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نهادهای مالی

رییس کل بانک مرکزی:

سخنگوی وزارت راه و شهرسازی:

لونقل کشور بهنام
تغییر نام چهار زیرساخت حم 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی

رییس مرکز ارتباطات و اطالعرسانی
وزارت راه و شهرسازی از تغییر نام چهار
زیرساخت حملونقل کشور بهنام شهید
سپهبد قاسم سلیمانی خبر داد.
ب��ه گزارش مهر به نق��ل از وزارت
راه و شهرس��ازی ،سیدقاس��م بینیاز از
تغییر نام چهار زیرس��اخت حملونقل
کشور به دس��تور وزیر راه و شهرسازی
بهنام شهید سرافراز سپاه اسالم ،سپهبد
قاسم سلیمانی ،خبر داد.
س��خنگوی وزارت راه شهرس��ازی ادامه داد :ف��رودگاه بینالمللی اهواز
یکی از پنج فرودگاه پرتردد کش��ور ،آزادراه تهران-ساوه-س��لفچگان ،پایانه
م��رزی مه��ران از پرترددترین پایانههای مرزی و پ��ل کیلومتر  ۲۱۴آزادراه
اصفهان-شیراز بهعنوان مرتفعترین پل آزادراهی کشور ،از جمله زیرساختهای
مهم در حوزه راه و شهرس��ازی هس��تند که از امروز ب ه نام س��پهبد ش��هید
قاسم س��لیمانی ،نامگذاری شدند و این زیرس��اختها از این پس با این نام
شناخته خواهند شد.
در یک جهش بیسابقه رخ داد؛

قیمت جهانی طال از رکورد  ۷ساله پیشی گرفت

قیمت جهانی طال با فرار س��رمایهگذاران به س��وی سرمایههای امن ،به
باالترین سطح  ۷سال اخیر رسید.
به گزارش مهر به نقل از سیانبیس��ی ،با فرار س��رمایهگذاران به سوی
س��رمایههای امن به دنبال افزایش تنشهای خاورمیانه ،قیمت جهانی طال،
( 16دی  ،)98به باالترین س��طح  ۷س��ال اخیر رس��ید ،در حالی که قیمت
پاالدیوم با رس��یدن به  ۲۰۰۰دالر ،رکوردی تاریخی ثبت کرد.قیمت خرید
نقدی هر اونس طال( اس��پاتگلد)  ۱.۴۸درصد یا  ۲۲.۹۰دالر جهش کرد و
به  ۱۵۷۴.۳۰دالر رسید.
همچنین در معامالت قیمت طال تا رکورد  ۱۵۷۹.۵۵دالر هم باال رفت
که باالترین قیمت آن از  ۱۰آوریل است.
قیم��ت پیشخرید هر اونس طالی آمری��کا  ۱.۵درصد جهش کرد و به
 ۱۵۷۵.۸۰دالر رسید.
قیم��ت ه��ر اون��س پاالدیوم ب��ه باالتری��ن رک��ورد تاریخ خ��ود یعنی
 ۲۰۱۱.۴۸دالر رس��ید.به دنب��ال رأی پارلمان عراق به قانونی که خواس��تار
خ��روج نیروهای آمریکایی از عراق اس��ت ،ترامپ ع��راق را به تحریم تهدید
کرد.
تنشهای ش��دید خاورمیانه باعث افزایش گرایش به خرید سرمایههای
امنی مانند طال شده است.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻏﻴﺮﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺧﻴﺎﻡ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  370ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10380056971

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﻮﺭﺥ  1396/10/21ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ

62270ﻣﻮﺭﺥ  1396/12/05ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :
-1ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ  95ﻭ  96ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﺭﺳﻴﺪ.

-2502ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﺸﻬﺪ )(720109

ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ

ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ  -1 :ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺮﺯ ﻋﻠﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﺻﻐﺮ ﺷﻐﻞ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﻧﺸـﺎﻧﻲ:
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ ﻗﻨﺎﺕ ﻛﻮﺛﺮ ﺑﻠﻮﺍﺭﻣﻄﻬﺮﻱ  6ﺷﺮﻗﻲ ﭘﻼﻙ  - 12ﻣﺤﻜـﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﻳﺰﺩﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ ﺷـﻐﻞ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﺠﻬـﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ -
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  346ﻣﻮﺭﺥ  98/05/02ﺷﻌﺒﻪ ﻳﻚ ﺷـﻮﺭﺍﻱ ﺣـﻞ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑـﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧـﺖ100/000/000
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻـﻞ ﺧﻮﺍﺳـﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠـﻎ  2/385/000ﺭﻳـﺎﻝ ﺑﺎﺑـﺖ ﺧﺴـﺎﺭﺕ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺧﻴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ  97/7/15ﻟﻐﺎﻳﺖ
ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻴﻢ ﻋﺸـﺮ
ﺩﻭﻟﺘﻲ  .ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑـﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴـﻪ -1 :ﭘـﺲ ﺍﺯ
ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ -2 .ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﺪ -3 .ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺣﻜـﻢ ﻭ ﺍﺳـﺘﻴﻔﺎ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻴﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻗـﺎﺩﺭ ﺑـﻪ ﺍﺟـﺮﺍﻱ
ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻧﺪﺍﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻤﻊ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﻨﺪ.ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺍﻋـﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻫﺮﮔـﺎﻩ
ﻇﺮﻑ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻌﻠـﻮﻡ ﺷـﻮﺩ ﻛـﻪ ﻗـﺎﺩﺭ ﺑـﻪ
ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻳﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﻫﻴﺪ
ﺑﻨﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺘﻌﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ
ﺣﺒﺲ ﺍﺯ  61ﺭﻭﺯ ﺗﺎ  6ﻣﺎﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ -4 .ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﺑـﺎﻻ
ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﻩ  34ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣـﻮﺍﺭﺩﻱ ﺍﺯ ﻗـﺎﻧﻮﻥ
ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺼﻮﺏ  79/1/21ﻭ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ
ﻣﻔﺎﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺼﻮﺏ  10ﺁﺑﺎﻥ  1377ﻛﻪ
ﻇﻬﺮ ﺑﺮگ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
-2516/98ﺵ
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﻚ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ

ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻫﻴﺎﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻠﻌﻪ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0052371352ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﺮﮔﺎﻥ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒـﺮﺯ ﻧﻈﺮﺁﺑـﺎﺩ ﺷـﻬﺮﻙ
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻈﺮ ﺁﺑﺎﺩ ﺟﺎﺩﻩ ﻧﺠﻢ ﺁﺑـﺎﺩ ﺥ ﺧﻮﺍﺟـﻪ ﻧﺼـﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳـﻲ ﺟﻨـﺐ
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﻛـﺎﺭ ﻭ ﭘﺎﻳـﺎﻥ ﻛـﺎﺭ ﻭ
ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺰﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ /98/983ﻕ
ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﻱ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﻣﺠﻬـﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ﺑـﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧـﺪﻩ ﻭ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ،ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ  48ﺁﻳـﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳـﻲ ﻛـﺎﺭ ﻣﺼـﻮﺏ
 91/11/07ﻭﺯﻳﺮ ﺗﻌﺎﻭﻥ ،ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﺠـﺪﺩ ﺩﺭ
ﺳﺎﻋﺖ  09/00ﺻﺒﺢ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1398/10/22ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺎﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣـﻪ
ﻫﺎﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬـﻲ ﻭ ﺍﻃـﻼﻉ ﺍﺯ
ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ،ﺿﻤﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘـﺮﺭ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺍﻋـﻼﻡ ﻧﺸـﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣـﻞ
ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﻫﻴﺎﺕ ﺟﻬﺖ ﺍﺩﺍﻱ ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻻﻳﺤـﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴـﻪ
ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  15ﺭﻭﺯ ،ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﻌﺎﻭﻥ ،ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
-2518/98ﺵ
ﻗﺰﻭﻳﻦ – ﺳﻴﺪ ﺟﻠﻴﻞ ﺣﺴﻴﻨﻲ

تالش کسانی که در آرزوی بیثباتی بازارها
هستند را ناکام میگذاریم

رئی��س کل بانک مرکزی تاکید کرد :بانک مرکزی
همچون ماههای گذشته با قدرت ،تالش کسانی که در
آرزوی ب��ی ثبات کردن بازارها هس��تند را ناکام خواهد
گذاشت.
ب��ه گ��زارش ،عبدالناصر همتی ،رئی��س کل بانک
مرک��زی در یادداش��ت اینس��تاگرامی خ��ود نوش��ت:
 ۱۶دی  ۹۸یک��ی از حماس��یترین و باش��کوهترین
رخدادهای انقالب اس�لامی بود .خی��ل عظیم مردم از
همه گرایشها و تمام کسانی که به کشورشان و اهداف
انقالب اس�لامی ایران عالقمند هستند ،برای تشییع و
تجلیل از قهرمان ملی خود ،س��ردار س��رافراز مقاومت
اسالمی ،حاج قاسم عزیز به میدان آمدند.

