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معادالت انرژي

تنشها در خلیج فارس قیمت نفت را تا ۳۲۵
دالر باال میبرد

اویل پرایس در گزارش��ی به تبعات تنش های در خلیج فارس بر قیمت
جهانی نفت پرداخت و نوش��ت :جنگ در خلیج فارس می تواند قیمت نفت
را تا  ۳۲۵دالر باال ببرد.
به گزارش مهر به نقل از اویل پرایس ،تنشهای بین ایران و آمریکا باال
گرفته و حاال زمان این است که بررسی کنیم ،چگونه جنگ در خلیج فارس
بر قیمتهای نفت تاثیر خواهد گذاشت.
در هفتههای اخیر احتمال اینکه ایران تنگه هرمز را ببندد افزایش یافته
اس��ت .همچنین پس از ساقط ش��دن پهپاد متجاوز آمریکایی توسط ایران،
احتمال وقوع جنگ در خلیج فارس تشدید شده است.
در چنین شرایطی احتمال اینکه ایران تهدید خود برای دریافت عوارض
س��نگین برای عبور از تنگه هرمز از متحدان آمریکا را عملی کند ،باال رفته
اس��ت .همچنین ممکن اس��ت در صورتی که ایران نتواند نفت خود را صادر
کند ،اجازه ندهد برخی کشورهای دیگر هم نفت خود را صادر کنند.
تاثیری که بس��ته ش��دن تنگه هرمز بر قیمت نفت خواهد گذاش��ت ،به
وض��وح به میزان نفتی که روزانه از بازارهای جهانی حذف میش��ود و مدت
زمانی که این وضع ادامه پیدا میکند ارتباط خواهد داش��ت .بر این اساس،
تحلیلگران وقوع یکی از این  ۳سناریو را محتمل میدانند.
س�ناریوی اول :در خوش��بینانهترین حالت تنگه هرمز تنها برای چند
روز و فقط برای کش��تیهای تجاری بسته خواهد شد که این تاثیر زیادی بر
بازارهای جهانی نفت نخواهد داش��ت ،هرچند قیمت هر بش��که نفت فورا ً به
بیش از  ۱۰۰دالر جهش خواهد کرد ،اما بعد از باز شدن تنگه به سطح قبل
باز خواهد گش��ت .در این سناریو ،ظرفیت ذخیره تولید نفت و خط لولههای
عربس��تان و امارات متحده عربی ،برای دور زدن تنگه هرمز و صادرات نفت،
موثر خواهند بود.
سناریوی دوم :در حالت بدبینانه ،آمریکا و متحدانش نمیتوانند تنگه
هرم��ز را ف��ورا ً باز کنند و این تنگ��ه برای  ۴۵روز کام ً
ال بس��ته خواهد ماند
و  ۴۵دیگ��ر ه��م طول خواهد کش��ید که عبور و م��رور نفتکشها به حالت
ع��ادی بازگ��ردد .در این حالت ذخایر اس��تراتژیک جه��ان در  ۲ماه اول به
مصرف خواهند رسید و طبق بررسی مرکز مطالعات و تحقیقات ملک عبداهلل
عربستان ،که در آوریل  ۲۰۱۸انجام شد ،قیمت هر بشکه نفت تا  ۳۲۵دالر
جهش خواهد کرد.
س�ناریوی سوم :در نهایت تحت س��ناریوی جهنمی ،در خلیج فارس
جنگ رخ میدهد و زیرس��اختهای تولید و صادرات نفت به ش��دت آسیب
خواهد دید و با بس��ته ش��دن  ۳ماهه تنگه هرمز ،قیمت نفت س��ر به فلک
خواهد کش��ید .قیمتها تنها پس از س��قوط جه��ان در یک رکود اقتصادی
شدید پایین میآیند.

