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معادالت انرژي

اطالعیه شماره  ۸شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی؛

هموطنان از گازسوز کردن خودروها در مراکز
غیرمجاز پرهیز کنند

ش��رکت ملی پخ��ش فرآوردههای نفت��ی ایران طی اطالعی��های درباره
گازسوز کردن خودروها در مراکز غیرمجاز هشدار داد.
به گزارش ش��انا ،در متن این اطالعیه آمده اس��ت« :شرکت ملی پخش
فرآوردهه��ای نفتی ایران به اطالع مالکان خودروهایی که متقاضی گازس��وز
کردن ( )CNGخودروی خود هستند میرساند ،برای ثبت درخواست خود
به سامانه  irngv.irمراجعه و اقدام به ثبتنام کنند .تاکید میشود بهزودی
شرایط و امکانات برای متقاضیان اطالعرسانی خواهد شد.
در ضم��ن به هموطنان عزیز اکیدا توصیه میش��ود برای حفظ ایمنی و
س�لامت خود ،در مراکز غیرمجاز اقدام به گاز س��وزکردن خودروهای خود
نکنند».
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راهاندازی مرکز پشتیبانی تجهیزات مدیریت
بحران در زاگرس جنوبی

مرک��ز پش��تیبانی تجهی��زات مدیریت بح��ران در
ش��رایط اضطراری با هدف استانداردسازی مدیریت در
شرایط اضطراری و براساس الزامهای اچاسیی در ستاد
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی راهاندازی
شد.
ب��ه گزارش ش��انا به نقل از ش��رکت نف��ت مناطق
مرک��زی ای��ران ،علیرضا امین��ی ،رئی��س اداره ایمنی،
بهداش��ت ،محیط زیس��ت و پدافند غیرعامل ش��رکت
بهرهبرداری نف��ت و گاز زاگرس جنوبی درباره الزامهای
تجهیز سیستم لجستیک برای موارد و شرایط اضطراری
اظه��ار کرد :یکی از نیازهای کلیدی در مدیریت بحران،

نفتای سبک پاالیشگاه آبادان در بورس انرژی
عرضه میشود

رینگ بینالملل بورس انرژی ایران ،امروز ش��اهد عرضه نفتای س��بک
شرکت پاالیش نفت آبادان است.
به گزارش ش��انا به نقل از بورس انرژی ،رینگ داخلی این بورس ،شاهد
عرضه کاالهای اکس��تراکت نفت سپاهان ،آیزوریسایکل ،حالل  ،۴۰۲نفتای
س��بک و نفتای س��نگین پاالیش نف��ت تهران ،حالل  ۴۰۲و نفتای س��بک
پاالیش نفت بندرعباس و سیاساو پاالیش نفت شازند است و برش سنگین
حاصل از پاالیش��گاه نفت و پتروش��یمی به جز بنزی��ن و گازوئیل و رافینت
پتروشیمی بیستون ،نفت سفید شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران
و نفتای سبک پاالیش نفت آبادان در رینگ بینالملل عرضه میشود.

قیمت نفت بیش از یک درصد افزایش یافت

قیمت شاخص نفت خام برنت به  ۶۱دالر و  ۲۵سنت و قیمت شاخص
دبلیوتیآی آمریکا به  ۵۶دالر و هشت سنت رسید.
به گزارش ش��انا به نقل از خبرگزاری رویترز ،قیمت نهایی شاخص نفت
خام برنت  ۶۰دالر و  ۴۹سنت و قیمت شاخص دبلیوتیآی آمریکا  ۵۵دالر
و  ۱۷سنت بود.
ب��ه دلیل ب��روز نش��انههایی از افزای��ش فعالیتهای تولی��دی در چین
و احتمال افزایش تقاضای س��وخت در این کش��ور و همچنین نش��انههایی
از احتمال تش��دید کاهش تولید نفت سازمان کش��ورهای صادرکننده نفت
(اوپک) در نشس��ت این هفته این سازمان ،قیمت نفت روز دوشنبه بیش از
یک درصد افزایش یافت.
استیون اینس ،استراتژیست بازار آسیا در مؤسسه آکسیتریدر ،گفت :در
ت کارخانهها در چین ،به
آغاز (معامالت بازار) ،سرسختی فراتر از انتظار فعالی 
رشد قیمت نفت کمک کرده است.

