6

info@afarinesh-daily.com

تریبون

چهارشنبه  20شهریور 1398

شماره  6206سال بیست و یکم

www.Afarinesh-daily.com

معاون وزیر راه و شهرسازی :

مدیرکل فاوا سازمان بنادر :

اجرای طرح هوشمندسازی بنادر کشور تا پایان
سال ۱۴۰۰

مدی��رکل دفتر فن��اوری اطالعات و ارتباط��ات (فاوا) س��ازمان بنادر و
دریانوردی از اجرای طرح هوشمندس��ازی بنادر کش��ور تا پایان سال ۱۴۰۰
خبر داد و گفت:این هوشمندس��ازی مراحل مختلفی دارد که مرحله نخست
در حوزه زیرس��اختهای فناوری ،س��امانههای اطالعاتی و ...بوده و تا پایان
سال  ۱۴۰۰اجرایی میشود.
محم��د قائم تاجگردون در گفتوگو با ایس��نا اظهار کرد :نقش��ه راهی
در س��ازمان بن��ادر ب��رای هوشمندس��ازی تعریف ش��ده که در این راس��تا
تعدادی پروژه به تصویب هیات عامل س��ازمان رس��یده است و تا پایان سال
 ۱۴۰۰مشخص شده که این پروژهها به مرحله اجرایی برسد.
وی افزود :هوشمندس��ازی در الیههای مختلفی تعریف شده است .یکی
از ابعاد آن در حوزه زیر س��اختهای فناوری بوده و بعد دیگری هم دارد که
سامانههای اطالعاتی است و به صورت متمرکز به همه بنادر سرویس خواهد
داد و تاپای��ان  ۱۴۰۰نیز همه بنادر کش��ور در قالب این مرحله ،هوش��مند
میشود.
تاجگردون با بیان اینکه نصب و فعال سازی تجهیزات  IOTیکی دیگر
از ابعاد هوشمندسازی بنادر است ،گفت :حتما در همه بنادر به عنوان مثال
ساده ،ثبت ورود و خروج شناورها که هم اکنون نیز به صورت مکانیزه انجام
میشود ،اگر این سرویس به صورت هوشمند و سیستماتیک راهاندازی شود،
ب��ه همه بنادر ارائه می ش��ود و بنادری که به س��امانههای م��ورد نیاز برای
عملیات کانتینری نیاز دارند نیز به آن تجهیز خواهند شد.
وی اعالم کرد :در این پروژه بندر چابهار برای هوشمندسازی در مرحله
نخس��ت به عنوان نمونه پایلوت و آزمایش��ی در نظر گرفته ش��ده و تا پایان
امس��ال از پکیج هوشمندسازی بهرهمند شده و پس از مشخص شدن نتایج
آن ،بنادر دیگر برای اجرایی ش��دن مراحل نخس��ت هوشمندس��ازی نیز در
دستور کار قرار خواهند گرفت.

توزیع  ۷۵۰تن چای وارداتی با ارز دولتی در ایام
محرم و صفر

رئیس س��ازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از توزیع ۷۵۰
تن چای وارداتی با ارز دولتی در ایام محرم و صفر خبر داد.
به گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،عباس تابش با اشاره به توزیع
بخش��ی از چ��ای وارداتی با ارز دولتی در طرح مح��رم و صفر اظهار کرد :در
هفتههای گذش��ته چندین جلسه با ش��رکتهای واردکننده چای داشتیم و
با توجه به اس��ناد چای وارداتی با ارز رسمی ،گزارش کاملی از این بررسیها
را به ستاد تنظیم بازار اعالم کردیم.رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان گفت :بر اساس بررسیهای انجام شده ۷۵۰ ،تن چای وارداتی
با ارز دولتی شناس��ایی شدند که این میزان چای برای طرح محرم و صفر و
تامین چای مورد نیاز در این طرح تخصیص یافت.
ﺁﮔﻬﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ

ﺣﺴﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1398/06/10-5/98/5721ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺠﻴﺪ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻓﺮﺯﻧـﺪ ﺭﺣـﻴﻢ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  12ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻛﺪﻣﻠﻲ  1672345693ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  1680ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺗﺤﺖ ﭘﻼﻙ  139ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  40ﺍﺻﻠﻲ
ﺑﺨﺶ  11ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺴﻠﺴﻞ  340491ﺏ ،95ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﺩﻓﺘـﺮ ﺍﻣـﻼﻙ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜـﻲ -216
 1397ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺠﻴﺪ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺳﭙﺲ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻲ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ،
ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﻳـﺎ
ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﭙﺮﻱ ﺷﺪﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺍﺧـﻮﺍﻫﻲ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
-1424ﺵ
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷـﻬﺮ -

ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺗﻘﻲ ﺯﺍﺩﻩ ﺧﻴﺎﻭﻱ

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﻣﭙﺮﻭﺭﻱ ﻭﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺷﻴﺮ ﻭ ﺩﺍﻡ
ﻛﻨﮕﺎﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  464ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10861713776

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397/12/25ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠـﻲ
10100171920ﺑــﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﮔﻲ ﻋﻠــﻲ ﻣﺤﻤــﺪ ﺯﻟﻘــﻲ ﺑــﺎ ﻛــﺪ
ﻣﻠﻲ 4849458629ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ،ﺷـﺮﻛﺖ ﮔﺴـﺘﺮﺵ
ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺩﺍﻣﭙــﺮﻭﺭﻱ ﻓــﺮﺩﻭﺱ ﭘــﺎﺭﺱ ﺑــﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠــﻲ
 10760094603ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺭﻭﺩﺑـﺎﺭﻱ ﺷـﻬﻤﻴﺮﻱ
ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  2092646079ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺋـﺐ ﺭﺋـﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻭ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ،ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺳﻴﻨﺎ ﺑـﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10340058917ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺿﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﺁﺫﺭ ﺑـﺎ
ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  1551965682ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ،ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﻮﻧـﺪ
ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺁﺗﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠـﻲ 14005291651ﺑـﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ
ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺳﻮﺍﺩﻛﻮﻫﻲ ﻣﺎﻫﻔﺮﻭﺟﻜﻲ ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  2092896083ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﻩ ﻧﮕﺎﺭ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧـﻪ ﭘـﺎﺭﺱ ﺑـﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10320823609ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺑـﺎ
ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  1159846431ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀـﻮ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺗـﺎ ﺗـﺎﺭﻳﺦ
 1399/10/22ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ - .ﻛﻠﻴـﻪ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬـﺎﺩﺍﺭ ﺍﺯ
ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ  ،ﺳﻔﺘﻪ  ،ﺑﺮﺍﺕ ﻭ  ...ﺑﻪ ﺍﻣﻀـﺎء ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻀـﺎﻱ ﻫﻴﺌـﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺩﻭ
ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋـﺎﺩﻱ ﻭ ﺳـﺎﻳﺮ
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
-1407ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎﺭﻱ
ﻛﻨﮕﺎﻭﺭ )(590980

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻤﻴﺎﺭﺍﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺳﺎﺭﻳﮋﻱ ﻫﻪ
ﻧﺎﻭ ﭘﺎﻭﻩ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻱ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  69ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14007558436

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397/07/29ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  -1 :ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻠﺮ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ  130000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸـﺮﻛﻪ
ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ  10000ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ ،ﺧﺎﻧﻢ
ﻓﺮﻭﺯﺍﻥ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ  130000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ  10000ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ ،ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻣﻴﺴـﻚ ﺑـﺮﻭﺯﺍﻥ ﺑـﺎ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ 130000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺑﻪ  10000ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ  ،ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﺷﻨﮓ ﺍﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ  130000ﺭﻳـﺎﻝ
ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـﻪ  10000ﺭﻳـﺎﻝ
ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ ،ﺧﺎﻧﻢ ﺭﻗﻴﻪ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ  130000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧـﻮﺩ ﺍﺯ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ  10000ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ ،ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻳﻤـﺎﻥ
ﺭﺳﺘﻤﻲ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ  130000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺳـﻬﻢ
ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ  10000ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ ،ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠـﻎ
1780000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ  1000000ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻣـﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺸﺮﺡ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ
-1408ﺵ

ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﭘﺎﻭﻩ )(590981

به زودی ساخت  ۲۵هزار مسکن را در "بافت"
آغاز میکنیم

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان
اینکه احداث  ۲۵هزار واحد مس��کونی
در قالب ط��رح اقدام ملی به زودی آغاز
میشود گفت :برنامه تکمیل  ۷۵۰پروژه
نیمهتمام همچون ورزش��گاه ،مدرس��ه
و مس��جد برای ارتق��ای کیفیت زندگی
س��اکنان باف��ت را در دس��تور کار قرار
دادهایم.
س��ید محمد پژمان در گفتوگو با
ایس��نا اظهار کرد :در نظر داریم ۷۵۰
پ��روژه در بخ��ش خدم��ات زیربنایی و
روبنایی که از قبل شروع شده و به طور
متوسط دارای پیش��رفت  ۷۰درصدی
اس��ت را تا پایان سال به اتمام برسانیم.
م��ا با توجه به تنگناهای بودجه کش��ور
ترجیح دادیم به جای اینکه پروژههای
جدید را ش��روع کنیم ابت��دا پروژههای
نیمه تمام را به اتمام برسانیم.
وی افزود:ب��ا مس��ووالن س��ازمان
برنامه و بودجه صحب��ت کردهایم تا ۳۰
درصد باقیمانده از این پروژهها را از طریق
مناب��ع در اختیار تکمی��ل کنیم.ردیفها
مقداری کم داش��ت و قرار شد جابهجایی
اتف��اق بیفتد که کار را انج��ام دهیم .این
پروژهها موارد متعددی ش��امل مدرس��ه،

ورزشگاه ،درمانگاه و مسجد است.
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی
تاکی��د کرد :ه��دف این اس��ت که اگر
موضوع نوس��ازی واحدهای مس��کونی
در بافتهای ناکارآمد زمانبر ش��ود ،از
هماکنون ش��رایط محیطی را در بخش
زیربنایی و روبنایی فراهم کنیم تا مردم
بعد از اس��کان زندگی و رفاه مناس��بی
داشته باشند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در بافتهای
ناکارآم��د ح��دود  ۲۰هزار تس��هیالت

نوس��ازی به متقاضیان داده ش��ده است
گف��ت :م��وارد متع��ددی فراخ��وان در
دس��تور کار داریم که مقدم��ات آن در
حال آمادگی اس��ت .انتظار داریم حدود
 ۲۵ه��زار واح��د را در قالب طرح اقدام
ملی در فاصله دو س��ه ماه��ه عملیاتی
کنی��م .مابقی نی��ز تا پای��ان کار دولت
دوازدهم انجام خواهد شد.
تسهیالت ارزان قیمت برای
ساکنان بافتهای ناکارآمد
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری

تصریح ک��رد :برای س��اکنان بافتهای
ناکارآمد تس��هیالت ارزان قیمت ،پروانه
رایگان و خدم��ات جانبی با تخفیف در
نظر گرفتهای��م .با توجه به اینکه دولت
در بافت ،صاحب زمین چندانی نیست،
یکی از کارهایی که انجام میدهیم ایجاد
شرایط است .ابتدا طرحهای نوسازی را
تهیه میکنیم ک��ه متقاضیان با رعایت
ضواب��ط و مق��ررات شهرس��ازی اقدام
کنند.
بع��د با اقدامات روبنایی و زیربنایی،
کیفی��ت زندگی آنه��ا را ارتقا میدهیم.
بخشی از اراضی خریداری شده در داخل
بافت و بخش��ی هم در حاش��یه بافتها
اس��ت که به عنوان س��رمایه در اختیار
گرفتیم و وارد س��اخت و س��از کردیم.
مق��داری را نی��ز ب��ه آزادس��ازی معابر،
معوض ،جایگزینی و س��ایر اقداماتی که
در داخ��ل بافت ض��رورت مداخله دارد
اختصاص دادیم.
پژم��ان درب��اره افزای��ش س��قف
تسهیالت ساخت در بافتهای ناکارآمد
گفت :به بانک مرکزی پیشنهاد افزایش
س��قف تسهیالت را ارایه دادهایم که در
انتظار تایید مسووالن بانک هستیم.