نرخ بیمه پس از حمله به نفتکشها در
خلیجفارس  ۱۰برابر شد

مدیرعامل شرکت کش��تیرانی آردمور گفت :در  ۲ماه گذشته به دنبال
حمل��ه به نفتکشها در نزدیکی تنگه هرمز ،قیمت بیمه کش��تیها  ۱۰برابر
شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از سیانبیسی ،آنتونی گورنی ،مدیرعامل شرکت
کشتیرانی آردمور میگوید :در  ۲ماه گذشته به دنبال حمله به نفتکشها در
نزدیکی تنگه هرمز قیمت بیمه کشتیها واقعاً  ۱۰برابر شده است.
از ماه می تا کنون  ۶نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز و البته یک هواپیمای
بیسرنشین متجاوز به آبهای ایران مورد هدف قرار گرفتند .این تنگه یکی
از مهمترین آبراهههای جهان اس��ت که ایران ،عمان و امارات متحده عربی
را از هم جدا میکند.
همه کشتیها برای فعالیت به انواع مختلف بیمه نیاز دارند که این شامل
پوشش س��االنه برای خطر جنگ و هزینه اضافی برای برای ورود به مناطق
با ریسک باال میباشد.
آنتونی گورنی میگوید :ما به عنوان یک ش��رکت کش��تیرانی و بخشی
از صنعت کش��تیرانی جهانی ،تهدیداتی که متوجه خدمه و کش��تیهای ما
هستند را بسیار جدی تلقی میکنیم.
او ادام��ه داد :در ح��ال حاضر تجارت ما به ص��ورت عادی در حال انجام
است اما در نتیجه این حمالت نرخ بیمه در  ۲ماه اخیر برای ترانزیت از تنگه
هرمز  ۱۰برابر شده است.
گورنی میگوید :هر کس��ی که مسئول این حمالت است نشان داده که
میتواند بسیار مخرب عمل کند.

امضای  10قرارداد طرح نگهداشت و افزایش
توان تولید نفت تا  2ماه آینده

معاون امور توس��عه و مهندس��ی ش��رکت ملی نفت ایران از امضای ۱۰
قرارداد طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت تا  2ماه آینده خبرداد.
به گ��زارش وزارت نفت ،رضا دهقان ،معاون امور توس��عه و مهندس��ی
ش��رکت ملی نفت ایران در آیین امضای قرارداد سفارش لولههای جداری و
مغزی مورد نیاز طرحهای توسعه میدانهای رامشیر و منصوری بین شرکت
مهندس��ی و س��اختمان صنایع نفت (اویک) و لولهگستر اسفراین گفت :این
قرارداد نش��ان از وفاق و تواناییهای داخلی در ش��رایط کنونی کشور دارد و
گواه این موضوع اس��ت که چرخ صنعت متوقف نیس��ت و ما در هر شرایطی
کارمان را پیش میبریم.
وی با اشاره به طرح بزرگ نگهداشت و ازدیاد برداشت در  ۳۳میدان که
قرار بود در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی اجرایی شود ،تصریح کرد :از
مرحلهای به بعد به این نتیجه رسیدیم که نباید منتظر این قراردادها باشیم
و به همین دلیل طرحهایی را به ش��کل م��وازی با الگوی جدید قراردادهای
نفتی آغاز کردیم و حاال که این قراردادها در شرایط تحریم با مشکل روبهرو
شده ،همین قراردادهای موازی برای ما مانده است.
معاون امور توس��عه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه این
 ۳۳قرارداد به ارزش  ۶.۲میلیارد دالر سرمایهگذاری با هدف اشتغال داخلی،
ایجاد زمینه کار برای پیمانکاران و سازندگان داخلی و نگهداشت تولید حدود
 ۲۸۰هزار بش��که در روز پیشبینی شده است ،افزود :در این قراردادها چند
بخش جدی برای س��اخت داخل گنجانده شده اس��ت ،از جمله اینکه برای
 ۸۴قلم کاالی خارجی که امکان س��اخت داخل داش��تند ممنوعیت واردات
گذاش��تیم و  ۱۵قلم کاالی پرمصرف در این پروژهها را شناس��ایی کردیم و
ب��ه این ترتیب ح��دود  ۴۰درصد از  ۶.۲میلیارد دالر به تامین کاال در داخل
اختصاص مییابد.
دهقان با اعالم اینکه تاکنون  ۱۰قرارداد از این مجموعه امضا شده و ۱۰
قرارداد دیگر تا حدود دو ماه دیگر امضا میشود ،عنوان کرد :اویک دو میدان
مهم از میان این قراردادها را در اختیار دارد و امیدوارم پیش��رفت خوبی در
آنها داشته باشد و به  ۷۰هزار بشکه افزایش تولید موردنظر دست یابد.
دهقان در عین حال به تعیین تیم رصد کاال در معاونت مهندسی اشاره
کرد و گفت :در این کمیته توجه میش��ود که از حداکثر ظرفیت پیمانکاران
و سازندگان استفاده شود.
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به بهانه استفاده از کارت سوخت اعالم شد:

