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معادالت انرژي

جزئیات نخستین عرضه میعانات گازی در رینگ
بینالملل بورس انرژی

بع��د از عرضه نفت خام در بورس انرژی ،این بار بورس در  ٢٤بهمنماه
میزبان میعانات گازی پارس جنوبی خواهد شد.
ب��ه گزارش ایس��نا ،وزارت نفت با هدف تنوعس��ازی روشهای فروش و
مشارکت بخش خصوصی در فروش تصمیم به عرضه میعانات گازی در این
رینگ گرفته است.
این عرضه نخستین مرحله عرضه میعانات گازی شرکت ملی نفت ایران
در رینگ بینالملل بورس انرژی است .به گفته امیرحسین تبیانیان  -نماینده
شرکت ملی نفت ایران در بورس  -در این مرحله یک میلیون بشکه میعانات
گازی در محمولههای  ۳۵هزار بشکهای عرضه خواهد شد.
وی ب��ا بیان اینکه قیمت عرضه در این مرحله بر اس��اس میانگین ۱۰
قیمت پایانی نفت خام دوبی محاس��به شده است ،اظهار کرد :در این مرحله
قیمت به ازای هر بشکه  ۶۱.۰۴دالر تعیین شده است.
به گفته تبیانیان و به نقل از شرکت ملی نفت ،بارگیری محموله میعانات
گازی در عسلویه و یا از طریق انتقال کشتی به کشتی در پایانه خارک انجام
خواهد شد؛ همچنین محدودیتی در مقصد ارسالی محموله وجود ندارد.

رونمایی برنامه هندوستان پترولیوم برای خرید
نفت ایران

وینود اس ش��ینوی ،مدیر پاالیشگاههای ش��رکت هندوستان پترولیوم
اعالم کرد این ش��رکت میتواند  ۰.۹میلیون تن نفت ایران را در س��ال مالی
۲۰۱8-۲۰۱9خریداری کند.
به گزارش مهر ،ام کی س��ورانا ،رئیس هیأت مدیره ش��رکت هندوستان
پترولیوم اعالم کرد این شرکت  ۰.۷میلیون تن نفت ایران را در فاصله آوریل
سال  ۲۰۱۸تا فوریه سال  ۲۰۱۹خریداری کرده است.
سورانا همچنین اظهار کرد :هندوستان پترولیوم حدود  ۴.۵میلیون تن
نفت عراق را در سال  ۲۰۱۹همانند سال گذشته خریداری خواهد کرد.
بر اساس گزارش رویترز ،رئیس هیأت مدیره هندوستان پترولیوم اظهار
کرد :این ش��رکت ساخت پاالیش��گاه به ظرفیت  ۱۸۰هزار بشکه در روز در
غرب هند را تا اکتبر سال  ۲۰۲۲تکمیل خواهد کرد.

قیمت نفت افزایش یافت

قیمت نفت در ش��رایطی که بازارهای جهانی در انتظار سخنرانی رئیس
جمهوری آمریکا در پارلمان این کشور هستند ،افزایش یافت.
به گزارش ش��انا به نقل ازخبرگزاری رویترز از سیدنی ،قیمت نفت خام
برنت در س��اعت پنج و  ۲۳دقیقه چهارش��نبه ۱۷ ،بهمنماه با هفت سنت
افزایش به  ۶۲دالر و پنج س��نت برای هر بش��که رس��ید و قیمت ش��اخص
دبلیوتیآی آمریکا با هشت سنت افزایش به  ۵۳دالر و  ۷۴سنت به ازای هر
بشکه رسید.نگرانیها درباره اقتصاد جهانی در روزهای اخیر سبب شده است
با وجود نشانههای محدود شدن عرضه ،قیمت نفت محدود بماند.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  160028ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10102027002

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396/07/12ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳــﻞ ﺍﺗﺨــﺎﺫ ﺷــﺪ  :ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠــﻎ  500000000ﺭﻳــﺎﻝ ﺑــﻪ ﻣﺒﻠــﻎ
 1500000000ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﺮ  1500000ﺳﻬﻢ ﻋـﺎﺩﻱ ﺑﺎﻧـﺎﻡ  1000ﺭﻳـﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻣﺤـﻞ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺣﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭﻣـﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻭﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺯﻟﺤﺎﻅ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﻓـﻮﻕ
ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﻣﻀﺎ ﮔﺮﺩﻳﺪ .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-2591ﺩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(372498