تاثیر  ۴۰۰میلیون دالری در اقتصاد نفت

رئیس پژوهش��گاه صنع��ت نفت از
طرح مل��ی میزبانی این پژوهش��گاه از
دانش��جویان کارشناسی ارشد و دکتری
خبر داد و گفت :قرار اس��ت بر اس��اس
ای��ن ط��رح در پنج س��ال پژوهش��گاه،
 ۵۰۰دانش��جوی کارشناس��ی ارش��د و
دکتری از دانشگاه های برتر را میزبانی
کند.
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،دکت��ر جعفر

اتخاذراهکارهای
مناسب برای کاهش
فشارهای حاصل از
اصالح قیمت بنزین

ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1561ﻛﻼﺳﻪ  98/66ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﻓﺸﺎﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  14ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ
 39/10ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1005ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ ﺑﺨـﺶ 1
ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻫﻤﺪﻡ ﻫﻨﺪﻱ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
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ﺑﺨﺶ 2

 -2ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1415ﻛﻼﺳﻪ  98/158ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻛﻤﺎﻧﻜﺶ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺩﻕ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  406ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒـﺎﺏ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑـﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ  138/75ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  10ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ
 1138ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  1ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳـﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﻣﺸـﺎﻋﻲ
ﺧﻮﺩ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 -3ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1108ﻛﻼﺳﻪ  97/421ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻱ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  19161ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑـﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  16/80ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  8ﻓﺮﻋـﻲ ﺍﺯ  2ﺍﺻـﻠﻲ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓـﺮﺩﻭﺱ ﺷـﻴﺨﻲ ﻣﺤـﺮﺯ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 -4ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1518ﻛﻼﺳﻪ  98/132ﻫﻴـﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀـﻞ ﻗﻄﺮﺍﻧـﻲ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  0550149521ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒـﺎﺏ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  60/10ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  8ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ
 2ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺯﻫﺮﺍ ﺷـﻴﺨﻲ ﺍﺯ
ﻭﺭﺛﻪ ﺍﻛﺒﺮ ﺷﻴﺨﻲ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 -5ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1516ﻛﻼﺳﻪ  97/234ﻫﻴـﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀـﻞ ﻗﻄﺮﺍﻧـﻲ
ﻓﺮﺭﺯﻧﺪ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  0550149521ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒـﺎﺏ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  129/98ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9ﻓﺮﻋـﻲ
ﺍﺯ  2ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨـﺶ  2ﺧﻤـﻴﻦ ﺧﺮﻳـﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺣﺴـﻴﻦ
ﻣﻮﮔﻮﺋﻲ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 -6ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1535ﻛﻼﺳﻪ  98/198ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﺮﻳﻢ ﺧﺴﺮﻭﻱ ﻓﺮﺯﻧـﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  534ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒـﺎﺏ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑـﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  100/71ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  158ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  2ﺍﺻﻠﻲ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺳـﻴﺪ ﻣﺤﻤـﻮﺩ ﺷـﺮﻳﻔﻲ
ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 -7ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1570ﻛﻼﺳﻪ  97/212ﻫﻴـﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﺯﻫـﺮﺍ ﺍﻣـﺎﻡ ﺟﻤﻌـﻪ
ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  207ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ 275/64
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  141ﻭ  142ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  2ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ
ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 -8ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1421ﻛﻼﺳﻪ  97/403ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻴﺜﻢ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻓﺮﺯﻧـﺪ
ﺟﻤﺎﻝ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  103/22ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ
ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  579ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  2ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ
ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻴﺜﻢ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 -9ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1632ﻛﻼﺳﻪ  98/89ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﺤﻤـﺪ ﻋﻠـﻲ ﻣﺴـﻠﻤﻲ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  917/59ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ
ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  17ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭﺭﺍﺙ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺴﻠﻤﻲ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 -10ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺭﺍﻱ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1573ﻛﻼﺳــﻪ  98/194ﻫﻴــﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﺳــﻴﺪ ﻣﻬــﺮﺩﺍﺩ
ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  0550098607ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﺟﻼﻝ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ
ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  141/39ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ 35
ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤـﻴﻦ ﺧﺮﻳـﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺳـﻴﺪ ﺣﺴـﻴﻦ
ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 -11ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1537ﻛﻼﺳﻪ  98/166ﻫﻴـﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ ﺻـﺎﻟﺤﻲ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺼﺮﺕ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  934ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  144/60ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  35ﺍﺻـﻠﻲ ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ
ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﮔﻠﺨﻨﺪﺍﻥ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 -12ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1568ﻛﻼﺳﻪ  98/79ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻋﺒﺎﺱ ﺣﻤﺰﻩ ﻟﻮ ﻓﺮﺯﻧـﺪ
ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  160ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒـﺎﺏ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ
 187/94ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  36ﺍﺻـﻠﻲ ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ ﺑﺨـﺶ 2