حمایت از سیاست دو نرخی شدن قیمت بنزین

استفاده از کارت س��وخت از  ۲۰مردادماه اجباری
میشود؛ موضوعی که واکنشهای متعددی را بهدنبال
داش��ته و این پرس��ش را به وجود آورده اس��ت که آیا
این طرح میتواند وضعیت مصرف و قاچاق س��وخت را
س��امان دهد یا مانند دوره قب��ل یک پروژه ناتمام باقی
خواهد ماند؟
بهگ��زارش ایس��نا ،در حال حاض��ر ظرفیت تولید
بنزین ایران حدود  ۱۱۰میلیون لیتر در روز و متوس��ط
میزان مصرف حدود  ۹۴میلیون لیتر در روز اعالم شده
است .از سوی دیگر سرانه خودروها در ایران به ازای هر
 ۱۰۰۰نفر  ۲۴۰دستگاه و متوسط مصرف روزانه بنزین
در س��ال  ۱۳۹۷حدود  ۸۸میلیون لیتر بوده اس��ت .بر
اساس اعالم مؤسسه مطالعات و کنترل ترافیک تهران،
مص��رف بنزین طی س��الهای  ۱۳۹۰ت��ا  ۱۳۹۷کمی
کمتر از  ۵۰درصد افزایش داشته است.
چهکنیم مصرف بنزین در کش�ور کاهش
یابد
این در ش��رایطی اس��ت که سال گذش��ته ایران از
فهرس��ت کش��ورهای وارد کننده بنزین خارج شد که
همین مس��اله لزوم توجه به می��زان مصرف را بیشتر
کرده است؛ بسیاری از کارشناسان بر این باورند که برای
کاهش مصرف بنزین میتوان در مرحله اول به تولید و
اس��تفاده از خودروهای کم مصرف روی آورد؛ سیاست
بعدی با توجه به حجم ذخایر گاز کشور میتواند برنامه
جایگزینی س��وخت  CNGبا بنزین باش��د .همچنین
گس��ترش حمل و نقل عمومی یا سیاستهای قیمتی
نیز میتواند باعث کنترل و کاهش مصرف بنزین باشد.
از س��وی دیگ��ر ،منطق��ی ک��ردن س��هم هر یک
از مدله��ای حمل و نق��ل از کل حم��ل و نقل ایران،
توس��عه حمل و نقل ریلی و کاهش مصرف سوخت در
خودروه��ای تولیدی و ارتقای فن��اوری تولید خودرو و
موتورس��یکلت و حرکت به س��مت تولی��د هیبریدی و
الکتریکی بخش��ی از اقدامات در این حوزه اعالم ش��ده
است.
ب��ر این اس��اس ،ارتقای کیفیت و کارک��رد ناوگان
حمل و نقل کشور (نوس��ازی ناوگان) ،اصالح ،تکمیل،
بهبود و تدوین قوانین و مقررات و استانداردهای مرتبط
ب��ا مصرف س��وخت و حمل و نقل و نظ��ارت بر اجرای
صحیح آنها ،اصالح و بهبود وضعیت ترافیک و کاهش
تقاضای سفر ،استفاده از سوختهای اقتصادی و سالمتر
با رویکرد سوختهای تجدیدپذیر ،بهینه کردن کیفیت
س��وختها و س��ایر فرآوردههای نفتی مورد مصرف در
خودروها و نحوه توزیع آنها و فرهنگ س��ازی ،آموزش