وی افزود :خون ش��هید سلیمانی فصل جدیدی از
عظمت و ش��کوه ملت ایران در سراس��ر کشور ایجاد و

همبستگی عمیق ملی را موجب شده است.
ب��ه گفته همتی ،این روزها و لحظات را قدر بدانیم
و اتحادیه و همبستگی ملی ایجاد شده را برای پیشبرد
آنچه که ش��هیدحاج قاسم نیز یک عمر برای آن تالش
کرد ،حف��ظ و تقویت کنی��م.وی اظهار داش��ت :بانک
مرکزی جمهوری اس�لامی ایران نیز در همین مسیر و
در این مرحله از جنگ اقتصادی دشمن ،از هیچ تالشی
برای خنثیس��ازی فشار حداکثری آنها به مردم ایران و
برای حفظ و تداوم ثبات در بازار ارز و پول و نیز س��ایر
بازارها ،فروگذار نخواه��د کرد و قطعاً همچون ماههای
گذش��ته با قدرت ،تالش کسانی که در آرزوی بی ثبات
کردن بازارها هستند را ناکام خواهد گذاشت.

از سوی سازمان حمایت؛

 ۵کاالی اولویتدار نظارتی اعالم شد

کار گ��روه تنظی��م ب��ازار ۵ ،کاالی
الس��تیک س��نگین ،میلگ��رد و ورق،
حبوبات ،ش��کر و خدم��ات حمل و نقل
ب��ار را به عن��وان کاال و خدمات اولویت
دار در هفته منتهی به بیس��تم دی ماه
معرفی نمود.
ب��ه گ��زارش ایلن��ا و ب��ه نق��ل از
س��ازمان حمای��ت مصرفکنن��دگان و
تولیدکنن��دگان ،پنج کاالی الس��تیک
س��نگین ،میلگرد و ورق ،حبوبات ،شکر
و خدمات حمل و نقل بار به عنوان کاال
و خدمات اولوی��ت دار نظارتی در هفته
منتهی به بیستم دی ماه معرفی شدند.
تعیی��ن کااله��ای اولوی��ت دار به
صورت مس��تمر ،در هر هفته از س��وی
کارگ��روه تنظیم بازار ص��ورت میگیرد
که بر همین اس��اس  ۵کاالی الستیک
سنگین ،میلگرد و ورق ،حبوبات ،شکر و
خدمات حمل و نقل بار به عنوان کاال و
خدمات اولوی��ت دار در هفته منتهی به

بیستم دیماه معرفی نمود.
س��ازمان ه��ای صنع��ت ،معدن و
تج��ارت اس��تان ها و س��ازمان حمایت
مص��رف کنن��دگان تولیدکنن��دگان در
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ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ 6714951345 :ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸـﺮﺡ ﻓـﻮﻕ ﺍﺻـﻼﺡ
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کنار نظارت و بازرس��ی ه��ای معمول و
همیشگی خود ،تمرکز و توجه بیشتری
بر عملکرد بنگاهه��ای مرتبط به کاالها
و خدم��ات اولوی��ت دار مذکور معطوف

نموده و رس��یدگی به تخلفات احتمالی
پیرامون این کاالها را در اولویت نظارتی
قرار می دهند.
در طی  ۹ماهه ابتدای س��ال جاری
بیش از یکصد هزار بازرسی د3ر موضوع
شکر انجام ش��ده و پنج هزار و پانصد و
نود پرونده تشکیل شده است .همچنین
در موضوع حمل و نقل ۷ ،هزار بازرسی
انجام شده که دوهزار و دویست و پنجاه
و هف��ت پرونده تخلفات��ی مطابق با این
نظارت به عنوان متخلف شناسایی شده
است.
هر گونه گزارش و شکایات مردمی
اع��م از حقیق��ی یا حقوق��ی از تخلفات
واح��د ه��ای صنف��ی و غیرصنف��ی در
خص��وص کااله��ای اولوی��ت دار اعالم
ش��ده در اس��رع وقت مورد رس��یدگی
ق��رار خواهد گرف��ت لذا س��امانه تلفن
 ۱۲۴س��تادهای خبری آم��اده دریافت
گزارشهای مردمی میباشد.