مطالعات یک پارچه مخزنی در کش��ور
در ناحیه دش��ت آبادان اش��اره کرد که
به برآورد میلیاردها ش��بکه نفت جدید
منجر ش��ده است و پژوهشگاه می تواند
در ای��ن طرح با دانش��گاه ه��ا همکاری
کند.
رئیس پژوهش��گاه صنعت نفت در
خصوص طرح اکتش��افی در تمام پهنه
خلیج ف��ارس با تقاضای ش��رکت نفت

نیز گف��ت :این طرح در ی��ک دوره ای
بزرگترین طرح پژوهش��ی کش��ور بود
که به شناخت هیدروکربنی منجر شده
است.
در واقع همه طرح های پژوهشگاه
صنعت نفت باید حتما متقاضی صنعتی
داشته باش��ند گرچه این پژوهشگاه در
فن��اوری های آینده هم ب��ا هزینه های
خود فعالیت می کند.

یک عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس�لامی تاکید کرد که بای��د قبل از اصالح ناگهانی قیم��ت بنزین میزگردها و
برنامههای کارشناسی برگزار کرده و دالیل اجرای این طرح و فواید آن را برای اذهان عمومی جامعه تبیین میکردند.
اس��داهلل قرهخانی در گفتوگو با ایس��نا ،درباره نحوه اعالم اصالح قیمت بنزین بیان کرد :از نظر بنده در اعالم چنین تصمیم
عضو کمیسیون انرژی تاکید کرد بزرگی که تمام مباحث اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد ،باید هوشمندی الزم به کار گرفته می شد .از سوی دیگر باید
از نظر تمام ارکان نظام به ویژه مجلس که مسئولیت قانون گذاری را در کشور برعهده دارد ،استفاده می کردند.
وی در ادامه اظهار کرد:دولت می توانست این تصمیم خود را در قالب الیحه ای به مجلس می فرستاد و تاکید می کرد که
درآمد حاصل از این اصالح قیمت به اقشار آسیب پذیر و دهک های پایین جامعه تعلق می گیرد.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس تصریح کرد :باید با ارائه توضیحاتی در خصوص تبعات اجرای این طرح و هم چنین
فواید اجرای آن و صرفه جویی در س��طح کالن ،اذهان عمومی جامعه را آگاه می س��اختند .اینگونه جامعه آماده می ش��د تا با
مخاط��رات ای��ن طرح خود را انطباق دهد و از س��وی دیگر طبقات پایین جامعه نیز می دانس��تند که یارانه آنان پرداخت خواهد
شد.قره خانی در ادامه با تاکید بر اینکه «مجلس تمام تالش خود را برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه خواهد کرد» ،گفت:
تاکنون چندین طرح در مجلس برای تک نرخی کردن بنزین یا افزایش سهیمه مطرح شده اما به نتیجه ای نرسیده است.
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توفیق��ی ب��ا اش��اره ب��ه اثربخش��ی
پژوهش ه��ای پژوهش��گاه صنعت نفت
در اقتص��اد تاکی��د ک��رد :پژوهش هایی
ک��ه در این پژوهش��گاه ص��ورت گرفته
 ۴۰۰میلی��ون دالر در اقتص��اد نف��ت
اثربخشی داشته اس��ت گرچه اثربخشی
پژوهش های پژوهشگاه بیش از این است.
وی در ادام��ه اظهار ک��رد :از جمله
پروژه ه��ای صنعت نفت م��ی توان به

ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺤﻤـﺪ ﻓﺮﻳـﺪﻭﻧﻲ ﺍﺯ ﻭﺭﺛـﻪ ﻣﺤﻤـﺪ ﻋﻠـﻲ
ﻓﺮﻳﺪﻭﻧﻲ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 -13ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1558ﻛﻼﺳﻪ  97/373ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﻴـﺪﻱ ﻓﺮﺯﻧـﺪ
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  389ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ
 153/70ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  36ﺍﺻـﻠﻲ ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ ﺑﺨـﺶ 2
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ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺣﻤﺎﻥ ﺯﻳﻨﻌﻠﻲ ﻛﺮﻭﻧﺪﻱ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1534ﻛﻼﺳﻪ  98/29ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﺍﺣﻤﺪ ﺷـﻔﻴﻌﻲ ﻓﺮﺯﻧـﺪ
ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  9469ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒـﺎﺏ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑـﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  547/32ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  36ﺍﺻـﻠﻲ ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ
ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻴﮕﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﺑﻴﮕﻲ
ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺭﺍﻱ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1559ﻛﻼﺳــﻪ  98/10ﻫﻴــﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿــﻼﺏ
ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  10780066319ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  238/06ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
 51ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳـﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﻋﻠـﻲ ﻗﻠـﻲ
ﮔﻠﺸﻨﻲ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1607ﻛﻼﺳﻪ  98/223ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﺳﻴﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﻣﻮﺳـﻮﻱ
ﻧﺴﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﺭﺿـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  341ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒـﺎﺏ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  136/35ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  61ﺍﺻﻠﻲ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳـﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺻـﻐﺮﻱ ﺷـﻬﺎﺑﻲ ﭘـﻮﺭ
ﺍﺣﺪﻱ ﺍﺯ ﻭﺭﺛﻪ ﺭﺿﺎ ﺷﻬﺎﺑﻲ ﭘﻮﺭ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1542ﻛﻼﺳﻪ  98/182ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣـﺮﻳﻢ ﻧﺠﻔـﻲ ﻓﻴـﻮﺝ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  4160340301ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒـﺎﺏ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  204/87ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﻗﺴـﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘـﻼﻙ ﺷـﻤﺎﺭﻩ 104
ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  61ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪ
ﻓﺮﺯﻳﻦ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1234ﻛﻼﺳﻪ  93/434ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  5ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 263/10ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  61ﺍﺻـﻠﻲ ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ ﺑﺨـﺶ 2
ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺣﻴﺪﺭ ﺷﻌﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﻭﺭﺛـﻪ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟـﺐ ﺷـﻌﻴﺒﻲ
ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1590ﻛﻼﺳﻪ  97/451ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﭼﻨﮕﻴﺰ ﻛﺎﻭﻳﺎﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  894ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒـﺎﺏ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ
 135/10ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  62/59/302ﺍﺻـﻠﻲ ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ

ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﺷﻜﺮﻱ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 -20ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1543ﻛﻼﺳﻪ  98/75ﻫﻴـﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﺳـﻴﺪﻩ ﻣـﺮﻳﻢ ﺑﻬﺸـﺘﻲ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  850ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  120/18ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  226ﻓﺮﻋﻲ
ﺍﺯ  62ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤـﻴﻦ ﺧﺮﻳـﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺍﺷـﺮﻑ
ﺷﻴﺨﻲ ﺍﺯ ﻭﺭﺛﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻴﺨﻲ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 -21ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1480ﻛﻼﺳﻪ  98/210ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻭﺣﻴﺪ ﻟﻄﻔﻲ ﻣﻴﺎﻧﺠﺎﺋﻲ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  0550124195ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒـﺎﺏ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  197/24ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﻗﺴـﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘـﻼﻙ ﺷـﻤﺎﺭﻩ 226
ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  62ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻴﺨﻲ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 -22ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1531ﻛﻼﺳـﻪ  98/239ﻫﻴـﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟـﻪ ﺍﺳـﻤﺎﻋﻴﻠﻲ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻲ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  88ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1530ﻛﻼﺳـﻪ
 98/240ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻲ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 56ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ

ﻣﺴﺎﺣﺖ  244/64ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  114ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  63ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 -23ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1563ﻛﻼﺳﻪ  96/344ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺿـﻲ ﺯﺍﻫـﺪﻱ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳـﻒ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  1282ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒـﺎﺏ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  202/95ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘـﻼﻙ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  190ﻭ
 191ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  63ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺘﺸﻤﻲ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 -24ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1414ﻛﻼﺳﻪ  98/54ﻫﻴـﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺭﻳـﻮﺵ ﺁﺫﺭﺧـﻮﺵ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  4172906796ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒـﺎﺏ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  120/35ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  25ﻓﺮﻋﻲ
ﺍﺯ  63ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤـﻴﻦ ﺧﺮﻳـﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺍﺳـﺪﺍﻟﻪ
ﺧﻠﻴﻠﻲ – ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺰﺭﮔﻲ – ﻋﻠﻲ ﺍﺻﻐﺮ ﺷﻤﺴﻲ ﺍﺯ ﻭﺭﺍﺙ ﺣﺴﻦ ﺷﻤﺴـﻲ
ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 -25ﺑﺮﺍﺑﺮﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1481ﻛﻼﺳﻪ  97/472ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﺤﻤـﺪ ﻧـﺎﺩﻱ ﻓﺮﺯﻧـﺪ
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  32ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ  1482ﻛﻼﺳﻪ  98/181ﻫﻴـﺎﺕ ﺍﻭﻝ
ﺻﻐﺮﻱ ﺗﻘﻲ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  134/20ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  64ﺍﺻﻠﻲ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  2ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﻴﺨﻲ ﻣﺤﺮﺯ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺨﺶ 4

