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معادالت انرژي
نماینده شرکت ملی نفت خبر داد:

عرضه نفت و میعانات گازی در بورس در هفته آینده

نماینده ش��رکت ملی نفت در ب��ورس از عرضه نفت و میعانات گازی در
بورس در هفته آینده خبر داد و گفت :به محض اینکه اطالعیه تنظیم شود،
بر اساس شیوه نامه سال  ۱۳۹۸عرضه نفت در بورس از سر گرفته میشود.
امیرحسین تبیانیان در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه بر اساس قانون
بودجه امس��ال ،وزارت نفت مکلف ش��ده حداقل شش میلیون بشکه در ماه
را در رینگ صادراتی بورس انرژی عرضه کند ،اظهار کرد :در همین راس��تا
طی چند هفته اخیر در وزارت نفت ،ش��یوه نامهای تنظیم و از س��وی وزیر
نفت نیز ابالغ شد.
به گفته وی ،علت اینکه در هفته جاری عرضه صورت نگرفت ،این بود
که قرار ش��ده از این پس عرضه بر اساس شیوهنامه جدید صورت بگیرد و با
توج��ه به اینکه عرضههایی که تا کنون صورت گرفته بر اس��اس مجوزهای
سال گذشته بود ،این موضوع متوقف شد.
نماینده ش��رکت ملی نفت در بورس تصریح کرد :باید در اطالعیه عرضه
متناسب با شیوه نامهای که در سال  ۱۳۹۸تهیه شده ،تغییراتی اعمال شود
و به محض اعمال در اطالعیه عرضه ،ش��رایط مانند روال سابق انجام خواهد
شد و عرضه به صورت هفتگی از سر گرفته میشود.
تبیانیان درباره میزان عرضه نفت سبک ،سنگین و میعانات گازی اظهار
کرد :حجمی که در قانون تصویب شده حداقل شش میلیون بشکه است که
از این میزان دو میلیون بش��که نفت خام سبک ،دو میلیون بشکه نفت خام
س��نگین و دو میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی است که به صورت
حداقل در نظر گرفته شده است.
وی با تاکید به این مس��اله که شرکت ملی نفت نیز این آمادگی را دارد
که به تناسب تقاضا بورس عرضه بیشتری را داشته باشد ،گفت :تمام تالش
ما این است که در هفته آینده عرضه نفت و میعانات گازی از سر گرفته شود
و بتوانیم بر اساس شیوه نامه سال  ۱۳۹۸این امر را اجرایی کنیم تا وقفهای
که به وجود آمده سریعتر برطرف شود.
نماینده ش��رکت ملی نفت در بورس درب��اره این موضوع که آیا نفت در
ب��ورس به فروش م��یرود و یا خیر پیشبینی کرد :با توج��ه به تجربه تمام
عرضههایی که طی این چند ماه صورت گرفته ،س��عی کردیم در شیوه نامه
س��ال  ۱۳۹۸تغییراتی را اعمال کنیم و بتوانیم از تمام ظرفیتها اس��تفاده
کنیم که این مساله موجب شده خریدارانی که متقاضی این مساله هستند،
نسبت به این قضیه جدیتر باشند.
تبیانیان با بیان اینکه تغییرات اعمال ش��ده در ش��یوهنامه قطعاً شرایط
بهتری را نس��بت به سال گذش��ته رقم خواهد زد ،اظهار کرد :انتظار میرود
که وضعیت عرضه در بورس بهبود یابد که این موضوع نیز بر اس��اس س��از و
کارهای در نظر گرفته شده در سریعترین زمان اجرایی خواهد شد.
بیستم فروردینماه برای نخستین بار در سال  ۱۳۹۸و برای هشتمین بار
در تاریخ بورس ،نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران در رینگ بینالمللی
بورس انرژی عرضه ش��د اما در نهایت هیچ مشتری در طرف تقاضا سفارشی
ثبت نکرد و نفت خام سبک ایران در بورس بیمشتری ماند.