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﻭ 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
ﺑﺮﺍﺑـــﺮ ﺭﺍﻱ ﺷـــﻤﺎﺭﻩ  139860309068002004ﻣـــﻮﺭﺥ  98 / 08 / 11ﭘﺮﻭﻧـــﺪﻩ ﻛﻼﺳـــﻪ
 1394114409001000273ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿـﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘـﻲ ﺍﺭﺍﺿـﻲ ﻭ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻲ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﻭ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺗﺼـﺮﻓﺎﺕ
ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  489ﻛﺪ ﻣﻠﻲ 4321146461
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﺎﻗﺰﺍﻥ – ﻗﺰﻭﻳﻦ – ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﺣـﺎﻝ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  164 / 06ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  34ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗـﻊ
ﺩﺭ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺑﺨﺶ  5ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﻭ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺭﺣﻤﺎﻥ ﺍﻓﺸـﺎﺭﻱ ﻃﺒـﻖ ﺳـﻨﺪ
ﺭﺳﻤﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  63316ﻣﻮﺭﺥ  1397 / 03 / 22ﺩﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ  19ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻭ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﻟـﺬﺍ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮﺩ ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺗﻲ ﻛـﻪ
ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ 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 ﺍﺧـﺬ ﺭﺳـﻴﺪ  ،ﻇـﺮﻑ
ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ  ،ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺗﻘـﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ .
ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 1398/10/01 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ 1398/10/16 :
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ  -ﻋﻠﻲ ﺷﻬﺴﻮﺍﺭﻱ
-2343/98ﺵ

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻬﻴﻢ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  953ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10101309577

ﺑــﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤــﻊ ﻋﻤــﻮﻣﻲ ﻋــﺎﺩﻱ ﺳــﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣــﻮﺭﺥ
 1398/04/31ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﻓﺮﻳﻤﺎﻩ ﻓﺮﻭﻫﺮﻱ ﺑﻪ ﻛﺪ
ﻣﻠﻲ  0047555858ﺭﺍﻣﻴﻦ ﻣﻌﺰﻱ ﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻛـﺪ ﻣﻠـﻲ  0063745860ﻭ
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻌﺰﻱ ﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠـﻲ  1818012669ﺑـﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ  2ﺳـﺎﻝ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ - .ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺣﺴﻨﻲ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 0081108761ﺑـﻪ
ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﺑــﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻــﻠﻲ ﻭ ﭘــﺮﻭﻳﻦ ﻣﻴﺮﺯﺍﺋــﻲ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻲ
 0620438754ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻳـﻚ ﺳـﺎﻝ ﻣـﺎﻟﻲ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪ - .ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬـﻲ
ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻗﻠﻲ ﺗﺒـﺎﺭ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-846ﺩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺭﺑﺎﻁ ﻛﺮﻳﻢ )(721370

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻬﻴﻢ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  953ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10101309577

پیام مدیرعامل بانک سینا در پی شهادت
سردار سلیمانی

بانک سینا  -مدیرعامل بانک سینا در پیامی ،شهادت سردار پرافتخار
اس�لام حاج قاسم سلیمانی را به محضر حضرت ولی عصر(عج) ،مقام معظم
رهبری ،ملت سرافراز ایران اسالمی و خانواده ایشان تسلیت گفت.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک س��ینا در این پیام آمده است:ش��هادت
فرمانده پرافتخار و دالور جبهه مقاومت ،س��ردار حاج قاس��م سلیمانی را به
حضرت ولی عصر(عج) ،نائب برحق ایشان مقام معظم رهبری مدظله العالی،
ملت عزیز و خانواده ایشان تبریک و تسلیت عرض می کنم.سردار سلیمانی
فرمانده ای شجاع ،باتدبیر و سرباز والیت و امت بود .این مبارز دلیر و سردار
رش��ید اس�لام عمر با برکت خود را در راه اعتالی اسالم و سرافرازی میهن
ایران اسالمی صرف کرد و به فرموده مقام معظم رهبری افتخارش این است
که به دست شقی ترین آحاد بشر و دشمنان ملت ایران و جهان اسالم یعنی
امریکای جنایتکار به درجه رفیع شهادت و به آرزوی دیرینه خود رسید.