و اطالعرسانی ،مهمترین مواردی است که در این حوزه
مورد توجه قرار گرفته است.
سیاس�تگذار حساس�یتی ب�ه افزای�ش
مصرف ندارد
در این باره علیرضا صادقآبادی  -معاون وزیر نفت
و مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ایران  -تاکید دارد که سیاستگزاران باید همیشه
نس��بت به مصرف بنزین حس��اس باشند و تا زمانی که
در بودجه کش��ور محلی برای واردات بنزین یا درآمدی
برای ای��ران از محل صادرات آن در نظر گرفته نش��ده
باش��د ،سیاس��تگزاران نسبت به هش��دارهای افزایش
مصرف واکنش��ی نش��ان نمیدهند و در واقع نسبت به
آن حساسیت ندارند.
به گفته وی ،سیاس��تگذار حساسیتی بر افزایش
مصرف ن��دارد و این به دلیل تأمین س��وخت از داخل
اس��ت؛ چراکه تولید داخلی بنزین نه بر واردات و نه بر
صادرات اثری ندارد.
در ای��ن میان ب��رای جلوگیری از قاچ��اق بنزین،
س��ناریوهای مختلفی روی میز دولت و مجلسنشینان
قرار گرفته که مهمترین آن بازگش��ت کارت س��وخت
و در پی آن س��همیهبندی بنزین اس��ت .در این راستا،
زمستان س��ال گذشته بود که ش��رکت ملی پاالیش و
پخ��ش فرآوردهه��ای نفتی اعالم کرد بازگش��ت کارت
سوخت جدی است و از مالکان خودرو و موتورسیکلتی
که فاقد کارت س��وخت بودند خواست تا برای دریافت
کارت سوخت المثنی اقدام کنند.
ال�زام کارت س�وخت ارتباط�ی ب�ا
سهمیهبندی ندارد
پرونده ثبتنام کارت سوخت بدون الزام استفاده از
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ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397/10/20ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ : 1 -
ﺁﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺫﻳـﻞ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻳﺎﻓـﺖ ﻭﻣـﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ
ﺩﺭﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺻـﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳـﺪ :ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ  ،ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ،
ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺑﺴﻴﺞ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮﺻﺪﺭ ،ﺟﻨﺐ ﻣﺴﺠﺪﺍﻟﻐﺪﻳﺮ ،ﭘﻼﻙ  ،251ﺑﺮﺝ ﻣﺎﺩ ،ﻃﺒﻘـﻪ
ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﺎ ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ 6715617487 :ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤـﻮﺩ ﺟﻠﻮﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
6419339227
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
-862ﺵ

ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﻏﺮﺏ )(522684
ﺁﮔﻬﻲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺳﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺗﺎﺭﻳﻮﺭﺩﻱ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻓﺮﻡ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺷﻬﻮﺩ ﻣﺼﺪﻕ ﺩﻓﺘـﺮ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  30ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺶ ﺩﺍﻧـﮓ ﭘـﻼﻙ
 8426ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  175ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻛـﻪ ﺳـﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺁﻥ ﺫﻳـﻞ ﺛﺒـﺖ
 72888ﺻﻔﺤﻪ  18ﺩﻓﺘﺮ ﺟﻠﺪ  422ﺛﺒﺖ ﻭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﺮﻳﺎﻝ  217119ﺳـﺮﻱ ﺩ ﺳـﺎﻝ
 91ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﺳـﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ 120ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒـﺖ ﺑـﺪﻳﻦ ﻭﺳـﻴﻠﻪ ﻳـﻚ
ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻃﻲ ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿـﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﺍﺻـﻞ ﺳـﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺕ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﻭ
ﻧﺮﺳﻴﺪﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﺳـﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ
ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﻮ ﺿﻴﺤﺎ ﭘﻼﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈـﺮ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺳـﻨﺪ ﺭﻫﻨـﻲ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  13878ﻣﻮﺭﺥ  1391/6/1ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  30ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤـﺪﺍﻥ-
.560ﻡ.ﺍﻟﻒ-884/ﺵ

ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺩﻭ – ﻣﻮﺳﻲ ﺣﻨﻴﻔﻪ

ﺁﻛﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ

ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960747ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻭ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺁﺋـﻲ
ﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎﺑﺖ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9609982640900854ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻭﻝ
ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  600000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳـﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠـﻎ 380222222
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  19/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻣﺤﺴﻦ
ﺭﺑﺎﻧﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  30000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ .ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ ﺍﻳﻨﻜـﻪ ﻳـﻚ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻜﻮ ﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻭ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻨﺘﺨـﺐ
ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺁﻗﺎﻱ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻣﻘﺒﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ  :ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﺝ  960747ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻋﻮﻱ ﺁﻗـﺎﻱ ﻣﺤﺴـﻦ ﺭﺑـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﻃﺮﻓﻴـﺖ ﺁﻗﺎﻳـﺎﻥ
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺗﻮﺭﺍﻥ ﭘﺸﺘﻲ ﻭ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺁﺋﻲ ﺯﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ،ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺿﻤﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺍﺗﻲ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺁﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺤﺘـﺮﻡ ﻗﻀـﺎﻳﻲ ﻣـﻲ
ﺭﺳﺎﻧﺪ:ﺍﻟﻒ:ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ:ﻃﻲ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ  9ﺩﺍﺩﮔﺴـﺘﺮﻱ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻥ ﺷـﻬﺮﻳﺎﺭ ﺧﻮﺍﻧـﺪﻩ ﺭﺍ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ 800000000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴـﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣـﻖ ﻣﺤﻜـﻮﻡ ﻟـﻪ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺸﺮﻭﺣﻪ ﺫﻳﻞ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ  :ﺁﺑﺴﺮﺩ –ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﮕﺎﻩ –ﺍﻭﻝ
ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻳﻮﺍﻧﻜﻲ – ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍ –ﻣﻌﺪﻥ ﺷﻦ ﻣﺎﺳﻪ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣـﺎﻝ ﺟﻬـﺖ ﺍﺟـﺮﺍﻱ
ﺣﻜﻢ ﻭ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﺏ :ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳـﻲ :ﻳـﻚ ﺩﺳـﺘﮕﺎﻩ
ﺳﻨ ﮓ ﺷﻜﻦ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﻦ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑـﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻭﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺑـﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﭘﺎﻳـﻪ
 800000000ﺭﻳﺎﻝ ﻟﺬﺍ ﺍﺭﺯﺵ ﭘﺎﻳـﻪ ﺩﺳـﺘﮕﺎﻩ ﺫﻛـﺮ ﺷـﺪﻩ ﺟﻬـﺖ ﺷـﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳـﺪﻩ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ
 800000000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺒﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ
ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺍﺑﻼﻍ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺁﻏﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﻳﺴـﺖ
ﻣﺒﻠﻎ  %10ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ  2171299027006ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺩﺍﺩﮔﺴـﺘﺮﻱ ﺩﻣﺎﻭﻧـﺪ ﻭﺍﺭﻳـﺰ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻓﻴﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺭﺍ ﺣـﺪﺍﻛﺜﺮ
ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻓﻮﻕ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻗﺒﻀﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﻭﻗﺖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ  1398/05/16ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ.ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺑﻴﺸـﺘﺮ  5ﺭﻭﺯ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻉ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ –ﻧﺼﻴﺮﻱ ﻧﻴﺎ
.194ﻡ.ﺍﻟﻒ-887/ﺵ

آن و با عدم اجرای سهمیهبندی بنزین در سال گذشته
بسته ش��د اما در هفتههای گذشته در حالی که امکان
ثبتن��ام برای دریاف��ت کارت س��وخت المثنی مجددا ً
فراهم شد ،زمزمههای سهمیهبندی بنزین نیز به گوش
رسید .موضوعی که حواش��ی زیادی را در پی داشت و
درنهایت بهروز نعمتی  -سخنگوی هیأت رئیسه مجلس
شورای اس�لامی  -اعالم کرد هیچ گونه افزایش قیمت
بنزین نخواهیم داشت و احیای کارت سوخت تنها برای
ساماندهی بنزین است و مصرف آن هم سقفی ندارد.
وزیر نفت نیز بهتازگی تاکید کرد که وزارت نفت با
دس��تور رئیس جمهوری ،در حال پیگیری این موضوع
اس��ت که تا اواخر مردادماه استفاده از کارت هوشمند
س��وخت شخصی اجباری ش��ود که در این برنامه تنها
سوختگیری بنزین با کارت سوخت دیده شده است و
سهمیهبندی بنزین موضوع دیگری است.
تأثی�ر الزام اس�تفاده از کارت هوش�مند
سوخت بر مدیریت توزیع
ام��ا فری��د عام��ری  -مدیرعامل اس��بق ش��رکت
مل��ی پخ��ش  -با اش��اره به تأثی��ر اس��تفاده از کارت
هوش��مند س��وخت در میزان مصرف و کاهش قاچاق
س��وخت ،گفت :با توج��ه به اینک��ه در مناطق مرزی
از کارت هوش��مند اس��تفاده میش��ود ،بای��د گفت که
ای��ن کارت کارایی بیشتری در داخل کش��ور دارد که
میت��وان از آن در کنترل و نظارت بر عرضه اس��تفاده
کرد.وی با بیان اینک��ه عالوه بر این میتوان از کارت
س��وخت برای اجرای سیاس��تهایی که زمانی قرار بود
اجرایی شود اما اکنون به دستور مجلس شورای اسالمی
متوقف شده است ،استفاده کرد ،اظهار کرد :اگر زمانی
بخواهیم به س��مت دو نرخی ش��دن پیش برویم کارت
هوش��مند ابزاری اس��ت که میتوان ب��رای اعمال این
سیاست از آن استفاده کرد.
مدیرعامل اس��بق ش��رکت ملی پخ��ش و پاالیش
فراوردههای نفتی ادامه داد :در س��طح کالن این مساله
باید به سیاس��تهای قیمتی توجه ش��ود چرا که تنها
این مساله میتواند مش��کالت موجود در عرضه بنزین
را کاهش دهد ،اما با توجه به ش��رایط معیش��ت مردم
در ش��رایط فعلی افزایش مضاعفی را به خانوادهها وارد
میکند.به گفته وی سیاس��ت دو نرخی ش��دن قیمت
بنزین در ش��رایط فعلی بس��یار مناس��ب بوده چرا که
میتوان با سازوکارهایی قیمت را به گونهای افزایش داد
که به تمام اقش��ار فشار وارد نشود و این مساله نه تنها
عدالت اجتماعی اس��ت بلکه موجب افزایش درآمدهای
دولتی نیز میشود.
ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ

ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  951106ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﻘﻴﺴﻪ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎﺑﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  940192ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺷﻌﺒﻪ  13ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  800/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ
ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻇﻢ ﺯﺍﺭﻉ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺒﻠﻎ
 40/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸ ﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1
ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺭ  188ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻭ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺤﺘﺮﻡ
ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ :ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎً
ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺮﺍﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  951106ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺛﺒﺘﻲ  188/1ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﺍﺯ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺁﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﻲﺭﺳﺪ :ﺍﻟﻒ(
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻠﻚ ﺗﺤﺖ ﭘﻼﻙ  :188/1ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  12383ﻣﻮﺭﺥ  1395/07/10ﺣﻮﺯﻩ
ﺛﺒﺘﻲ ﻣﻠﻚ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  188ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 1765675ﻣﺘﺮ ﻣﺒﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ  123467ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ  70ﺩﻓﺘﺮ  704ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻭ ﺣﻮﻣﻪ
ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻲ ﻣﻠﻚ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺁﻗﺎﻱ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﻘﻴﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0794493971ﻣﺎﻟﻚ  904ﺳﻬﻢ
ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  1765675ﺳﻬﻢ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻣﺘﻦ ﺳﻬﻢ  904ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  18656ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ
 376150ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  1765675ﺳﻬﻢ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻲ
 086764ﺳﺮﻱ ﺝ ﺳﺎﻝ  91ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  7/768/360/515ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ،ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﻲ ﻭ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺛﺒﺘﻲ ﻭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻗﻴﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺏ( ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻓﻨﻲ -1 :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 96/400/508ﻡ ﺵ ﻣﻮﺭﺥ  1396/08/04ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩﻳﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﻧﻘﺸﻪ ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ
ﻣﺤﻞ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﭘﻼﻙ  1ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  188ﺍﺻﻠﻲ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ -2 .ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻧﻘﺸﻪ ﺍﺑﺮﺍﺯﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﺭﺍﻱ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩﻳﻪ  904ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ :ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ – ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  8ﺟﺎﺩﻩ ﻛﻴﻼﻥ – ﻣﺰﺭﻋﻪ
ﻣﺤﻤﻮﺩﻳﻪ – ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻳﻜﻢ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  451ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﻄﻌﻪ
ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻻﻋﻴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺟﻨﻮﺑﺎً ﺑﻪ ﺟﺎﺩﻩ ﺧﺎﻛﻲ )ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻳﻜﻢ( ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪﻭ .ﻣﺰﺭﻋﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ
ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ،ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﻭﻳﺖ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ -3 .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 961011221090367ﻣﻮﺭﺥ  1396/09/23ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻥ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺩﺭ ﭘﻼﻙ  1ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  188ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺫﻳﻞ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺭﻳﺎﺳﺖ
ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺁﻥ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1396/11/19ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻋﻼﻡ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ :ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺻﺪﺭﺍﻻﺷﺎﺭﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺍﺯ ﻣﻠﻚ ﺗﺤﺖ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ  1ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  188ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭ
ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎﺕ ،ﻣﻘﺪﺍﺭ  904ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  1765675ﺍﺯ
ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺷﺨﺼﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ
ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮﺭ )ﺳﻬﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ( ﺑﺎﺷﺪ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  2/500/000/000ﺭﻳﺎﻝ) ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ
ﭘﺎﻳﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ .ﺗﻮﺿﺢ :ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﺎﻟﻚ ﻭ ﻗﺒﻮﻝ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﺤﺖ ﻭ ﺳﻘﻢ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺷﺪﻩ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺠﺪﺩ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻳﻪ
ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺍﺑﻼﻍ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ،ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺁﻏﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺒﻠﻎ  %10ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ  2171299027006ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻓﻴﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ
ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻓﻮﻕ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻗﺒﺾﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﻣﺪﻧﻲ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ
ﻭﺍﺭﻳﺰﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭﻗﺖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ  1398/05/27ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ  5ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﻣﺪﻧﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
.195ﻡ.ﺍﻟﻒ-885/ﺵ
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ – ﻧﺼﻴﺮﻱ ﻧﻴﺎ