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران درخواستی را برای «دریافت عوارض فوب کاال در مرحله ترخیص» به هیئت
وزیران ارائه کرده است.
به گزارش مهر به نقل از دفتر هیئت دولت ،به دلیل ش��رایط اقتصادی کش��ور و همچنین محدودیت های زمانی مجوزهای
اتاق بازرگانی به هیئت وزیران
صادره برای واردات کاالها ،در برخی از موارد عملیات تجاری ،منتهی به واردات کاال به کشور نمی شود ،اما عوارض فوب کاال در
پیشنهاد داد؛
مرحله ثبت سفارش از تجار دریافت می شود.
از سوی دیگر امکان استرداد عوارض اخذ شده و یا تهاتر آن با واردات بعدی به دلیل عدم شمول ماده ( )۴۹قانون محاسبات
عمومی دیوان محاسبات کشور وجود ندارد و امکان عودت و جابجایی آن طبق مواد ( )۴۱و ( )۴۲قانون محاسبات عمومی کشور
امکانپذیر نیست.
بنابراین اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کش��اورزی تهران درخواس��ت کرده است با توجه به شرایط اقتصادی و اهمیت تأمین
کاالهای اساسی جامعه ،دریافت عوارض فوب کاال در مرحله ترخیص از گمرک انجام شود.
گفتنی است ،این درخواست در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

دریافت عوارض
فوب کاال در مرحله
ترخیص از گمرک

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎﺯ ﻣﺒﻴﻦ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ

ﺩﺭﺗــﺎﺭﻳﺦ  1398/06/02ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒــﺖ  14650ﺑــﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠــﻲ
 14008563539ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ
ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ :ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻭ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﻃﺒﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ  -ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ -
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﻗﺼـﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘـﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﻭ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺍﻣـﻮﺭ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺎﻧﻜﻲ ﺍﺯ ﻛﻠﻴـﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻭﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ
ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﻭﻟﺘـﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﺩﺭﺻـﻮﺭﺕ ﻟـﺰﻭﻡ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺍﺧـﺬ
ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺪﺕ
ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ  :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ  ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ  ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ ،
ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﻛﻠﺨﻮﺭﺍﻥ  ،ﺭﻭﺳﺘﺎ ﮔﻴﻼﻧﺪﻩ ،ﻣﺤﻠﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ  ،ﺟﺎﺩﻩ )ﻧﻤﻴﻦ-ﺍﺭﺩﺑﻴـﻞ( ،
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺍﻟﻲ  ،ﭘﻼﻙ  ، 320ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ  5617138116ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  1000000ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑـﻪ
 100ﺳﻬﻢ  10000ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺗﻌﺪﺍﺩ  100ﺳﻬﻢ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﺒﻠﻎ 1000000
ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻴﻦ ﻃﻲ ﮔـﻮﺍﻫﻲ ﺑـﺎﻧﻜﻲ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  98/269437ﻣـﻮﺭﺥ
 1398/05/05ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎﻧﻚ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺑـﺎ ﻛـﺪ  318ﭘﺮﺩﺍﺧـﺖ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺍﻗﺪﻡ ﺷﺎﻡ ﺍﺳﺒﻲ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 1450041272ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ
ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺧﺎﻧﻢ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﺪﺧﺸﺎﻥ ﻗﻮﺷﻪ ﻋﻠﻴﺎ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 1451383568ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ
ﺧﺎﻧﻢ ﺻﻮﻧﺎ ﺻﻤﺪﻱ ﺗﺒﻮﻟﻘﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 1620017611ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ  :ﻛﻠﻴـﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬـﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬـﺪ ﺁﻭﺭ ﺷـﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴـﻞ ﭼـﻚ  ،ﺳـﻔﺘﻪ  ،ﺑـﺮﻭﺍﺕ ،
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎﻱ ﻋـﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑـﺎ
ﺍﻣﻀﺎء ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺍﻗﺪﻡ ﺷﺎﻡ ﺍﺳﺒﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒـﺮ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ  :ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺍﻣﻴﻦ ﻋﺎﺑﺪ
ﻋﻤﻮﻗﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  1462203418ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠـﻲ ﺍﻟﺒـﺪﻝ ﺑـﻪ
ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣـﺎﻟﻲ ﺁﻗـﺎﻱ ﻓـﻴﺾ ﺍﻟـﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟـﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 1466560282ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ 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 ﺍﻣـﻼﻙ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴـﻞ
-1403ﺵ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎﺭﻱ
ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ )(591084