هموارسازی محیط کسب و کار با تسهیالت
مضاربه بانک ملی

بانک ملی  -تسهیالت مضاربه بانک ملی ایران فرصتی ارزشمند برای
اش��خاص حقیقی و حقوقی است تا سرمایه مورد نیاز خود را جهت توسعه و
رونق کسب و کار و تجارت شان تامین کنند.به گزارش روابط عمومی بانک
ملی ایران ،این بانک سرمایه مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی جهت انجام
فعالیت های تجاری و بازرگانی به منظور خرید و فروش کاال در داخل کشور
(بازرگان��ی داخلی) و خرید و صدور کاال به خارج از کش��ور (صادرات) را در
چارچوب تسهیالت مضاربه تامین می کند.

حضور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانک سپه
در منزل شهید وحید زمانی نیا

بانک س�په  -مدیرعام��ل و عضو هیئت مدیره بانک س��په با حضور
در منزل پاس��دار ش��هید مدافع حرم وحید زمانی نیا ،همراه و همرزم سردار
ش��هید قاس��م س��لیمانی ،ش��هادت وی را به خانواده اش تبریک و تسلیت
گفتند.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بانک س��په؛ محمدکاظ��م چقازردی
مدیرعام��ل به همراه مصطفی پرتوافکنان عضو هیئ��ت مدیره ،بزرگی مدیر
امور حراس��ت ،هاش��می مدیر امور حوزه مدیری��ت و روابط عمومی ،صفری
مدیر امور مناطق تهران و ش��عب ممتاز مستقل ،طبخی مدیر منطقه جنوب
و معاونان منطقه و قاس��میان فرمانده حوزه مقاومت بس��یج شهدای بانک با
حضور در منزل شهید وحید زمانی نیا هم رزم سردار شهید قاسم سلیمانی
که همراه ایشان در اقدام تروریستی آمریکا به شهادت رسید ،با خانواده وی
ابراز همدردی کردند0.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﻫﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ ﺟﻮﺍﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  547112ﻭ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14008612297

ﺑــﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤــﻊ ﻋﻤــﻮﻣﻲ ﻓــﻮﻕ ﺍﻟﻌــﺎﺩﻩ ﻣــﻮﺭﺥ
 1398/09/25ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ـ ﺁﻗﺎﻱ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻃﻬﻤﺎﺳـﺒﻲ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0056471149ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  2250000ﺭﻳـﺎﻝ ﺑـﻪ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  6750000ﺭﻳـﺎﻝ ﺑـﻪ
ﻣﺒﻠﻎ  9000000ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ .ـ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﻩ ﻫﺎﺟﺮﻱ ﺑﺎ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 0075573423ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  150000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷـﺮﻛﺖ
ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  50000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  200000ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠـﻎ  10000000ﺭﻳـﺎﻝ ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ
 12400000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸـﺮﺡ
ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ - .ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺮﻛﺎ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮ
ﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺯﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ـ ﺁﻗﺎﻱ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻃﻬﻤﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ  0056471149ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ  9000000ﺭﻳﺎﻝ ﺳـﻬﻢ ﺍﻟﺸـﺮﻛﻪ ـ
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﮋﮔﺎﻥ ﻃﺎﻫﺮﻱ ﺭﺳﺘﻤﻲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  0069021066ﺩﺍﺭﻧـﺪﻩ
ﻣﺒﻠﻎ  800000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ـ ﺧﺎﻧﻢ ﻃﻨﺎﺯ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ  0017970210ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ  800000ﺭﻳـﺎﻝ ﺳـﻬﻢ ﺍﻟﺸـﺮﻛﻪ ـ
ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﺮﻋﻠﻲ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0200553143ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺒﻠـﻎ
 800000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ـ ﺧﺎﻧﻢ ﻭﻧﻮﺱ ﻣﺎﻭﻧﺪﺍﺩﻱ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ
 0065851099ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ  800000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸـﺮﻛﻪ ـ ﺧـﺎﻧﻢ
ﺯﻫﺮﻩ ﻫﺎﺟﺮﻱ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0075573423ﺩﺍﺭﻧـﺪﻩ ﻣﺒﻠـﻎ 200000
ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-848ﺩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(721374