نفت سنگین ایران بیش از  ۴دالر گران شد

طبق جدیدتری��ن گزارش ماهانه
اوپک ،تولید نفت ایران در آوریل سال
 ۲۰۱۹ب��ه  ۲.۵۵۴میلیون بش��که در
روز رسید و نفت سنگین ایران  ۴دالر
و  ۳۵سنت در هر بشکه گران شد.
به گزارش ایلنا ،گزارش اوپک بر
مبنای آمار منابع ثانویه نشان میدهد
تولی��د نفت ای��ران در م��اه میالدی
گذش��ته به  ۲.۵۵۴میلیون بشکه در
روز رسید که  ۱۶۴هزار بشکه در روز
در مقایسه با تولید  ۲.۷۱۸میلیون بشکه در روز در مارس ،کمتر بود.
طبق آمار منابع ثانویه ،مجموع تولید اوپک که متش��کل از  ۱۴کش��ور
اس��ت در آوریل  ۳۰.۰۳میلیون بش��که در روز بود که نس��بت به ماه پیش
از آن تغییر چندانی نش��ان نداد .تولید نفت در عربس��تان س��عودی ،آنگوال
و ای��ران کاهش یاف��ت ،در حالی که تولی��د نیجریه ،ع��راق و لیبی افزایش
داشت.
قیمت نفت س��نگین ایران در آوریل  ۶۸.۵۲دالر در هر بش��که بود که
 ۴دالر و  ۳۵سنت یا  ۶.۸درصد در مقایسه با  ۶۴.۱۷دالر در مارس افزایش
نش��ان داد .میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال  ۲۰۱۹تاکنون
 ۶۲.۵۳دالر در مقایسه با  ۶۴.۲۵دالر در سال  ۲۰۱۸بوده است.
ارزش س��بد نفتی اوپک در آوریل برای چهارمین ماه متوالی رش��د کرد
و ب��ا  ۶.۶درص��د یا چهار دالر و  ۴۱س��نت افزایش ،ب��ه  ۷۰.۷۸دالر در هر
بشکه رسید.

واکنش دبیرکل اوپک به حوادث اخیر نفتی

دبی��رکل اوپک در واکنش ب��ه انفجار نفتکش ها در س��واحل امارات و
همچنین حمله به تاسیس��ات نفتی عربس��تان گفت :ما نیاز به صلح و ثبات
داریم .خاورمیانه بسیار استراتژیک است .هر اتفاقی بیفتد بقیه جهان را تحت
تاثیر قرار می دهد.
ب��ه گ��زارش آژان��س رویداده��ای مه��م نف��ت و ان��رژی " نف��ت ما "
محم��د بارکیندو ،دبیرکل اوپک گفت برای صحبت در مورد محدود ش��دن
عرضه نفت زود اس��ت .وی خواستار صلح و ثبات در خاورمیانه پس از حمله
به تاسیسات نفتی در امارات و عربستان شد .عربستان سعودی  ،بزرگترین
صادر کننده نفت جهان اعالم کرد دو ایس��تگاه پمپ��اژ نفتی آن که منطقه
نفتی شرق را به شهر صنعتی ینبوع متصل میکند ،مورد حمله قرار گرفته
است.
خالد الفالح  ،وزیر انرژی عربستان حمله پهپادها را در ساعات اولیه روز
سه شنبه یک عملیات تروریستی علیه عرضه جهانی نفت دانست.
وی گفت هیچ اختاللی در تولید نفت عربس��تان به وجود نیامده اس��ت
این خط لوله که پنج میلیون بشکه در روز نفت خام را منتقل میکند ،موقتا
بسته شده بود.
بارکیندو گف��ت طی اجالس آینده تولیدکنن��دگان اوپک و غیر اوپک
در ج��ده ،هن��گام تصمیم گیری در مورد کاهش ی��ا افزایش تولید ،خطرات
ژئوپلتیکی هم در نظر گرفته می شود.
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میز خبر

وزیر خارجه :