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺳﺎﻡ ﻋﻤﺎﺭﺕ ﻣﺎﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  16053ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10660157680
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1398/04/10ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﻧﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ3258579229
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎﺻﺮ ﻣﻬﺮﺍﺑﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ4949863150ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ،ﺳﻴﺪﺍﺣﺴـﺎﻥ
ﻣﻬﺮﺍﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 3341229541ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺳﻬﺮﺍﺏ
ﺍﻣﻴﺮﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 3256699022ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑـﻪ
ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧـﺪ- .ﻛﻠﻴـﻪ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬـﺎﺩﺍﺭ ﻭ
ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷـﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ
-1411ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎﺭﻱ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(590987

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ

ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  139860313008000479ﻣﻮﺭﺥ  1398/5/5ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣـﺪ
ﺛﺒﺘﻲ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﭘﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧـﻪ ﺑﻼﻣﻌـﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿـﻲ ﺁﻗـﺎﻱ ﺣﺴـﻦ
ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻗﺪﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2278ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ
ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻲ ﺩﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  20000ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  11ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  33ﺍﺻـﻠﻲ
ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  -33ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﻴﺮﺍﻧﺸـﻬﺮ  ،ﻗﺮﻳـﻪ ﻗﻤﻄـﺮﻩ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺮﺍﺩﻋﻠﻲ ﻗﻄﺎﺭﻱ ﺍﺣﺪﻱ ﺍﺯ ﺯﺍﺭﻋـﻴﻦ ﺻـﺎﺣﺐ ﻧﺴـﻖ ﺯﺭﺍﻋـﻲ ﭘـﻼﻙ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑـﺖ
ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛـﻪ ﺍﺷـﺨﺎﺹ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺻـﺪﻭﺭ 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 ﻣﺎﻩ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ،ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳـﺖ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳـﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ
ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ1398/06/05 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1398/06/20 :
-1274/98ﺵ
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻲ ﭘﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ  -ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻬﺎﻣﻲ

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 139860329012003080ﻫﻴـﺎﺕ ﺍﻭﻝ/ﺩﻭﻡ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴـﻴﻦ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣـﺪ ﺛﺒﺘـﻲ
ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺁﻗـﺎﻱ /ﺧـﺎﻧﻢ ﻗﺮﺑـﺎﻧﻌﻠﻲ
ﺑﻬﻤﻨﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺳﻤﻌﻠﻲ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  17ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  394,55ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ ﻓﺮﻋﻲ  106ﺍﺯ  57ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻭ ﻣﺠﺰﻱ
ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  106ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  57ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻲ ﺧﺎﻧﻢ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻲ ﺑﻬﻤﻨﻲ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ 2ﻧﻮﺑـﺖ ﺑـﻪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﺸﻮﺩﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺻـﺪﻭﺭ ﺳـﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣـﺎﻩ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  1ﻣـﺎﻩ ﺍﺯ ﺗـﺎﺭﻳﺦ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ .ﺑـﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳـﺖ ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 98/6/4
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ 98/6/20
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ -ﺣﺴﻦ ﺭﺍﻣﻪ
.569ﻡ.ﺍﻟﻒ-1238/ﺵ

