کرده و در جریان تازه ترین روند بهس��ازی
آنها قرار گرفت.

موافقت دولت با افزایش سرمایه بانک
توسعه صادرات ایران

بانک توسعه صادرات  -با تصویب هیات دولت ،سرمایه بانک توسعه
صادرات ایران به میزان  ۳۲۰۰میلیارد ریال افزایش یافت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی هیات دولت ،هیات وزیران در جلسه خود
به ریاست دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ،این افزایش
سرمایه را تصویب کرد.

توزیع اسکناس نو در شعب منتخب بانک سینا

بانک س�ینا -با همکاری به عمل آمده با اداره نشر اسکناس و خزانه
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،شعب منتخب بانک سینا به مناسبت
فرا رسیدن ایام نوروز در تهران نس��بت ب��ه توزیع و تامین اسکناس نو مورد
نیاز هموطنان اقدام میکنند.
به گزارش رواب��ط عمومی بانک سینا ،شهرون��دان تهرانی میتوانند در
روزه��ای  22الی  27اسفندماه جاری با مراجعه به  4شعبه این بانک شامل
شعبه کامرانیه (کامرانیه ،کامرانیه جنوبی ،نرسیده به میدان کامرانیه ،نبش
کوچه مریم) ،شعبه ابوذر (خیابان ابوذر ،نرسیده به فلکه مقدم پالک ،)297
شعبه میدان خراسان (میدان خراس��ان ،خیابان  17شهریور جنوبی ،بعد از
خیابان طیب) و شعبه اکباتان (اکباتان ،فاز  ،1بلوار اصلی ،روبروی مخابرات،
برج سایه) نس��بت به دریاف��ت اسکناسهای نو  20ه��زار ریالی و  50هزار
ریالی اقدام کنند.
طبق اعالم اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی ،در سایر استانها
نی��ز با هماهنگی ناظر پول��ی از طریق روابط عمومی بانکهای عامل تعیین
شده در هر استان اقدام میشود.

بانک ایران زمین پیشرو در تحول دیجیتالی

بان�ک ای�ران زمی�ن  -رونمایی از تمبر یادبود بان��ک ایران زمین با
حض��ور مدیرعامل و مدیران ارشد این بانک و جمعی از اصحاب رسانه صبح
در هتل بزرگ تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین  ،مدیرعامل بانک ایران زمین
در جمع مدیران ارشد بانکی و خبرنگاران ،در مراسم رونمایی از تمبر یادبود
بان��ک با اش��اره به اهمیت و جایگ��اه بانک ایران زمی��ن در زمینه بانکداری
دیجیت��ال گفت" :بانک ایران زمین" اولین بانک��ی بود که برنامه ریزی برای
تحول دیجیتالی در نظامبانکی را اعالم کرد و دیجیتالیزه کردن را به عنوان
شعار خودش انتخاب کرد.
پورسعید اظهار داشت :رونمایی از تمبر بانک ایران زمین نشانگر حرکت
ای��ن بانک در راستای دستیابی به اهداف است و م��ا در برنامه خود تدارک
دیده ایم که به یک بانک دیجیتالی تبدیل شویم.
این در حالی است که ما اولین بانکی بودیم که برنامه ریزی برای تحول
دیجیتال��ی در نظام بانکی را اعالم کرده و تالش نموده ایم که خدمات خود
را به مشتریان متنوعتر کنیم.
مدیرعام��ل بانک ایران زمی��ن اظهار داشت :ج��ای خوشحالی دارد که
بانکه��ای دیگر نی��ز این حرکت را شروع و برای آن برنامه ریزی کرده اند و
بر این اساس ما نیز به زودی شاهد ارائه خدمات جدید به مشتریان هستیم.
تمبر بانک ایران زمین به مناسبت سالروز تأسیس بانک که  ۲۴اسفند است،
رونمایی شد.

شعب کشیک بانک گردشگری مشخص شد

بانک گردش�گری  -بانک گردشگری به منظور رفاه حال مشتریان و
خدمت رسانی بهتر به عموم مردم ایران ،شعب کشیک برای ایام پایان سال
و تعطیالت نوروز در نظر گرفته است.
ب��ه گزارش روابط عمومی بان��ک گردشگری  ،شعبه های مرکزی -شهر
ری -سعادت آباد -صادقیه -قدس -قائم مقام و شعبه فلکه اول تهران پارس
در ای��ام پایانی سال و تعطی�لات نوروز کشیک هس��تند .اسامی این شعب
در پایگاه اطالع رسان��ی بانک به نشانی  www.tourismbank.irآمده و
مشتریان این بانک در ایام تعطیالت می توانند خدمات بانکی مورد نیاز خود
را از این شعب دریافت کنند.

پنجمین جشنواره نوروزی «سین هشتم» با
حمایت بانک صادرات آغاز به کار کرد

بانک صادرات  -پنجمین جشنواره نوروزی «سین هشتم» با محوریت
نوروز و صلح ،معرفی سبک اصیل زندگی مردم استان سیستان و بلوچستان
و ب��ا حمایت بانک صادرات ایران از تاریخ  ۲۲لغایت  ۲۴اسفندماه جاری در
مجموعه فرهنگی -تاریخی نیاوران برگزار میشود.
ب��ه گ��زارش روابطعمومی بانک ص��ادرات ایران ،مراس��م افتتاحیه این
جشنواره با حض��ور معاون رئیس جمهور ،رئیس سازم��ان میراث فرهنگی،
صنای��ع دست��ی و گردشگ��ری ،نمایندگان مجل��س ،استاندار سیس��تان و
بلوچستان ،چهرههای فرهنگی و هنری و سفرای کشورهای هند ،افغانستان،
پاکس��تان ،عراق ،ترکی��ه ،آذربایجان ،ازبکس��تان ،قرقیزستان ،قزاقس��تان،
ترکمنستان و تاجیکستان برگزار شد.