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﺍﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﻬﻨﺪ ﺁﺭﻳﺎ
) ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  673ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14006165572

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ 1398/03/20ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳـﻞ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺰﻭﻳﻦ  -ﺑﻮﺋﻴﻦ ﺯﻫﺮﺍ ) ﺟـﺎﻱ ﺳـﺎﺑﻖ ( ﺑـﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺟﺪﻳـﺪ :
) ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ  ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ  ،ﺑﺨـﺶ ﻣﺮﻛـﺰﻱ  ،ﺷـﻬﺮ ﻗـﺰﻭﻳﻦ ﺑـﺎﺭﺍﺟﻴﻦ  ،ﺑﻠـﻮﺍﺭ
ﺷﻬﻴﺪﺑﺎﺑﺎﺋﻲ  ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ  ،ﭘﻼﻙ  0ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ  (3471991984ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﻳﺎﻓﺖ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﺩﻩ -3ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ
-890ﺵ
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻮﺋﻴﻦ ﺯﻫﺮﺍ )(526572

میز خبر
زنگنه در حاشیه جلسه دولت:

میزان صادرات نفت ایران اطالعات جنگی
محسوب میشود

وزی��ر نفت گفت :هیچ دیدار خصوصی با وزیر نفت عربس��تان نداش��تم
و فقط احوالپرس��ی کردیم و اما حدود  ۸ ،۷س��اعت در جلسه اوپک با هم
دعوا کردیم.
ب��ه گزارش مهر ،بیژن نامدار زنگنه در حاش��یه نشس��ت هیئت دولت و
در جمع خبرنگاران در پاس��خ به س��والی در خصوص اعالم اطالعات فروش
نفت ایران در رس��انه ملی اظهار داشت :پیشتر هم گفتم با چه نیتی برخی
اطالعات داده میش��ود .البته اطالعات درست نیست و اینکه بازنشر میشود
هم کار خوبی نیست.
وی ادامه داد :اطالعات مربوط به صادرات نفت با توجه به اینکه در جنگ
هستیم ،اطالعات جنگی محسوب میشود و هرکس میخواهد آن را منتشر
کند باید با هماهنگی باشد؛ چراکه به منافع ملی آسیب میزند.
وزیر نفت همچنین در خصوص روند گازرس��انیهای روستایی در کشور
گفت :امروز تنها حدود  ۸تا  ۹روس��تا را گازرس��انی میکنیم و عم ً
ال کار به
پایان رس��یده است .در چند استان صد در صد روستا را گازرسانی کردهایم.
چند استان کمی عقبتر هستند که ما همتمان را برای آنها گذاشتهایم که
شامل خراسان رضوی ،خراسان جنوبی ،کرمان ،کرمانشاه و آذربایجان غربی
اس��ت .در حال حاضر جمعیت تحت پوشش گازرسانی روستایی نزدیک ۸۵
درصد و گازرسانی کل کشور نیز  ۹۳تا  ۹۴درصد است.
وی در پایان در خصوص دیدار با وزیر نفت عربس��تان در اجالس اوپک
خاطرنش��ان کرد :دیدار خصوصی نداش��تیم و در حد احوالپرسی بود اما در
داخل جلسه  ۷تا  ۸ساعت با هم دعوا کردیم.