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﻛﺎﺭﻥ

ﺩﺭ ﺗــﺎﺭﻳﺦ  1397/10/30ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒــﺖ  536711ﺑــﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠــﻲ
 14008094979ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ
ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ
ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺎﻻ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﻛﺖ ﻭ
ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺻﺮﻓﺎً ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎﻱ ﺍﺟـﺎﺭﻩ ﺑـﻪ
ﺷﺮﻁ ﺗﻤﻠﻚ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺪﻭﻥ
ﺭﺑﺎ ،ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
 302175/97ﻣﻮﺭﺥ  29/08/1397ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳـﺮﺍﻥ
ﺁﮔﻬﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺍﺧـﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫـﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟـﻊ
ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤـﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛـﺰ ﺍﺻـﻠﻲ :
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ  ،ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺑﺎﺩ-
ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﻔﺘﺢ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﻄﻬـﺮﻱ  ،ﭘـﻼﻙ
 ، 179ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻓﺮﻳــﺪ  ،ﻃﺒﻘــﻪ ﭼﻬــﺎﺭﻡ  ،ﻭﺍﺣــﺪ ﻏﺮﺑــﻲ ﻛﺪﭘﺴــﺘﻲ
 1587997422ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼــﻴﺖ ﺣﻘــﻮﻗﻲ ﻋﺒــﺎﺭﺕ ﺍﺳــﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠــﻎ
 100000000000ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ  100000000ﺳﻬﻢ  1000ﺭﻳـﺎﻟﻲ
ﺗﻌﺪﺍﺩ  100000000ﺳﻬﻢ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﺒﻠـﻎ  100000000000ﺭﻳـﺎﻝ
ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﻮﺳﺴــﻴﻦ ﻃــﻲ ﮔــﻮﺍﻫﻲ ﺑــﺎﻧﻜﻲ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  160/707/28ﻣــﻮﺭﺥ
 1396/11/28ﺯﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﻌﺒﻪ ﻓﻠﻜﻪ ﻛﺮﻳﻤـﻲ ﺑـﺎ ﻛـﺪ 707
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﺎﺭﻥ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻣﻠــﻲ  10700136770ﻭ ﺑــﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﮔﻲ ﺑﻬــﺰﺍﺩ ﻛﻴــﺎء ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻲ
2249127484ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺑـﻪ ﻣـﺪﺕ  2ﺳـﺎﻝ ﻛـﺎﺭﻥ
ﻣﻮﺗﻮﺭ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ  10700172318ﻭ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺟﻮﺍﺩ ﭘﺎﺋﻴﻦ
ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 2122176695ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺑـﻪ
ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻛﺎﺭﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠـﻲ  14004081319ﻭ ﺑـﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻃﺎﻫﺮﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 2249624631ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑـﻪ ﻣـﺪﺕ  2ﺳـﺎﻝ
ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺟﻼﻟﻲ ﺷﺎﻫﻜﻮﻩ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 2121479120ﻭ ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﮔﺮﻭﻣﻲ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ 2122581069ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺁﻗـﺎﻱ
ﺑﻬﺰﺍﺩ ﻛﻴﺎء ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 2249127484ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 2
ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ  :ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺟﻼﻟﻲ ﺷﺎﻫﻜﻮﻩ ﻭ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﮔﺮﻭﻣﻲ ﻣﺘﻔﻘﺎً ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻬﺮ ﺷـﺮﻛﺖ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀـﺎﻱ ﻣـﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﻬـﺮ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ  :ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻬﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ  10100174390ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ
ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﮔـﺎﻩ ﻧﮕﺮﺣﺴـﺎﺑﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺭﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ  10100515993ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒـﺪﻝ ﺑـﻪ
ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﻬـﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬـﻲ
ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧـﺬ ﻭ
ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
-2592ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(372499
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کارشناسان نفتی:

