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 چکیده

تَاى بِ لابل تولک  در جاهؼِ کًٌَی ها رّي هال هٌمَل ٍ غیز هٌمَل است. اس شزایط هال هزًَِّ هییکی اس ػمَد هزسَم 

ّا ٍ هَسسات اػتباری در همابل تسْیالت پزداختی بِ ٍاحذّای تَلیذی،  بَدى، لابل فزٍش بَدى ٍ ػیي بَدى، اشارُ کزد. باًک

ی در صَرت ػذم پزداخت تسْیالت اس سَی هشتزی، بزای تولک ّا ٍ هَسسات اػتبار کٌٌذ. باًک اس آًْا ٍثیمِ دریافت هی

لاًَى ثبت،  34لاًَى هذًی است. اها در همابل طبك هادُ  777ٍثیمِ، ٍکالت بالػشل دارًذ. هستٌذ ایي رفتار باًک ّا، هادُ 

پذیز است. ادارُ ثبت  اىٍصَل هطالبات در کلیِ هؼاهالت رٌّی، اس طزیك صذٍر اجزائیِ تَسط دفتزخاًِ تٌظین کٌٌذُ سٌذ، اهک

لاًَى ثبت بِ ػٌَاى یک حکن آهزُ را اػالم کزدُ  34لاًَى هذًی ٍ حکَهت هادُ  777ًیش طبك بخشٌاهِ ای ًسخ ضوٌی هادُ 

ًیش ایي چٌیي ٍکالتی بزای تولک ٍثیمِ ّای پزداختی، هوٌَع ٍ باطل اػالم شذُ است. گزچِ  11است. در لاًَى بَدجِ سال 

ًیش بِ پایاى رسیذُ است ٍ ایي همزرُ در لاًَى بَدجِ سالْای بؼذ تکزار ًشذُ  11ای هذت لاًَى بَدجِ سال کِ طبك ًظز ػذُ 

ًیش اخذ ٍکالت بالػشل را اس سَی باًک ّا ٍ هَسسات  11/4/11است. در کٌار ایي لاًَى بخشٌاهِ باًک هزکشی بِ تاریخ 

، ًیش 11، در هادُ 1314لاًَى رفغ هَاًغ تَلیذ رلابت پذیز در سال  گذار در اػتباری، هوٌَع اػالم کزدُ است. ّوچٌیي لاًَى

گذار در جْت حوایت اس ٍاحذّای تَلیذ ٍ  اخذ ٍکالت بالػَض را هوٌَع داًستِ است. ّوِ ایي ّا ًشاى دٌّذُ تالش لاًَى

 بٌگاُ ّای التصادی است. 
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