پتروشیمی نوری در آستانه ورود به بورس

ش��نبه هفته آینده  ۱۰درصد از پتروش��یمی ن��وری در بازار دوم بورس
اوراق بهادار تهران عرضه اولیه میشود.
به گزارش ایس��نا ،تاکنون در س��ال  ،۱۳۹۸سه شرکت در بورس تهران
عرضه اولیه ش��دهاند .فعاالن بازار س��رمایه در ش��نبه آین��ده ( ۲۲تیر ماه)
ش��اهد عرضه چهارمین ش��رکت در س��ال جاری خواهد بود .به این ترتیب
 ۳۰۰میلیون سهم معادل  ۱۰درصد از شرکت پتروشیمی نوری در بازار دوم
بورس تهران عرضه خواهد ش��د .کف قیمت این سهم  ۲,۹۵۰تومان و سقف
قیمت آن  ۳,۱۲۵تومان است.
صانعی  -مدیر عامل پتروشیمی نوری  -درباره خوراک این شرکت اظهار
کرد :مشکل پتروشیمیها تأمین خوراک است ولی ما از بابت تأمین خوراک
هیچ مشکلی نداریم.
وی ادامه داد :در سال  ،۱۳۹۷واحد شیرین سازی برش سبک پتروشیمی
نوری افتتاح و بهرهبرداری ش��د .همچنین انجام پروژه ارتقاع تولید پارازالین
دیگر اقدام سال  ۱۳۹۷بود.
صانعی درباره سیاس��ت تقس��یم س��ود ش��رکت اظهار کرد :به سازمان
بورس نامه دادیم که  ۹۰درصد سود سال  ۱۳۹۷را در مجمع تقسیم کنیم.
مزیتهای رقابتی خوبی دارد .این شرکت دو اسکله اختصاصی برای بارگیری
محصوالتش دارد .حدود  ۶۰درصد محصوالتمان صادراتی اس��ت .در ماه ۱۵
کشتی برای بارگیری می آیند.
مدیرعامل پتروشیمی نوری ادامه داد :ما به  ۱۳پاالیشگاه پارس جنوبی
وصل هستیم که تنها سه تا از این پاالیشگاهها برای تأمین خوراک ما کافی
است و از این جهت بابت تأمین خوراک هیچ مشکلی نداریم.
صانع��ی افزود :ما معاف از پرداخت ارزش افزوده روی خوراک هس��تیم
که یکی از مزیتهای رقابتی خوب ش��رکت است .خوراک ما  ۴.۵میلیون تا
میعانات گازی است که از  ۱۳پاالیشگاه تأمین میشود.
وی اف��زود :محصوالت اصلی م��ا پارازایلن س��االنه  ۷۵۰هزار تن ،بنزن
 ۴۳۰هزار تن و اورتوزایلن  ۱۰۰هزار تن در سال است ۶ .محصول فرعی هم
داریم ۵۰ .درصد پارازایلنی که در این مجتمع تولید میشود ،برای تولید پت
به پتروش��یمی تندگویان ارسال میشود و باقی آن صادر میشود .بنزن هم
به پتروشیمی پارس ارسال میشود .تعدادی از محصوالت هم در بورس کاال
و انرژی به فروش میرسد.
وی ادامه داد :تمام حرکتها در چار چوب اس��تراتژیک است که ما االن
در حال طی کردن سومین برنامه استراتژیک هستیم .کلیه فرایند ها همه به
صورت سیستماتیک حرکت میکند که برای هر کدام از آنها شاخصههایی
داریم که کنترل میشوند و هر سه ماه یک بار رصد میشود.
مدیرعامل پتروش��یمی ن��وری گفت :به خاطر ارتقا سیس��تمهای تولید
 ۴ماه در تعمیرات اساس��ی بودیم که از تولید کاس��ته شد .در سال ۵۹ ،۹۷
درصد تولیداتمان صادر ش��ده ۳۶ ،صادرات غیر مجتمعی داشتیم و حدود ۵
درصد از طریق بورسهای کاال و انرژی در داخل کشور عرضه شدند.

سفارت ترکیه اخبار مربوط به امتناع واردات نفت
از ایران را تکذیب کرد

س��فارت ترکی��ه در ایران اخبار امتن��اع از واردات ان��رژی از ایران برای
پاالیشگاههای این کشور را تکذیب کرد.
به گزارش تس��نیم ،برخی رسانهها از جمله اسپوتنیک از بیانیه سفارت
ترکیه در ایران خبر دادند که بر مبنای آن ،پاالیشگاهها از واردات نفت امتناع
کردهاند.س��فارت ترکیه در ایران چنین بیانیهای را تکذیب کرده یادآور شد:
در این باره هیچ خبر یا بیانیهای منتش��ر نشده است و چنین چیزی صحت
ندارد.مقامات ترکیه بارها اعالم کردهاند که تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه
ایران را رد کرده و آن را نمیپذیرند.