 ۵۰میلیارد دالر بدهی شرکت ملی نفت،
حیف و میل نشده است

بر اساس گفته کارشناسان بدهی ۵۰میلیارد دالری
ش��رکت ملی نفت ایران مقوله جدیدی نیس��ت و برای
همه ش��رکت های نفتی بزرگ دنیا نیز صدق می کند
چرا که س��رمایه گذاری خارجی در دایره بدهی ها قرار
میگیرد.
سعید مهرافروز ،کارشناس انرژی در گفتگو با مهر
ب��ا بیان اینکه یکی از انتقادهایی که به بدهی ش��رکت
ملی نفت وارد میش��ود آن اس��ت که باید بجای بهره
گیری از مناب��ع داخلی ،از وامهای خارجی و همچنین
شرکتهای بینالمللی اس��تفاده کرد ،گفت :منتقدین
معتقدن��د که ای��ن از وام گرفتن هم ارزان تر اس��ت و
هم مانع بدهکار شدن ش��رکت ملی نفت میشود .در
حالیک��ه این ادعا در ش��رایطی مطرح میش��ود که در
صورت حضور شرکتهای خارجی ،باز هم شرکت ملی
نفت بدهکار میشود.
وی افزود :در دورهای که شرکتهای نفتی در ایران
فعالیت داشتند ،وامهایی را برای توسعه میادین دریافت
میکردن��د و خ��ود با بانک ط��رف بودن��د؛ بازپرداخت
قرارداد پس از آغاز تولید و با توجه به ش��رایط قرارداد
انجام میشد.
وی توضیح داد :فرض کنید ش��رکتی برای توسعه
دو ف��از پ��ارس جنوبی صاحب یک ق��رارداد  ۴میلیارد
دالری اس��ت ،این ش��رکت پس از به تولید رس��اندن
میدان ،س��رمایه گذاری و سود خود را که قطعا بیش از
 ۴میلیارد دالر است از شرکت ملی نفت طی چند سال

دریافت میکند .در این حالت ،ش��رکت ملی نفت پس
از آغاز پروژه بیش از  ۴میلیارد دالر بدهکار است مانند
سایر شرکتهای دیگر.
مهر افروز تصریح ک��رد :برخی تصور می کنند که
 ۵۰میلیارد بدهی شرکت ملی نفت ،حیف و میل شده
اس��ت و نش��ان دهنده آن است که ش��رکت ملی نفت
ایران در آس��تانه ورشکس��تگی ق��رار دارد در حالی که
چنین نیست.
بدهی سرمایه ای شرکت های نفتی
بده��ی  ۵۰میلی��ارد دالری ش��رکت مل��ی نف��ت
در حال��ی زیرذره بین رفته اس��ت ک��ه اصوال بدهی در
میان ش��رکتهای نفت��ی پدیدهای رایج اس��ت و همه