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺭﺿﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  506ﻭ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10980018704

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴـﻪ ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻋـﺎﺩﻱ ﻣـﻮﺭﺥ  1397/06/10ﻭ ﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
 1391/19/501ﻣﻮﺭﺥ  1397/06/14ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﻮﺍﺟﻮﻱ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  0935394567ﻭ ﺁﻗـﺎﻱ
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺯﺍﺭﻋﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0943845580ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﻳـﻚ ﺳـﺎﻝ
ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ - .ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎﻝ  1396ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
-2501ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﺸﻬﺪ )(720108

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

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1398/08/04ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﻓﺮﻳﻤﺎﻩ ﻓﺮﻭﻫﺮﻱ ﺑﻪ ﻛـﺪ ﻣﻠـﻲ 0047555858ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴـﺎﺕ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺭﺍﻣـﻴﻦ ﻣﻌـﺰﻱ ﻧﻴـﺎ ﺑـﻪ ﻛـﺪ
ﻣﻠﻲ 0063745860ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻭ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋـﻴﺲ ﻫﻴـﺎﺕ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻭ
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻌﺰﻱ ﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻛﺪﻣﻠﻲ  1818012669ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀـﻮ ﻫﻴـﺎﺕ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭﺳـﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧـﺪ  .ﺣـﻖ
ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﺳـﻨﺎﺩ ﺑﻬـﺎﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴـﻞ ﭼـﻚ ﺳـﻔﺘﻪ ﺑـﺮﻭﺍﺕ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻣﻀﺎﻱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻱ ﻭﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀـﺎﻱ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴـﺎﺏ ﻣـﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑـﺎ
ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑـﺎﻣﻬﺮ ﺷـﺮﻛﺖ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻗﻠﻲ ﺗﺒﺎﺭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ .
-847ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ

ﻫﻴﺎﺕ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ ﺑﺸﺮﺡ ﺁﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﺤـﺖ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻫــﺎﻱ  139860313008000651ﻭ  139860313008000653ﻭ 139860313008000655
ﻣﻮﺭﺥ  1398/10/09ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﻔﺮﻭﺯﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﺸﺮﻭﺣﻪ ﺫﻳﻞ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  -21ﻣﻬﺎﺑـﺎﺩ
ﺭﺍ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻭ ﺭﺍﻱ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕـﺮﺩﺩ.
ﭘﻼﻙ  11ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  -160ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺨﺶ  – 21ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻲ ﺁﺑﻲ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ
 84304ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻔﻘﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  2890129421ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 33267
ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  84304ﺳﻬﻢ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺷﻔﻘﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  2899839438ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ  24606ﺳﻬﻢ ﻣﺸـﺎﻉ ﺍﺯ  84304ﺳـﻬﻢ ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ ﻭ ﻣﺤﻤـﺪ ﺷـﻔﻘﻲ ﻓﺮﺯﻧـﺪ ﺭﺳـﻮﻝ ﺑﺸـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 2899950551ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  26431ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  84304ﺳﻬﻢ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﭘﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ  ،ﻗﺮﻳﻪ ﺑﺎﺩﻳﻦ
ﺁﺑﺎﺩ ﻣﻨﮕﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﻴﻦ ﺷﻔﻘﻲ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺁﺭﺍء ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﻣـﺎﺩﻩ  3ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴـﻴﻦ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺁﻥ ﻣﺮﺍﺗـﺐ
ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻔﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﻭ ﺳـﺎﻳﺮ ﺻـﺎﺣﺒﺎﻥ ﺣﻘـﻮﻕ ﺁﮔﻬـﻲ
ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﻪ ﺁﺭﺍء ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ
ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼ ﺎﻕ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﺎ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒـﺖ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣـﻼﻙ
ﭘﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺒـﺎﺩﺭﺕ
ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗﺪﺍﻣ ﺎﺕ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﺻﻞ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﻳﺎ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻧﻜﻨﺪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺑﻪ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺭﺑﺎﻁ ﻛﺮﻳﻢ )(721371

ﻛﻔﻴﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﭘﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ  -ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻬﺎﻣﻲ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
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ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1398/11/01 :