 -26ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1560ﻛﻼﺳﻪ  98/56ﻫﻴـﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻋﻠـﻲ ﺍﻛﺒـﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧـﺪ
ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  144ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ
 307ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  6ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨـﺶ  4ﺧﻤـﻴﻦ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻛﺒﺮﻱ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
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میز خبر
نحوه پیگیری کارت هوشمند سوخت

ه��دف استانداردس��ازی اقالم و تجهیزات م��ورد نیاز و
همچنین دسترسی سریع و آسان در زمان بحران ،اقدام
به راهاندازی مرکز پش��تیبانی تجهیزات مدیریت بحران
در شرایط اضطراری کرده است.
وی مهمتری��ن اق�لام موجود در مرکز پش��تیبانی
تجهی��زات مدیری��ت بحران در ش��رایط اضط��راری را
تجهی��زات کار در ش��ب ،س��یل و آوارب��رداری مانن��د
پمپهای لجنکش و کفکش ،چادر اسکان ،موتور برق
سیار ،انواع ماس��ک ،پروژکتور ،دوربین شکاری ،وسایل
گرمایشی ،کابلهای سیار برق ،تجهیزات حفاظت فردی
و آذوقه عنوان کرد.

میزبانی ۵۰۰دانشجویارشدودکتری

ﺁﮔﻬﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﺼﻮﺏ 1390/09/30
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣـﻮﺍﺩ  1ﻭ  3ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴـﻒ ﻭﺿـﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘـﻲ ﺍﺭﺍﺿـﻲ ﻭ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻣﻼﻛﻲ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣـﻼﻙ ﺧﻤـﻴﻦ
ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺭﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤـﻮﻡ ﺑـﻪ ﺷـﺮﺡ ﺫﻳـﻞ
ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺑﺨﺶ 1

سیستم لجستیک و پش��تیبانی برای سازماندهی است
که ش��رکت بهرهب��رداری نفت و گاز زاگ��رس جنوبی با

www.Afarinesh-daily.com

ﺑﺨﺶ 6

ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺭﺍﻱ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1425ﻛﻼﺳــﻪ  98/484ﻫﻴــﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿــﻼﺏ
ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  10780066319ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ
ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  194/53ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘـﻼﻙ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
 100ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  6ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺟﻌﻔﺮ ﻗﻠﻲ ﻭ
ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻪ ﺑﻴﺎﺕ ﺍﺻﻐﺮﻱ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺭﺍﻱ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1603ﻛﻼﺳــﻪ  98/481ﻫﻴــﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿــﻼﺏ
ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  10780066319ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ
ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  241/74ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘـﻼﻙ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
 115ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  6ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳـﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﻭﻟـﻲ ﺍﻟـﻪ
ﺭﻧﺠﺒﺮ – ﺣﺴﻴﻦ ﺗﺮﺍﺑﻲ – ﻃﺎﻫﺮ ﺍﻣﻴﺪﻱ – ﻋﺒﺎﺱ ﺣﻤﺰﻩ ﻟﻮ – ﻳﺪﺍﻟﻪ ﺑﻴﺎﺕ ﻭ
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺗﻮﻛﻠﻲ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺭﺍﻱ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1605ﻛﻼﺳــﻪ  98/486ﻫﻴــﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿــﻼﺏ
ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  10780066319ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ
ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  234/65ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ 31
ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  6ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺮﺧﻲ ﻣﺤﺮﺯ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺭﺍﻱ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1600ﻛﻼﺳــﻪ  97/487ﻫﻴــﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿــﻼﺏ
ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  10780066319ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ
ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  227/01ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘـﻼﻙ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
 124ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  6ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳـﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳـﻢ
ﺑﻴﺎﺕ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺭﺍﻱ ﺍﺻﻼﺣﻲ