ش��رکتهای بزرگ و کوچک نفت��ی دنیا با دریافت وام
از بانکها به توسعه فعالیتهای خود مشغول هستند و
از محل س��رمایه گذاری خود ،به بازپرداخت این وامها
می پردازند.
اصوال ش��رکـتهای نفتی پس از امض��ای قرارداد
توس��عه میادین نفتی و گازی ،به سراغ بانکها میروند
و برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای پروژه،
قرارداد دیگری را امضا میکنند و با س��ودی مشخص و
در س��ر رسیدهای تعیین شده ،وام را به همراه بهره آن
به بانک ب��از میگردانند .این یک روند ثابت در صنعت
نفت بوده و به همین دلیل است که بدهی شرکتهای
نفتی ،بدهی سرمایهای محسوب میشود.
بدهی  ۱۱۰میلیارد دالری غول های نفتی
به عنوان نمونه ش��رکتهای ش��ل ،توتال و بی پی
مجموع��ا بیش از  ۱۱۰میلیارد دالر بدهی دارند ،اما در
ایران به گونهای موضوع بدهی مطرح میش��ود که گویا
ش��رکت ملی نفت در حال ورشکس��تگی است .شرکت
ملی نفت ایران با ظرفیت تولید  ۴.۵میلیون بشکه تولید
نفت و میعانات گازی و همچنین بیش از  ۷۰۰میلیون
مترمکعب گاز طبیعی فاصله بس��یاری با ش��رکتهای
بینالمللی مانند شل و توتال دارد البته این شرکـتها
فعالیتهای باالدست تا پایین دست را در زنجیره خود
دارند درس��ت بر خالف ایران که شرکت ملی نفت تنها
در باالدس��ت قدرت حکمرانی دارد و بخش پاالیشی و
پتروشیمی و گاز در اختیار سایر شرکتهاست.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه تصمیمگیری در خصوص بنزین نیازمند کار کارشناسی
و تخصصی است ،گفت :مجلس تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین و سهمیهبندی ندارد.
اس��دا ...قرهخانی در گفتوگو با ایس��نا بیان کرد :تا زمانی که دولت نیازی به افزایش قیمت بنزین نداشته باشد قطع به یقین
مجلس ش��ورای اس�لامی نیز تصمیمی به افزایش قیمت بنزین ندارد و مجلس ش��ورای اسالمی با افزایش قیمت مضیقهای برای
مردم ایجاد نمیکند.
وی در ادامه بیان کرد :اگر دولت الیحهای در زمینه افزایش قیمت بنزین ارائه کند آن گاه مجلس ش��ورای اس�لامی موضوع
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:
را بررس��ی خواهد کرد و تاکنون نیز الیحهای در این زمینه ارائه نش��ده اس��ت و در الیحه بودجه  ۱۳۹۸نیز افزایش قیمتی برای
بنزین دیده نشده است.
س��خنگوی کمیس��یون انرژی با بیان اینکه قطع به یقین این کمیس��یون مخالف افزایش قیمت و سهمیهبندی بنزین است،
تصریح کرد :کمیسیون انرژی تصمیمی برای افزایش قیمت و سهمیهبندی بنزین ندارد ،چرا که این موضوع یک امر مهم است و
نیازمند کار کارشناسی و دقیقی است و اگر نیاز باشد دولت باید در این زمینه الیحه دهد.
قره خانی در پایان گفت :از آنجا که بحث افزایش قیمت و س��همیهبندی دارای آثار مس��تقیم بر معیش��ت مردم است ،نیاز به
یک کار جامع و پختهای دارد تا بتوان در خصوص آن تصمیمگیری کرد.

مجلس به دنبال
افزایشقیمت
بنزیننیست

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﻼﻡ ﺯﻧﺪﻩ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 32861ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14003735361

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ
ﻣﻮﺭﺥ  1397/01/28ﻭ ﻣﺠـﻮﺯ ﺷـﻤﺎﺭﻩ /1367/97/1ﺍﻟـﻒ ﺕ
ﻣﻮﺭﺥ  97/2/2ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳـﻞ ﺍﺗﺨـﺎﺫ ﺷـﺪ :ﺍﺭﻏـﻮﺍﻥ ﺍﻭﺭﻙ ﺯﺍﺩﻩ ﻛـﺪ ﻣﻠـﻲ
 - 1754205089ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ -
ﺁﺯﻳﺘﺎ ﺳﻴﺪﻧﺼﻴﺮﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0058771621ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻀﻮ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧـﺪ - .ﻛﻠﻴـﻪ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑـﺎﻧﻜﻲ ﺍﺯ
ﻗﺒﻴﻞ ﭼـﻚ ﺳـﻔﺘﻪ ﺑـﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﻣﻜﺎﺗﺒـﺎﺕ ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺍﻣﻀـﺎﻱ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﻬﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-2593ﺩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(372500
ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﻧﻴﺎﻙ ﺷﻴﻤﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ

ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/03/29ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  527537ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14007663316
ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ
ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﭘﺘﺮﻭ ﺷﻴﻤﻲ ﻭ ﻓـﺮﺁﻭﺭﺩﻩ
ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨـﺪﻱ ﻭ ﻓـﺮﻭﺵ ﻭ ﻣﺸـﺎﻭﺭﻩ ﻭ
ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭژﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭﺍﻳﻨﺨﺼﻮﺹ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻭ
ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺠﺎﺯ  .ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ
ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤـﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛـﺰ ﺍﺻـﻠﻲ :
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ  -ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﻗﺰﻭﻳﻦ-ﺧﻴﺎﺑـﺎﻥ
ﺷﻬﻴﺪﺍﻥ ﺣﺴﻨﻲ-ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺣﺴـﻴﻦ ﻧـﻮﺭﻱ ﺯﺍﺩﻩ-ﭘـﻼﻙ -3ﻃﺒﻘـﻪ ﻫﻤﻜـﻒ-
ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ  1359768811ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼـﻴﺖ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻋﺒـﺎﺭﺕ ﺍﺳـﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠـﻎ
 1000000ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎ ﺁﻗﺎﻱ ﻭﺣﻴﺪ ﻛﻤـﺎﻟﻲ
ﺧﺎﻟﺪﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0072135824ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  500000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﺎﻧﻢ
ﻣﻬﺴﺎ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0081032552ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  500000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ
ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﻭﺣﻴﺪ ﻛﻤﺎﻟﻲ ﺧﺎﻟﺪﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 0072135824ﻭ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺑـﻪ ﻣـﺪﺕ
ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤـﺪﻭﺩ ﺧـﺎﻧﻢ ﻣﻬﺴـﺎ
ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 0081032552ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑـﻪ ﻣـﺪﺕ
ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ :
ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ  ،ﺳﻔﺘﻪ  ،ﺑـﺮﻭﺍﺕ ،
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ،ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎﻱ ﻋـﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﺍﻣﻀـﺎء
ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴ ﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺘﻨﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ  :ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ
ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧـﺬ ﻭ
ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
-2594ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(372501

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﺟﻴﻞ ﻭﺧﺸﻜﺒﺎﺭ ﻭﺣﺒﻮﺑﺎﺕ ﻣﺸﻬﺪ ﺁﺫﺭﺍﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺮ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  5729ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14007120839

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1397/10/20ﻭ ﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
 21290ﻣﻮﺭﺥ  1397/10/20ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼـﻚ ﻭ ﺷـﻬﺮﻙ ﻫـﺎﻱ ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳـﺮﺍﻥ
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ
ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ :ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﺎ ﺍﺣﺪﺍﺙ  ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻭ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣـﺬﻛﻮﺭ
ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
-3938ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﺸﻬﺪ )(373625

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺁﻳﺮﻳﻚ ﻃﻼﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  61308ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
14006731613

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴـﻪ ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1397/02/25ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - 1 :ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﺑـﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﻣـﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ
ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪ :ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺳـﺎﺧﺖ ،ﺗﺠﻬﻴـﺰ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﻏﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻱ ،ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺧـﺪﻣﺎﺕ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﺧﺼﻮﺻﻲ ،ﺧﺮﻳﺪ  ،ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜـﻲ
ﻭ ﺣﻤــﻞ ﻭ ﻧﻘــﻞ ﻣﺴــﺎﻓﺮ ﻭ ﺑــﺎﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺷــﻬﺮﻱ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺍﺧــﺬ
ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ
ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ.

-3936ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﺸﻬﺪ )(373596

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻤﺖ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  462ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10380065922

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396/09/01ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﺩﻳـﺐ 0943351901ﻣـﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﻭ
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗـﺎﻱ ﻣﻴـﺜﻢ ﭼﻬﺎﺭﺑـﺎﻏﻲ  1062914491ﺭﺋـﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺧﻠﻴﻠﻲ  0933740247ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﺪﺕ
ﺗﺼﺪﻱ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ  98/4/22ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳـﺪﻩ ﺍﻧـﺪ .ﻭﻛﻠﻴـﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺸـﺘﺮﻙ ﺁﻗﺎﻳـﺎﻥ
ﻋﻠﻲ ﺍﺩﻳﺐ )ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ( ﻭ ﻣﻴﺜﻢ ﭼﻬﺎﺭﺑﺎﻏﻲ)ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ( ﻭ
ﺩﺭﻏﻴﺎﺏ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﺎ
ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
-3937ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ

ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮﺭ )(373614

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻬﻨﺪ ﺁﺳﺎﻙ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  804ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
10380095170

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397/10/23ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - 1 :ﺳﻤﺖ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺗﻌﻴـﻴﻦ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ :ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﻳﻮﺳﻔﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  0931284546ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ  .2ﺁﻗـﺎﻱ ﻳﻮﺳـﻒ ﻳﻮﺳـﻔﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ 0938587633ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ  .3ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴـﺮ
ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻇﻬﻴﺮﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0941329501ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ
ﺷﺮﻛﺖ ﻟﻌﺎﺏ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ  .4ﺧـﺎﻧﻢ ﻳﺎﺳـﻤﻦ
ﻳﻮﺳﻔﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 0931617855ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ  .ﺏ ( ﻛﻠﻴـﻪ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣـﻞ
ﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﻳﺎ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻬﺮﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
-3940ﺵ ﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ

ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻗﻮﭼﺎﻥ )(373662
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میز خبر
مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی خبر داد:

افزایش  ۱۲برابری مجاری عرضه سوخت

مدیر بازرگانی ش��رکت ملی پخ��ش فرآوردههای نفتی همزمان با چهل
س��الگی انقالب اعالم کرد :تعداد جایگاههای عرضه س��وخت کشور از ۳۱۵
جایگاه اختصاصی در سال  ۵۷به  ۳هزار و  ۸۰۰جایگاه در سال  ۹۷رسیده
که نشاندهنده افزایش  ۱۲برابری تعداد مجاری عرضه بخش حملونقل در
طول  ۴۰سال گذشته است.
علیرضا رجبپور در این باره به ش��انا گفت :ب��ا افزایش روزافزون تعداد
خودروها و افزایش تقاضا برای مصرف سوخت ،تعداد مجاری عرضه سوخت
در بخش حملونقل افزایش یافته اس��ت که مدیریت بازرگانی ش��رکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی مسئولیت نظارت بر عملکرد این جایگاهها ،توسعه
منطقی و مت��وازن آن ،ترغیب بخش خصوصی برای توجه به نیازمندیهای
متقاضیان سوخت ،ساماندهی و بهبود فضای فیزیکی و تامین ایمنی و امنیت
آنها را بهعهده دارد.
جایگزینی سامانهها با حواله دستی در توزیع فرآورده کشور
مدیر بازرگانی ش��رکت مل��ی پخش فرآوردههای نفتی توزیع س��وخت
از طریق س��امانهها را نقطه تحول عرضه سوخت کش��ور در طول سالهای
گذشته عنوان کرد و تصریح کرد :به جرأت میگویم امروز هیچ مصرفکننده
ج��زء و عم��دهای نیاز به حض��ور در نواحی برای خرید ف��رآورده ندارند و با
اس��تفاده از بس��ترهای اینترنتی و اینترانتی میتوانند درخواست خود را در
سامانه تجارت آسان ثبت کنند.
رجبپور افزود :تصریح کرد :در ادامه ،براس��اس درخواس��ت ثبت شده،
متولی مخصوص آن بخش اعتبارس��نجی الزم را انجام میدهد و س��پس به
س��امانه فروش میزان سوخت مصرفی را اعالم میکند و حواله آن بهصورت
مکانیزه صادر میشود و سوخت در اختیار مصرفکننده قرار میگیرد.
وی اف��زود :همچنین امروز دیگر نیاز نیس��ت فروش��ندگان روس��تایی
حوالههای صادرش��ده تحویلی را به صورت دستی به شرکت تحویل دهند و
تسویهحساب کنند و تمام این پروسه از طریق سامانه ثبت و نهایی میشود
و به صورت مکانیزه س��همیه آنها مجددا تغذیه و ارسال میشود و چیزی به
نام صدور حواله به صورت دس��تی در کل ش��رکت پخش فرآوردههای نفتی
نداریم.
مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی درباره تحوالت روی
داده در بخش فروش��ندگیهای روس��تایی در طول سالهای پس از انقالب
گف��ت :تعداد این فروش��ندگیها در س��ال  ۵۸حدود  ۱۳هزار فروش��ندگی
روستایی بود که به تناسب نیازهای جامعه تا  ۱۰سال پس از انقالب به ۱۸
هزار و  ۵۰۰فروش��ندگی افزایش یافت ،اما با گازکشی و توسعه شبکه گاز و
استفاده بخش خانگی از نعمت گاز ،تعداد فروشندگیهای روستایی و شهری
کاهش یافت و امروز  ۸هزار و  ۲۵۰فروشندگی روستایی و شهری در کشور
فعال است که خدمات توزیع سوخت را برای بخشهای خانگی کشاورزی و
صنعتی برعهده دارند.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺍﻧﺮژﻱ ﺁﻳﻴﮋ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  63090ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
14007213911