گزینه خرید نفت هند از ایران همچنان باز است

سوشما سوارج ،وزیر خارجه هند به همتای ایرانی
خود اعالم کرد دهلی نو درباره خرید نفت از ایران پس
از انتخابات  ۲۳مه تصمیم میگیرد.
به گزارش ایسنا ،محمد جواد ظریف ،وزیر خارجه
کش��ورمان دوش��نبه هفته جاری به هند سفر کرد که
یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران اس��ت .وی این
دیدار را مثبت و سازنده ارزیابی کرد.
پای��گاه خبری الیو مینت به نق��ل از دو منبع آگاه
از مذاکرات نوش��ت :وزیر خارج��ه هند در این دیدار به
همت��ای ایرانی خ��ود اعالم کرد هند پ��س از برگزاری
انتخابات  ۲۳مه ،با توجه به مالحظات بازرگانی ،امنیت
ان��رژی و مناف��ع اقتصادی ،درباره خری��د نفت از ایران
تصمیم خواهد گرفت.
هند نوامبر گذش��ته از آمریکا ب��رای واردات نفت
ای��ران معافیت ش��ش ماه��ه دریافت کرده ب��ود با این
حال واش��نگتن ماه گذش��ته اعالم ک��رد معافیتها از
تحریمها علی��ه صادرات نفت ای��ران را تمدید نخواهد
کرد.
هند که یکی از خریداران بزرگ نفت ایران است به
هم��راه چین تالش میکنند از آمریکا برای ادامه خرید
نفت ای��ران معافیت بگیرند اما یک س��خنگوی وزارت
خارج��ه آمریکا دهم مه به پایگاه خبری ایندیا وس��ت
گفت :هیچ معافیتی اعطا نخواهد شد.
دهل��ی نو  ۲۳.۶میلیون تن نفت خ��ام ایران را در
سال مالی منتهی به مارس  ۲۰۱۹خریداری کرد .ایران
س��ومین صادرکننده بزرگ نفت به هند پس از عراق و
عربس��تان سعودی اس��ت .واردات بیش از  ۸۰درصد از

تعلل عجیب وزارت
نفت در ابالغ آیین
نامه اجرایی تهاتر
نفت با کاال

نیازهای نفتی هند را تأمین میکند.
واردات نفت از ایران بانک دولتی هند را نجات داد
در همین رابطه ،رس��انههای هندی گزارش دادند
ک��ه واردات نفت از ایران جل��وی ضرر بانک دولتی این
کشور را گرفته است.
به گزارش اکونومیک تایمز هند ،واردات نفت هند
از ایران به بانک دولتی یو.سی.او کمک کرده که میزان
ض��رر و زیان خ��ود را  ۲۷درصد کاه��ش دهد و بتواند
از پاالیش��گران نفت این کشور تأمین اعتبار بدون سود
داشته باشد.
ای��ن بانک هندی یکی از بانکه��ای اصلی بود که
برای فرایند تس��هیل پرداختهای پ��ول نفت ایران در

زمان تحریم آمریکا معین ش��ده ب��ود .تأمین اعتبار از
سوی پاالیشگران هندی به این بانک دولتی هند کمک
ک��رد که تا پای��ان مارس  ۲۰۱۹وضعیت حس��ابهای
جاری و پسانداز خود را بهبود ببخشد.
چاران س��ینگ ،مدیرعامل بانک یو.سی.او با تأیید
این گزارشها تصریح کردهاس��ت :واردات نفت از ایران
باعث بهبود عملکرد این بانک ش��ده اس��ت .در دوران
تحریمهای آمریکا پاالیش��گاههای هندی پرداختهای
خود را به حسابهای مشخصشده مبتنی بر روپیه در
این بانک انجام میدادند .این بانک مستقر در کلکته در
ازای آن پرداختهایی به صادرکنندگان کاالهای ایرانی
به هند انجام میداد.