 -1ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺍﺻﻼﺣﻲ  1627ﻛﻼﺳﻪ  97/322ﻭ  97/233ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﺁﻗﺎﻳـﺎﻥ
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮﻣﺪﻱ ﻭ ﻋﺒﺎﺱ ﺳﺮﻣﺪﻱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ
ﻳﻜﺒﺎﺏ ﮔﺎﻭﺩﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  1741/96ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ 3
ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨـﺶ  5ﺧﻤـﻴﻦ ﺧﺮﻳـﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﻦ
ﺳﺮﻣﺪﻱ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﻱ ﺻـﺎﺩﺭﻩ ﺍﺻـﻼﺣﻲ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺍﺯ
 1174/96ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ  1741/96ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
 -2ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺭﺍﻱ ﺍﺻــﻼﺣﻲ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1643ﻛﻼﺳــﻪ  97/55ﻫﻴــﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﺁﺏ ﻭ
ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﻭﺳـﺘﺎﻱ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛـﺰﻱ ﺑﺸـﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ 10780066319
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  150/70ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﻗﺴـﻤﺘﻲ ﺍﺯ
ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  6ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  6ﺧﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳـﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ
ﺍﻛﺒﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ  2ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  6ﺧﻤﻴﻦ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ
ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻣﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ 15
ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﻣﺤﻠﻲ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛـﻪ ﺍﺷـﺨﺎﺹ
ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ ﺁﺭﺍء ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺩﺭ
ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﺎ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘـﺮﺍﺽ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒـﺖ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴـﻠﻴﻢ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﻫﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ
ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛـﻪ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﺻﻞ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﻳﺎ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳـﺖ
ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻜﻨﺪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﺒـﺎﺩﺭﺕ ﺑـﻪ ﺻـﺪﻭﺭ ﺳـﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ1398/08/28 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1398/09/12 :
737ﻡ.ﺍﻟﻒ-2018/ﺵ ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺧﻤﻴﻦ – ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ

ش��رکت پخش و پاالی��ش فرآوردههای نفتی نح��وه پیگیری کارتهای
هوشمند سوخت را برای متقاضیان اعالم کرد.
به گزارش ایس��نا ،متقاضیان کارتهای هوشمند سوخت ابتدا باید وارد
سایت  www.epolice.irشده و سپس بر روی گزینه کارت سوخت کلیک
کنند .بعد در قسمت پیگیری صدور کارت سوخت نسبت به وارد کردن نوع
و ش��ماره پالک خودرو اق��دام و روی گزینه پیگیری کارت س��وخت کلیک
کنند.
در این قس��مـت ،شماره مرس��وله پستی نمایان میش��ود که با کلیک
روی گزینه ش��رکت پست که به رنگ آبی نوشته شده ،وارد سامانه رهگیری
مرسوالت میشوید و با فعال کردن گزینه جستوجو ،وضعیت کارت سوخت
مشخص میشود.
متقاضیان به منظور اطالع دقیق از وضعیت کارت سوخت هم با کلیک
روی گزینه مش��اهده جزئیات کامل مرس��وله میتوانن��د از آخرین وضعیت
کارت خود باخبر شوند.
همچنی��ن افرادی که کارت س��وخت آنها از س��ال  ۱۳۹۴صادر و در
باجههای معطله پس��ت مانده ،میتوانند در قسمت رهگیری مرسوله پستی
آن را پیگیری کنند و با در دس��ت داش��تن کارت شناسایی معتبر و کارت و
س��ند خودرو به اداره پس��ت مورد نظر خود مراجعه و کارت سوخت خود را
دریافت کنند.
اگر کارت سوخت مربوط به خودروهای نوشماره و یا ثبتنامی در سایت
دولت همراه ( )GSBباش��د ،مالکان باید مبلغ مصوب ش��ده را بابت هزینه
صدور کارت سوخت به متصدی تحویل دهنده کارت سوخت بپردازند.
شرکت ملی پخش و پاالیش فرآوردههای نفتی اعالم کرده که متقاضیان
در صورتی که در این باره س��وال داش��ته باش��ند ،میتوانند ب��ه پورتال این
شرکت با آدرس  WWW.NIOPDC.IRمراجعه یا با شماره پاسخگویی
 ۰۹۶۲۷تماس بگیرند.
ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺧﺪﻣﺖ ﺭﺳﺎﻧﺎﻥ ﭘﻴﺸﺘﺎﺯ ﺍﻟﺒﺮﺯ
ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ  1398/09/04ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  1122ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳـﻪ ﻣﻠـﻲ 14008789025
ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ
ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ " ﺩﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮﺍﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ "  .ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫـﺎﻱ
ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤـﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛـﺰ
ﺍﺻﻠﻲ  :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ  ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﺑﻴﻚ  ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ  ،ﺷﻬﺮ ﺁﺑﻴﻚ ،ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻠﻮﺍﺭ
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪﻣﻨﺘﻈﺮﻱ  ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ  ،ﭘـﻼﻙ  ، 0ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻳﺎﺩﻣﺎﻥ  ،ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ  ،ﻭﺍﺣﺪ  4ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ  3441955488ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  100000000ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫـﺮ ﻳـﻚ ﺍﺯ
ﺷﺮﻛﺎ ﺁﻗﺎﻱ ﺁﺭﻣﻴﻦ ﺻﺎﺩﻗﻲ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0010498532ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ 24000000
ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻭﺣﻴﺪ ﺍﻣﻴـﺮﻱ ﭘﺮﻳـﺎﻥ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 0059808365
ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  24000000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺁﺭﺵ ﺻﺎﺩﻗﻲ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 0076347141ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  24000000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺷﺎﭘﻮﺭ ﻣﻌﺘﻤﺪﻱ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  1532610963ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  4000000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻗـﺎﻱ ﻋﺒـﺎﺱ
ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  5080080698ﺩﺍﺭﻧـﺪﻩ  24000000ﺭﻳـﺎﻝ ﺳـﻬﻢ ﺍﻟﺸـﺮﻛﻪ
ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﺁﺭﻣﻴﻦ ﺻﺎﺩﻗﻲ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 0010498532ﻭ ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺁﻗﺎﻱ ﻭﺣﻴﺪ ﺍﻣﻴﺮﻱ ﭘﺮﻳﺎﻥ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ 0059808365ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺁﻗـﺎﻱ ﺁﺭﺵ
ﺻﺎﺩﻗﻲ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 0076347141ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ
ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺁﻗﺎﻱ ﺷﺎﭘﻮﺭ ﻣﻌﺘﻤﺪﻱ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ 1532610963ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒـﺎﺱ
ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 5080080698ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑـﻪ ﻣـﺪﺕ 2
ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ  :ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬـﺪ ﺁﻭﺭ ﺷـﺮﻛﺖ ﺍﺯ
ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ـ ﺳﻔﺘﻪ ـ ﺑﺮﻭﺍﺕ ـ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻳـﺎ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌ ﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻭ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﺮ ﻛـﺪﺍﻡ ﺑـﻪ
ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭﺍﺕ ﻣـﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣـﻞ  :ﻃﺒـﻖ
ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ
ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧـﺬ ﻭ ﺻـﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ
ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻧﺎﻣﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  112/2387ﻣـﻮﺭﺥ  1398/04/30ﻭ 112/3108
ﻣﻮﺭﺥ  1398/06/04ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺷـﻤﺎﻝ
ﻏﺮﺏ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ
-2159ﺵ
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺁﺑﻴﻚ )(680429

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮﺍﺯ ﺍﻧﺪﻳﺸﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺁﻓﺮﻳﻦ
ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  8585ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
10700172964

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1398/08/29ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷـﺪ  :ﺍﻋﻀـﺎﻱ ﻫﻴـﺎﺕ ﻣـﺪﻳﺮﻩ
ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴـﻦ ﻣﻴﻘـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  4591619389ﻭ
ﺳﺤﺎﺏ ﺑﻴﺪ ﮔﻠﻲ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  2121452656ﻭ ﺣﻤﻴـﺪ
ﺭﺿﺎ ﻳﻮﺳﻔﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  0044005393ﺑـﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ ﺩﻭ ﺳـﺎﻝ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 2120379327
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺷـﻴﺮ ﻣﺤﻤـﺪ ﭘﻮﺭﻗـﺎﺯ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 4979674321ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻳـﻚ ﺳـﺎﻝ
ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻨﺘﻬـﻲ
ﺑﻪ ﺳﺎﻝ  97ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ
-2166ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﮔﺮﮔﺎﻥ )(680693