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397/09/20ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - 1 :ﺳﻤﺖ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ 98/8/27
ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ :ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪ ﺣﺴﻨﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ  2 0942348079ـ ﺁﻗـﺎﻱ ﺣﺴـﻦ ﻣﺮﺷـﺪﻟﻮ ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ  3 5749284379ـ ﺁﻗـﺎﻱ ﻣﻬـﺪﻱ
ﻓﺎﺿﻠﻲ ﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ 4 0941969924ــ ﺁﻗـﺎﻱ
ﺳﻴﺪﻣﺴﻌﻮﺩﺣﺴﻨﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺴﻤﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭﻋﻀـﻮ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ
 - 2 0939762854ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﻭ ﻋـﺎﺩﻱ
ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
-3941ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﺸﻬﺪ )(373713

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻬﻨﺪ ﺁﺳﺎﻙ ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  804ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10380095170

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋـﺎﺩﻱ ﺑﻄـﻮﺭ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ 1397/10/23
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - 1 :ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺑـﻪ ﻗـﺮﺍﺭ ﺫﻳـﻞ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ :ﺁﻗﺎﻱ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻮﺳﻔﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0938587633ﻭ ﺷـﺮﻛﺖ ﻟﻌـﺎﺏ
ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  10380182414ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﺮﺍﺣﺴﺎﻥ ﻇﻬﻴﺮﻱ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ  0941329501ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﻳﻮﺳﻔﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ . 0931284546
-3939ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ

ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻗﻮﭼﺎﻥ )(373634

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ
ﻗﻄﻌﻪ ﻳﻚ ﺍﻳﻼﻡ

ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺭﺍﻱ  139760315001003293ﻣــﻮﺭﺥ  1397/10/03ﻫﻴــﺎﺕ ﺍﻭﻝ /ﻫﻴــﺎﺕ ﺩﻭﻡ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳـﻨﺪ ﺭﺳـﻤﻲ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺁﻗـﺎﻱ ﻭﻟـﻲ ﻭﻃﻨـﻲ ،ﻓﺮﺯﻧـﺪ
ﺑﺎﺑﺎﻛﺮﻡ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ) 6349783018ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ( ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺮﻏﺪﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 6000ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  21ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  9/1ﺍﺻﻠﻲ  ،ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ ﭼـﻮﺍﺭ – ﻧﺮﺳـﻴﺪﻩ ﺑـﻪ
ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﺁﺑﺰﺍ ،ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻋﻠﻴﺪﺍﺩ ﺍﻣﻴﺪﻱ ﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸـﺎﻋﻲ ﺧـﻮﺩ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬـﻲ ﻣـﻲ
ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿـﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿـﻲ ﺩﺍﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﻇﺮﻑ ﻣـﺪﺕ ﻳـﻚ
ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻲ -ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺍﺧـﺬ
ﺭﺳﻴﺪ  ،ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ،ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﻣﺮﺍﺟـﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ،ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋـﺪﻡ ﻭﺻـﻮﻝ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ1397/11/03 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1397/11/18 :
-3799/97ﺵ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﻼﻡ – ﺻﻔﺮﻱ
ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1300ﻣﻮﺭﺥ  1381/05/10ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻳﻮﻧﺴﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺻﻐﺮ
ﺵ.ﺵ  551ﺗﻌﺪﺍﺩ  114ﻋﺪﺩ ﺳﻜﻪ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻃﻼ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫـﺮﺍ ﻧـﻮﺭﻭﺯﻱ ﺑـﻪ ﺍﺿـﺎﻓﻪ ﺣﻘـﻮﻕ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧـﺖ ﺑـﺪﻫﻲ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺻـﺪﻭﺭ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9701078ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺍﺑـﻼﻍ ﺑـﻪ
ﻭﺭﺛﻪ )ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﻳﻮﻧﺴﻲ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﻧﺴﻲ( ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻣﻴﺴﻮﺭ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬﺍ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻃـﻲ
ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1015825ﻣﻮﺭﺧﻪ  97/11/17ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳـﺪ
ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﻣﺮﺍﺗـﺐ ﺩﺭ ﻳـﻚ
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﭼﺎپ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻇـﺮﻑ ﻣـﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺟﺰء ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
-3946/97ﺵ