علی رغم وجود بستر قانونی و تأکیدات فراوان مقامات ارشد دولتی درباره باز کردن راه تهاتر نفت در برابر کاال ،هنوز خبری
از ابالغ آیین نامه اجرایی تهاتر توسط وزارت نفت نیست.
به گزارش فارس ،تحریمهای نفتی آمریکا در اوایل دهه نود نیز اتفاق افتاده بود .ایران در آن دوره زمانی ،توانس��ت با اتخاذ
سیاست تهاتر نفت در برابر کاال با کشورهایی که خریدار نفت ایران بودند بخصوص کشورهای شرق آسیا ،وارد قراردادهای دوجانبه
شود و بهازای نفت صادراتی ،کاالهای وارداتی موردنیاز خود را تأمین نماید.
با حصول توافق برجام بین ایران و کش��ورهای  ۱+۵و بهبود وضعیت صادرات نفت ایران ،مبادالت تهاتری بین ایران و دیگر
کش��ورها کاهش یافت .این ش��رایط تا اوایل سال  ۹۷ادامه داشت تا آمریکا از برجام خارج شد و تحریمهای این کشور علیه ایران
بازگش��ت .یکی از اهداف آمریکا از این تحریمها ،به صفر رس��اندن فروش نفت ایران بیان شد که واکنشهای فراوانی در داخل و
خارج کشور به دنبال داشت.اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تاریخ
 ۱۱تیرم��اه  97ب��ا بیان اینکه دولت برای ش��رایط تحریم برنامهریزی دقیق دارد ،یکی از برنامهه��ای دولت برای تأمین کاالهای
وارداتی موردنیاز را اس��تفاده از س��ازوکار تهاتر دانس��ت .معاون اول رئیسجمهور در این جلس��ه ،خواس��تار تشکیل کارگروهی
تحتعن��وان "کمیت��ه تهاتر" با عضویت وزارتخانههای نفت ،صنعت ،معدن و تجارت ،امور خارجه ،امور اقتصادی و دارایی ،جهاد
کش��اورزی و س��ازمان برنامه و بودجه شد و گفت :الزم است کارگروهی با محوریت وزارت نفت تشکیل شود و برای تهاتر نفت با
کاالهای اساسی برنامهریزی و سازوکار آن تعیین و نتیجه تصمیمات گزارش شود.
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ﺭﺍﻱ ﺷﻮﺭﺍ

ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳﻬﻴﻼ ﺑﻠﻮچ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﻤﺰﻩ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺑـﻪ ﺧﻮﺍﺳـﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/4/27ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺴـﺎﺏ
ﻣﻘﻮﻡ ﺑﺮ  31/000/000ﺭﻳﺎﻝ،ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻨﺪ ﻧﻜﺎﺣﻴﻪ ﻛﻪ
ﻣﻀﺒﻮﻁ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻠﻘﻪ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ ﻓﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻭﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺑﻼﻍ
ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺍﺳـﺘﻤﺎﻉ ﺷـﻬﺎﺩﺕ
ﺷﻬﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﻬﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﻋﻮﻱ ﻣﻄﺮﻭﺣـﻪ ﺑﻌﻤـﻞ ﻧﻴـﺎﻭﺭﺩﻩ
ﻭﺩﻟﻴﻞ ﻭﻣﺪﺭﻛﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻳﺪ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ،ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤـﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ ﻭﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ ﺍﺭﺟـﺎﻉ ﺍﻣـﺮ ﺑـﻪ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭﻋﺪﻡ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ.ﻟﺬﺍ ﺷـﻮﺭﺍ ﺩﻋـﻮﻱ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻭﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ  1111-1107-1106ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﻣـﻮﺍﺩ -198
 519ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻤﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺯﻭﺟﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 97/4/27ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  430/0000ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  48/000ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣـﺎﻥ
ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭﻣﺒﻠﻎ  150/000ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭﺍﻋـﻼﻡ
ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭﻱ ﻭﻇﺮﻑ 20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔـﺎﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ
-404/98ﺵ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 757/15-97

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺯﻳﻨﺐ ﻳﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﭘﺮﻳﺴﺎ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ﺍﺭﺑﺎﺑﻲ ﺁﺩﺭﺱ:ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﻧﺒﺮﺩ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺟﻨﺐ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ -
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺠﺮﺩﻱ،ﺁﺩﺭﺱ:ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  -ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ:ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻔﻘﻪ  -ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺧـﺘﻢ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺷﻮﺭ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺭﺍﻱ ﺷﻮﺭﺍ

ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺯﻳﻨﺐ ﻳﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﭘﺮﻳﺴﺎ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ﺍﺭﺑﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺠﺮﺩﻱ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/4/1ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻧﻈـﺮ ﻛﺎﺭﺷـﻨﺎﺱ ﻋﻠـﻲ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻣﻘﻮﻡ ﺑﺮ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ،ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺗﺼـﻮﻳﺮ ﻣﺼـﺪﻕ ﺳـﻨﺪ ﻧﻜﺎﺣﻴـﻪ ﻛـﻪ
ﻣﻀﺒﻮﻁ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻠﻘﻪ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ ﻓﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺩ ﻭﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺷﻬﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣـﺪﻩ ﺍﺯ
ﺷﻬﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﻋﻮﻱ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﻭﻣﺪﺭﻛﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻳﺪ ﺑﺮﺍﺋﺖ
ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ،ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭﻋﺪﻡ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ.ﻟﺬﺍ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﻋﻮﻱ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻭﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﺑﻪ ﺍﺳـﺘﻨﺎﺩ ﻣـﻮﺍﺩ -1107-1106
 1111ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  519-198ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻧﻔﻘﻪ ﺯﻭﺟﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/4/1ﻟﻐﺎﻳﺖ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ  95ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭﻫﺸﺘﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳـﺎﻝ ﻭ 96/1/1ﻟﻐﺎﻳـﺖ
ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ 96ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭﺩﻭﻳﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺍﺯ  97/1/1ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴـﻮﻥ
ﻭﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﻭﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭﺷﺼﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭﻣﺒﻠـﻎ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴـﻮﻥ
ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭﺍﻋـﻼﻡ ﻣﻴـﺪﺍﺭﺩ ﺭﺍﻱ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻭﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻭﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ
-405/98ﺵ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 572/9-97

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺳﻬﻴﻼ ﺑﻠﻮچ ﺁﺩﺭﺱ:ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ ﺷﻬﺮﻙ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻛﻮﭼـﻪ ﺩﻭﻡ ﻏﺮﺑـﻲ پ - 38ﺧﻮﺍﻧـﺪﻩ:ﺣﻤﺰﻩ
ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺁﺩﺭﺱ:ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  -ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ:ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ  -ﮔﺮﺩﺷـﻜﺎﺭ :ﻗﺎﺿـﻲ ﺷـﻮﺭﺍ ﺑـﺎ
ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺷﻮﺭ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺭﺍﻱ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺭﺍﻱ ﺷﻮﺭﺍ

ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳﻬﻴﻼ ﺑﻠﻮچ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﻤـﺰﻩ ﺣﺴـﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺑـﻪ ﺧﻮﺍﺳـﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﺭﻳﺤﺎﻧﻪ ﻭ ﺭﺿﻮﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘـﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳـﺖ ﻟﻐﺎﻳـﺖ
ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺁﺗﻲ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺴـﺎﺏ ﻣﻘـﻮﻡ ﺑـﺮ ﻣﺒﻠـﻎ  3/100/000ﺭﻳـﺎﻝ ﺑـﺎ
ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌـﻲ
ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻫـﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ ﺩﻓـﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻗﺒـﺎﻝ ﺩﻋـﻮﻱ
ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭﻋﻠﻲ ﺭﻏﻢ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺘﺪﺍﻋﻴﻴﻦ ﻭﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣـﻮﺍﺩ1199ﻭ1204
ﻭﻣﻮﺍﺩ  519-198ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﻱ ﻣﺪﻧﻲ ﺩﻋﻮﻱ ﻣﻄﺮﻭﺣـﻪ ﺭﺍ ﺛـﺎﺕ ﻭ ﻣﺴـﻠﻢ ﺩﺍﻧﺴـﺘﻪ ﻭﺭﺍﻱ ﺑـﺮ
ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ  97/5/15ﻟﻐﺎﻳـﺖ
ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺁﺗﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  285/000ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭﺑﺮﺍﻱ ﺭﻳﺤﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ  300/000ﺗﻮﻣـﺎﻥ
ﻭﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  48/000ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  15/000ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺩﺭ
ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ .ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭﻱ ﻭﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ
ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ
-378/98ﺵ

ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻛﻼﺳﻪ 951/15-97

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ  :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﭘﺎﺯﻭﻛﻲ ﻭﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﻔﺮﻱ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ  :ﭘﺎﻛﺪﺷـﺖ ﺥ ﺵ ﺣﺴـﻴﻨﻲ
ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﺵ ﻗﻄﺎﺳﻠﻮ ﺩﻓﺘﺮ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻓﺮﺯﺍﻧﮕﺎﻥ  -ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ  :ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ ﺑﻪ ﻧﺸـﺎﻧﻲ
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  -ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1143ﻣـﻮﺭﺥ  97/10/16ﺷـﻮﺭﺍﻱ ﺣـﻞ ﻭ ﺍﺧـﺘﻼﻑ
ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ ﺣﻮﺯﻩ  15ﻛﻪ ﻭﻓﻖ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ...ﺷﻌﺒﻪ ....ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ....ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ-1 .
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭﻫﺸﺘﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺍﺻـﻞ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﺴـﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳـﻲ ﺩﺭ ﺣـﻖ ﺧﻮﺍﻫـﺎﻥ ﻭ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮ ﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ  94/6/19ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ ﻭﭘﺮﺩﺍﺧـﺖ
ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ.
-367/98ﺵ
ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺗﺎﺭﺍ ﻛﻮﻳﺮ ﺳﻤﻨﺎﻥ

ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/10/19ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  536207ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14008068128
ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ
ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :ﻃﺮﺍﺣﻲ  ،ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃـﺮﺡ ﻫﺘـﻲ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻭ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﺠﺎﺯ  .ﺧﺮﻳـﺪ ﻭ ﻓـﺮﻭﺵ ،
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ .ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ
ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ.ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘـﻲ ﻭ ﺣﻘـﻮﻗﻲ
ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ  .ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻱ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ
ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﺘـﻲ  .ﺷـﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ  .ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ
ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻـﻠﻲ :
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ  ،ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ،ﻭﻧـﻚ  ،ﻛﻮﭼـﻪ
ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﻩ ﻭﻧﻚ  ،ﭘﻼﻙ  ، 2-ﺑﺮﺝ ﺱ ﺻﺪﻑ  ،ﻃﺒﻘﻪ  ، 13ﻭﺍﺣﺪ 132
ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ  1993883785ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼـﻴﺖ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻋﺒـﺎﺭﺕ ﺍﺳـﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠـﻎ
 1000000ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ  100ﺳﻬﻢ  10000ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺗﻌﺪﺍﺩ  100ﺳﻬﻢ ﺁﻥ ﺑﺎ
ﻧﺎﻡ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﺒﻠﻎ  1000000ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻴﻦ ﻃـﻲ ﮔـﻮﺍﻫﻲ ﺑـﺎﻧﻜﻲ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
 091410ﻣﻮﺭﺥ  1397/09/13ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛـﺪ
 2200ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﻳﺪﺍﻟﻪ ﻋﺴﮕﺮﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ 0384398650ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺁﻗـﺎﻱ ﻣﺤﻤـﺪ ﺻـﺎﺑﺮﻱ ﺁﺑﻜـﻮﻫﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
0938466275ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺳﺮﺷـﺖ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
3256669603ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳـﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳـﺎﻝ ﺁﻗـﺎﻱ ﺣﺴـﻴﻦ ﺳـﻮﺭﻱ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
3309747638ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳـﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧـﺪﮔﺎﻥ ﺣـﻖ
ﺍﻣﻀﺎ  :ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼـﻚ  ،ﺳـﻔﺘﻪ ،
ﺑﺮﻭﺍﺕ  ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎﻱ ﻋـﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ
ﺑﺎﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺘﻔﻘﺎً ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﻣـﻲ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ  :ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﺁﻗـﺎﻱ ﺍﺣﻤـﺪ ﻗﻤـﺮﻱ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3932598911ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻣـﺪﺕ ﻳـﻚ ﺳـﺎﻝ ﻣـﺎﻟﻲ
ﺁﻗﺎﻱ ﺩﺍﻭﺭ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  4899678843ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ
ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﻫـﺎﻱ
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ ﺍﺧـﺬ ﻭ ﺻـﺪﻭﺭ
ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
-123ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(466561

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﺎﺭﻗﻪ ﭘﺮﺩﻳﺲ
ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  381612ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
10320304160

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1398/01/17ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤـﻮﺩ ﻓﺮﺩﻭﺳـﻲ
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واردات نفت کره جنوبی از ایران افزایش یافت