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ  13ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺭﺍﺿﻲ
ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ

ﺁﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻫﻴﺎﺕ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒـﺖ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣـﻼﻙ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ  :ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳـﻪ  763/97ﻭ ﺭﺍﻱ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  679ﻣﻮﺭﺧـﻪ
 98/02/28ﺑﻨﺎﻡ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺎﺝ ﻋﺒﺪﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺎﺭﺍﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﻋﻤـﺎﺭﺕ ﺑـﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  96/90ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  11ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  3ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺨﺶ  4ﺧﺮﻭﺟـﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ
ﺍﻗﺎﻱ ﻋﻴﺴﻲ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺸﺎء ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﻣـﺎﺩﻩ  3ﻗـﺎﻧﻮﻥ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﻭ ﻧﻮﺑـﺖ ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ
ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﻣﺤﻠـﻲ ﺁﮔﻬـﻲ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿـﺎ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﻣﺎﻩ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻧـﺪ ﻭ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﻣـﺪﺕ ﻳﻜﻤـﺎﻩ ﺍﺯ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘـﺮﺍﺽ ﻭ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟـﻊ ﻗﻀـﺎﻳﻲ ﺫﻳﺼـﻼﺡ ﺍﻗـﺪﺍﻡ ﻭ ﮔـﻮﺍﻫﻲ ﺗﻘـﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺛﺒﺘﻲ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺣﻜـﻢ ﻧﻬـﺎﻳﻲ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻋـﺪﻡ ﺗﻘـﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳـﺖ ﻭ ﭘـﺲ ﺍﺯ
ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ
ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺭﺍﻱ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪﺩﺭ ﻫﺮ ﺣـﺎﻝ ﺻـﺪﻭﺭ ﺳـﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﻣـﺎﻧﻊ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 1398/6/4:
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ 1398/6/20 :
. 41558884ﻡ.ﺍﻟﻒ-1276/ﺵ ﺭﻳﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ-
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میز خبر
رئیس سازمان برنامه و بودجه :

اصالح ساختار بودجه در سالهای  ۹۹و ۱۴۰۰
عملیاتی میشود

نوبخت گفت :الحاقیه اصالح س��اختار بودجه در س��الهای  ۹۹و ۱۴۰۰
عملیاتی میشود.
محمدباقر نوبخت ،رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور در گفتوگو
با باش��گاه خبرنگاران جوان ،ضمن تشریح آخرین چکش کاریهای مجلس
بر الحاقیه اصالح س��اختار بودجه ریزی سالهای  ۹۹و  ۱۴۰۰اظهار کرد :با
توجه به ش��رایط حاکم بر اقتصاد ایران و دستور مقام معظم رهبری ملزم به
نگاهی بلند مدت و  ۲ساله به نحوه بودجهریزی هستیم.
او ادامه داد :این نگاه  ۲س��اله ما را مجاب میکند تا قسمتی از مدیریت
منابع موجود کش��ور را بر اساس فشارهای ناجوانمردانه تحریمها پایه ریزی
کرده و از این فش��ارها برای کشور فرصت ش��کوفایی فراهم آوریم ،در واقع
هدفمان همان ش��عاری که در ابتدای تقدیم الحاقیه اصالح س��اختار بودجه
به شورای عالی هماهنگی اقتصادی یعنی کاهش سهم درآمدهای نفتی در
بودجه کشور خواهد بود.
نوبخت تاکید کرد :این الحاقیه بنا به درخواس��ت مقام معظم رهبری و
تاکید ریاس��ت جمهوری در اواخر اردیبهشت و ابتدای خرداد امسال تقدیم
ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی س��ران قوا و در آن جا نیز تصویب ش��د.
البت��ه تاکید می کنیم ک��ه این اصالحیه مربوط به س��الهای  ۹۹و ۱۴۰۰
بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد :کلیات این الحاقیه بسیار
مفصل بود به همین جهت در  ۴فصل و  ۹بس��ته گنجانیده ش��د تا مجلس
ش��ورای اسالمی بتواند آن را بررس��ی کند .مقرر است تا در نیمه آذر بودجه
سال  ۹۹با نگاه  ۲ساله به مجلس تقدیم شود.