آمار گمرکی نشان داد واردات نفت کره جنوبی از ایران در آوریل نسبت
به مدت مشابه سال گذشته  ۱۷درصد رشد کرد.
به گزارش ایس��نا ،آمار گمرکی کره جنوبی نش��ان داد این کشور در ماه
میالدی گذشته  ۱.۴۵میلیون تن نفت خام یا معادل  ۳۵۳هزار و  ۲۲۳بشکه
در روز نفت ایران را در مقایس��ه با  ۱.۲۴میلیون تن در آوریل س��ال گذشته
خریداری کرده است.
واردات نفت کره جنوبی از ایران در ژانویه تا آوریل به  ۳.۸۷میلیون تن
یا معادل  ۲۳۵هزار و  ۵۳۳بشکه در روز رسید که در مقایسه با  ۴.۷میلیون
تن در مدت مشابه سال گذشته  ۱۷.۴درصد کاهش نشان داد.
ک��ره جنوبی نوامبر گذش��ته از آمریکا ب��رای واردات نفت ایران معافیت
ش��ش ماهه دریافت کرده بود با این حال واش��نگتن ماه گذش��ته اعالم کرد
معافیتها از تحریمها علیه صادرات نفت ایران را تمدید نخواهد کرد.
بر اس��اس گ��زارش رویترز ،مجموع واردات نفت ک��ره جنوبی در آوریل
 ۱۲.۷۶میلیون تن یا  ۳.۱میلیون بشکه در روز بود که در مقایسه با ۱۱.۵۸
میلیون تن در مدت مشابه سال گذشته  ۱۰.۲درصد رشد داشت.
واردات نفت کره جنوبی از عربستان سعودی در آوریل بر مبنای ساالنه
 ۸.۵درصد رش��د کرد و به  ۳.۵۹میلیون تن یا  ۸۷۴هزار و  ۴۰۱بش��که در
روز رسید.
همچنی��ن واردات نفت کره جنوبی از آمریکا در آوریل نس��بت به مدت
مش��ابه سال  ،۲۰۱۸پنج برابر افزایش یافت و به  ۱.۴۵میلیون تن یا معادل
 ۳۵۳هزار و شش بشکه در روز رسید.

انتقال بیش از یک میلیون مترمکعب پساب به
پاالیشگاه نفت تهران

معاون بهرهبرداری ش��رکت فاضالب تهران گفت :در طرح انتقال پساب
تصفیهخانه فاضالب جنوب تهران به پاالیشگاه نفت تهران ،از مردادماه سال
گذش��ته تاکنون بی��ش از یک میلیون و  ۱۰هزار متر مکعب پس��اب به این
پاالیشگاه منتقل شده است.
بهگزارش ایرنا ،عباس��علی ُمصرزاده اظهار کرد :انتقال پساب تصفیهخانه
فاضالب جنوب تهران به پاالیشگاه نفت تهران بر اساس قرارداد سال ۱۳۹۴
به مدت  ۳۰سال با دبی متوسط حدود  ۶۰۰لیتر بر ثانیه خواهد بود .بر پایه
این طرح ساالنه  ۲۰میلیون متر مکعب پساب تصفیهشده به پاالیشگاه نفت
تهران تحویل داده میشود.
بن��ا بر اع�لام وزارت نیروُ ،مصرزاده با بیان این ک��ه پنج درصد ظرفیت
تصفیهخان��ه جنوب ته��ران بهمنظور مصارف صنعتی و آبیاری فضای س��بز
توس��ط شرکت فاضالب تهران به ش��رکت پاالیش نفت تهران ارائه میشود،
گفت :با اجرای این پروژه  ۶۰درصد از آب شرب شهری مصرفی در پاالیشگاه
به شبکه آب شهری باز میگردد.
عملی��ات اجرای��ی خط انتق��ال پاالیش��گاه بهطول  ۳۵۰۰مت��ر و قطر
 ۸۰۰میلیمتر از محل کانال خروجی تصفیهخانه به پاالیشگاه در مرداد سال
 ۱۳۹۷با اعتباری بالغ بر  ۲۰۰میلیارد ریال به پایان رسید.
پاکستان:

عدم تکمیل لوله گاز ایران برای ما جریمه
سنگین دارد

وزیر امور خارجه پاکس��تان اعالم کرد :اگر این کشور به قرارداد تکمیل
خط لوله انتقال گاز از ایران عمل نکند محکوم به پرداخت جریمه روزانه به
تهران خواهد شد.
به گزارش ایرنا به نقل از رس��انه های پاکستانی« ،شاه محمود قریشی»
در نشستی با اعضای کمیسیون روابط خارجی مجلس ملی این کشور افزود:
ما در خصوص طرح خط لوله گاز آی پی با دولت ایران در تماس هس��تیم،
دولت اسالم آباد خواهان عمل به این قرارداد است.
وی با اش��اره به اینکه طرف ثالث ،کار طرح مش��ترک گازی را با مشکل
روبرو کرده اس��ت ،اظهار داش��ت :تحریم ها نیز مانع پیشروی طرح آی پی
است.
وزیر امور خارجه پاکس��تان افزود :خط لول��ه آی پی از لحاظ اقتصادی
طرحی قوی اس��ت اما پاکس��تان درخصوص تامین مالی ب��رای این پروژه با
مشکل روبرو است.
عمران خان نخس��ت وزیر پاکستان اعالم کرد که اسالم آباد با همکاری
تهران اقدامات الزم را برای اجرای طرح خط لوله انتقال گاز از ایران موسوم
به «آی پی» اتخاذ خواهد کرد.
منابع خبری پاکس��تان به نقل از اسناد منتشر شده توسط دولت اسالم
آباد درخصوص دس��تور العمل جدید عمران خان درباره طرح خط لوله آی
پی ،افزودند :نخس��ت وزیر پاکستان خطاب به مس��ئوالن دولتی تاکید کرد
که باید با همکاری با ایران ش��رایط پیش��برد طرح خط لوله آی پی را فراهم
کنیم.
با این حال ،اقدامات پاکس��تان برای تکمیل طرح خط لوله آی پی تنها
محدود به بیانیه های تکراری ش��د در حالی که دولت اسالم آباد موظف بود
این طرح را تا پایان دسامبر  2014تکمیل کند.
ضرب االجل تعیین ش��ده در ق��رارداد گازی آی  -پی ،در پایان س��ال
 2014میالدی به پایان رس��ید و جمهوری اس�لامی ایران مدت ها قبل از
سررس��یدن این ضرب االجل ،به تعهد خ��ود عمل کرد و خط لوله گاز را در
خاک خود از میدان های گازی جنوب تا نزدیک مرز پاکستان احداث کرد.
طبق قراردادی که در س��ال  2010میالدی میان ایران و پاکستان امضا
ش��د و به خط لوله صلح میان دو کش��ور معروف ش��د ،گاز طبیعی ایران از
میدان گازی پارس جنوبی در اس��تان بوش��هر به بندر نواب شاه در جنوب
پاکستان منتقل می شود.
پاکستان که نیاز ش��دید به انرژی دارد ،بارها اعالم کرده است که طرح
خط لوله آی-پی کامال مستقل از طرح تاپی است و این کشور به اجرای هر
دو طرح برای رفع بحران انرژی خود نیاز دارد.
بر اس��اس آخرین تحوالت این خط لوله گازی ،محمد فیصل سخنگوی
وزارت امور خارجه پاکس��تان ماه های اخیر در اظهار نظر رسمی درباه طرح
خط لوله آی-پی گفت که طرح انتقال گاز ایران به پاکس��تان کنار گذاش��ته
نشده و این طرح در جای خود باقی بوده و ادامه می یابد.
سخنگوی وزارت نفت عراق:

همچنان به خرید گاز از ایران ادامه میدهیم

س��خنگوی وزارت نفت عراق تاکید کرد که کش��ورش به واردات گاز از
ایران ادامه میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از اس��پوتنیک« ،عاصم جهاد» س��خنگوی وزارت
نف��ت عراق در مورد ادامه خرید نفت از ایران گفت :ما تا زمانی که در تولید
ان��رژی و گاز به خودکفایی برس��یم به خری��د نفت و ان��رژی از ایران ادامه
میدهیم.
وی اف��زود :ما ب��ه دنب��ال جایگزینهایی ب��رای گاز ایران هس��تیم اما
جایگزینها کافی نیستند ،بنابراین همچنان به گاز ایران نیاز داریم.