راه اندازي سامانه ملی امالک و اسکان
تا پایان امسال

مدی��رکل دفتر س��رمایهگذاری و اقتصاد مس��کن با اع�لام اینکه دفتر
فن آوری اطالعات وزارتخانه راه و شهرسازی در حال فرآیند انتخاب مشاور
برای تدوین و راه اندازی س��امانه ملی امالک و اس��کان کش��ور است ،گفت:
پیش بینی ما این است که قبل از اتمام سالجاری ،سامانه آماده و راهاندازی
شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی ،عباس فرهادیه مدیرکل
دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن آخرین وضعیت راه اندازی سامانه امالک
و اس��کان را تش��ریح کرد و گفت :دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن طرح
اصلی اجرای س��امانه ملی امالک و اس��کان را آماده کرد و به تایید سازمان
امور مالیاتی رساند.
مدی��رکل دفتر س��رمایهگذاری و اقتصاد مس��کن ادامه داد :جلس��ه ای
مش��ترک بین رییس ثبت اسناد و امالک کش��ور ،وزارت راه و شهرسازی و
سازمان امور مالیاتی تشکیل شد و رییس ثبت اسناد و امالک کشور موافقت
ک��رد تا اطالعات اولیه را در خصوص اس��ناد و امالک کش��ور در اختیار این
سامانه بگذارد.

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ  13ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺭﺍﺿﻲ
ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ

ﺁﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻫﻴﺎﺕ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﻡ
ﺁﺑﺎﺩ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ  :ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 944/97ﻭ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ 643ﻣﻮﺭﺧﻪ  98/02/28ﺑﻨﺎﻡ ﺯﻳﻨﺐ ﻓﺮﻫﻤﻨـﺪ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﺎﺭﺿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ  -2ﻛﻼﺳﻪ  638/97ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  673ﻣﻮﺭﺧﻪ  98/2/28ﺑﻨـﺎﻡ
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﺳﻮﺭﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﻴﺮﺧﺪﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸـﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒـﺎﺏ ﻋﻤـﺎﺭﺕ ﺑـﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  170/36ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  10ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  3ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺨﺶ  4ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻃﻼ
ﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺸﺎء ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻲ
ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﻣﺤﻠﻲ ﺁﮔﻬﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑـﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺳـﺘﺎﻫﺎ ﺍﻟﺼـﺎﻕ ﺗـﺎ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺳـﺘﺎﻫﺎ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﻡ
ﺁﺑﺎﺩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻇـﺮﻑ ﻣـﺪﺕ ﻳﻜﻤـﺎﻩ ﺍﺯ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴـﻠﻴﻢ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀـﺎﻳﻲ ﺫﻳﺼـﻼﺡ ﺍﻗـﺪﺍﻡ ﻭ ﮔـﻮﺍﻫﻲ ﺗﻘـﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺛﺒﺘﻲ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ
ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ
ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣـﺪﻟﻮﻝ ﺭﺍﻱ ﻭﻓـﻖ ﻣﻘـﺮﺭﺍﺕ ﺻـﺎﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 1398/6/4:
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ 1398/6/20 :
ﺭﻳﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧـﺮﻡ ﺁﺑـﺎﺩ-
.41558906ﻡ.ﺍﻟﻒ-1277/ﺵ
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ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﻛﻮچ ﻭ ﺳﻴﺮﺍﻥ ﻛﺎﺭﻣﻴﺴﻴﻦ

ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ  1398/04/24ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  22113ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠـﻲ 14008470076
ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ
ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺗﺠﻬﻴـﺰ ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎﺕ ﮔﺮﺩﺷـﮕﺮﻱ
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﻮﻉ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ  ،ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ
ﻧﻮﻉ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ  ،ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ  ،ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﻧـﻮﺍﻉ ﮔﺮﺩﺷـﮕﺮﻱ ﺍﻋـﻢ ﺍﺯ
ﻭﺭﺯﺷﻲ  ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﮔﺮﺩﺷـﮕﺮﻱ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺠـﻮﺯ  972/128/5933ﺑـﻪ ﺗـﺎﺭﻳﺦ  1397/7/24ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛـﻞ ﻣﻴـﺮﺍﺙ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻛﻠﻴـﻪ ﺍﻣـﻮﺭﺍﺕ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑـﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻـﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻠﻴـﻪ ﻛﺎﻻﻫـﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﺑﺎﺯﺭﮔـﺎﻧﻲ ،ﺷـﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺍﺭﮔﺎﻧﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭﺧﺼﻮﺻﻲ ،ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻋﻄﺎﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ ﺍﺯ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺧﺎﺭﺟﻲ -ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠـﻲ ﻭ ﺧـﺎﺭﺟﻲ
ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤـﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛـﺰ ﺍﺻـﻠﻲ  :ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ  ،ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻥ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ  ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ  ،ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ،ﺷﻬﺮﻙ ﻛﺮﻧﺎﭼﻲ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺟﻌﻔـﺮﻱ ،
ﻛﻮﭼﻪ  ) 111ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ (  ،ﭘـﻼﻙ  ، 0ﻃﺒﻘـﻪ ﻫﻤﻜـﻒ ﻛﺪﭘﺴـﺘﻲ 6719318805
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  1000000ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻘـﺪﻱ ﻣﻨﻘﺴـﻢ
ﺑﻪ  100ﺳﻬﻢ  10000ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺗﻌﺪﺍﺩ  100ﺳﻬﻢ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻋـﺎﺩﻱ ﻣﺒﻠـﻎ 1000000
ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻴﻦ ﻃﻲ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  159ﻣﻮﺭﺥ  1398/04/04ﻧـﺰﺩ
ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻬﺮﻙ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﺎ ﻛﺪ  5738ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻋﻀـﺎ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺯﺍﻭﻟﻪء ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  4949473336ﻭ ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ
ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﺷﺎﺩ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺯﺍﻭﻟﻪء ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  4949894501ﻭ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺭﺋـﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﻮﺯﻳـﻪ ﻣﺤﻤـﺪﻱ ﺯﺍﻭﻟـﻪء ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 4949946188ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧـﺪﮔﺎﻥ
ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ  :ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ -ﺳﻔﺘﻪ-
ﺑﺮﻭﺍﺕ -ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺳﻨﺎﺩ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻧﺎﺋﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫ ﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ  :ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﮕﺎﺭ ﻭﻳﺴـﻤﺮﺍﺩﻱ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 3330331380ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﻪ ﻣـﺪﺕ ﻳـﻚ ﺳـﺎﻝ ﻣـﺎﻟﻲ ﺁﻗـﺎﻱ
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻗﻴﺼﺮﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  4940086887ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻣـﺪﺕ
ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎ ﻟﻲ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﻫـﺎﻱ ﺷـﺮﻛﺖ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ ﺍﺧـﺬ ﻭ ﺻـﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧـﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣـﻼﻙ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ
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