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معادالت انرژي

مدیر تولید هلدینگ خلیج فارس:

نگرانی ریاض از نحوه واکنش اوپک و متحدانش
به ویروس کرونا

برخ��ی مناب��ع اع�لام کردند که
طوالنی ش��دن پرهزینه واکنش اوپک
و متحدان��ش به ویروس کرونا س��بب
نگرانی عربستان شده است.
ب��ه گ��زارش ش��انا از خبرگزاری
رویت��رز از دوبی ،برخی منابع مطلع از
سیاس��تگذاری عربستان اعالم کردند
که این کش��ور خواهان این اس��ت که
تولیدکنن��دگان جهانی نفت با کاهش
سریع تولید موافقت کنند ،زیرا ویروس
کرون��ا ب��ه تقاضا آس��یب زده اس��ت،
عربس��تان باور دارد که تأخیر در واکنش در گذشته سبب افت شدید قیمت
نفت شده است.
عربس��تان در حال تالش اس��ت اعضای اوپ��ک و متحدانش به رهبری
روس��یه را قانع کن��د تولید خود را زودت��ر کاهش دهن��د و آن را به تأخیر
نیندازند.
بیش��تر اعضای اوپک از پیشنهاد تشدید کاهش تولید حمایت کردهاند،
ام��ا روس��یه هنوز موضع خود را اعالم نکرده و دیگ��ر تولیدکنندگان نفت را
ناخرسند کرده است.
به گفته منابع یادشده ،با توجه به نقش مهمتر چین در بازار نفت نسبت
به گذش��ته ،عربس��تان باور دارد تأثیر ویروس کرونا این بار شدیدتر از تأثیر
ویروس سارس در گذشته خواهد بود.

کاهش برآورد اداره اطالعات انرژی آمریکا از
رشد تقاضای نفت

اداره اطالعات انرژی آمریکا در پی گس��ترش ویروس کرونا ،برآورد خود
را از تقاضای جهانی نفت کاهش داد.
به گزارش ش��انا از خبرگزاری رویت��رز از نیویورک ،اداره اطالعات انرژی
آمریکا برآورد خود را از رش��د تقاضای جهانی نفت در سال  ۲۰۲۰میالدی
 ۳۱۰هزار بش��که در روز کاهش داد ،زیرا وی��روس کرونا به مصرف نفت در
چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان است ،آسیب میرساند.
طبق برآورد جدید اداره یادش��ده ،تقاضای نفت در سال  ۲۰۲۰میالدی
با یک میلیون و  ۳۰هزار بش��که افزایش به  ۱۰۱میلیون و  ۷۴۰هزار بشکه
در روز میرسد.
لین��دا کاپوانو ،رئیس ای��ن نهاد گفت :اداره اطالع��ات انرژی پیشبینی
میکن��د محدودیتهای مس��افرتی در واکن��ش به ویروس کرون��ا ،در کنار
کند ش��دن اقتصادی در چین در ارتباط با این مسئله ،با وجود اختاللهای
کنون��ی در عرضه نفت ،موج��ب کاهش تقاضای نفت و حفظ قیمت نفت در
کمتر از  ۶۰دالر باری هر بش��که در نیمه نخس��ت س��ال جاری (میالدی)
میشود.

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ
ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ  -1ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺍﻛﺒﺮﻱ  -2ﭘﻮﻳﺎ ﻟﻄﻴﻒ ﺑﻨﺎﺏ

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣـﻲ ﮔـﺮﺩﺩ ﺣﺴـﻦ ﺷـﺮﻳﻒ ﺧﻄﻴﺒـﻲ ﻓﺮﺯﻧـﺪ ﻣﺼـﻴﺐ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴـﺎﺭﺕ ﻣﻄـﺮﺡ ﻧﻤـﻮﺩﻩ ﻛـﻪ ﭘـﺲ
ﺍﺯﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻳﻚ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  980621ﺛﺒـﺖ ﻭ
ﺗﺤﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺮﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳـﻚ ﻧﻮﺑـﺖ ﺩﺭ
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩﺗﺎﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﺗﻬـﺎﻡ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻭ
ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺷـﻮﻳﺪ
ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﺩﺭﺱ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻄﻠـﻊ ﺷـﻮﻳﺪ
ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.
-2928/98ﺵ
ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻮﺯﻩ ﻳﻚ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ

ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ – ﻧﺎﻣﺪﺍﺭ ﺣﺴﻴﻨﻲ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ 1398/06/13 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 77/2/98 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ-311 :
 98/6/20ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪﻩ :ﺣﻮﺯﻩ  2ﺷﻬﺮﻱ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ-
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺴﮕﺮﻱ ،ﺁﺩﺭﺱ :ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑـﺎﻥ ﻣﺠﺎﻫـﺪﻳﻦ ﭼﻬـﺎﺭ ﺭﺍﻩ ﺁﺑﺴـﺮﺩ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻗﺎﺋﻢ ﻛﻮﭼﻪ ﺍﻣﻴﺮ ﻛﻴﺎ ﭘﻼﻙ  7ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ  -ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﻣﻬﺪﻱ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ﻣـﺮﺍﻡ،
ﺁﺩﺭﺱ :ﺁﺑﺴﺮﺩ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﻭﺍﺩﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺗﻴﻤﻮﺭﻱ ﻣﻨﺰﻝ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ  -ﺧﻮﺍﺳـﺘﻪ:
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ  -ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍ؛ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1398/06/13ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﺟﻠﺴـﻪ
ﺣﻮﺯﻩ  2ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻱ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ.
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ .ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎﺕ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺧـﺘﻢ ﺭﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺍﻋـﻼﻡ ﻭ ﺑـﻪ ﺷـﺮﺡ ﺁﺗـﻲ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﻧﺸﺎء ﺭﺃﻱ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺭﺍﻱ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻮﺭﺍ

پنجشنبه  24بهمن  1398شماره  6329سال بیست و دوم

ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻱ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺴﮕﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﺑﻪ ﺯﺭﻓﻴﺖ ﺍﻗﻲ ﻣﻬﺪﻱ
ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ﻣﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴـﺎﺭﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﺩﺳـﺘﮕﺎﻩ ﺧـﻮﺩﺭﻭﻱ
ﺳﻮﺍﺭﻱ ﺩﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  556ﻥ  48ﺍﻳﺮﺍﻥ  22ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻧﻈﺮ ﺑـﻪ ﻣﻔـﺎﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳـﺖ ﺗﻘـﺪﻳﻤﻲ ﺧﻮﺍﻫـﺎﻥ ﻭ
ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻱ ﺧﺼﻮﺹ ﻛﻢ ﻭ ﻛﻴﻒ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻋﻮﻱ ﺑﻪ ﺷـﺮﺡ ﻣـﻨﻌﻜﺲ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺧـﻪ  1398/03/27ﻭ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻔـﺎﺩ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﺍﺑـﺮﺍﺯﻱ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻥ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺑﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ
ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺳﻮﺍﺭﻱ ﭘﻴﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  794ﻱ  34ﺍﻳـﺮﺍﻥ  21ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎﻅ ﻋـﺪﻡ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻱ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺑـﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺧﺴـﺎﺭﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺩﺭﻭﻱ ﺧﻮﺍﻫـﺎﻥ ﺗﻮﺳـﻂ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻨ ﺘﺨﺐ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﺑﺮﺍﺯﻱ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳـﺮﺍﺩ ﻭ ﺍﻋﺘـﺮﺍﺽ
ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻣﺤﻘﻖ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﻗﻀـﻴﻪ ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﻭ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻋﻮﻱ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍ
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﺧﺪﺷﻪ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﻋﻮﻱ ﺧﻮﺍﻫـﺎﻥ ﻭ
ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯﻱ ﻭﻱ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻓﻘﻬﻲ ﻻﺿﺮﺭ ﻫﻴﭻ
ﻛﺲ ﺣﻘﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺿﺮﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻧﺎﺭﻭﺍ
ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺿﺮﺭﻱ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺟﺒﺮﺍﻥ
ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﺍﺻﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻓﻮﺭﻳﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ
ﺍﺻﻞ ﺑﻘﺎﻱ ﺩﻳﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﻳﻦ ﻭ ﻳﺎ ﺣﻘﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻛﺴﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﺻﻞ ﺑﺮ ﺑﻘﺎء
ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺁﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻓﻌﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ،ﺿﺮﺭ ﻧـﺎﺭﻭﺍ ﺑـﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﺍﻻﺷـﻌﺎﺭ ﻭ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻓـﺮﺍﻫﻢ ﻭ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻋﻮﻱ ،ﻗﺎﺿـﻲ
ﺷﻮﺭﺍ ﺩﻋﻮﺍﻱ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺭﺩ  1ﻭ  2ﻗـﺎﻧﻮﻥ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺼـﻮﺏ ﺳـﺎﻝ  1339ﻭ ﻣـﻮﺍﺩ  198 ،194ﻭ  519ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋـﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ
ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺳﻲ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺍﺛﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧـﺖ ﻣﺒﻠـﻎ ﻳـﻚ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳـﻲ ﺍﺯ ﺑـﺎﺏ ﺗﺴـﺒﻴﺐ ﺩﺭ ﺣـﻖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ .ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴـﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀـﺎﻱ ﻣﻬﻠـﺖ ﻭﺍﺧـﻮﺍﻫﻲ
ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﺩﻣﺎﻭﻧـﺪ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
-2929/98ﺵ
ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﺯﻩ  2ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ

رویداد حمایت از ساخت داخل پتروشیمی
میزبان بیش از  ۲۰توافق همکاری خواهد بود

مدیر تولید شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
از امض��ای  ۲۰ق��رارداد و تفاهمنامه در زمینه س��اخت
داخ��ل در بخش کاتالیس��تها ،تجهی��زات و امور فنی
و مهندس��ی در نمایش��گاه حمایت از ساخت داخل در
صنعت پتروشیمی خبر داد.
به گزارش ش��انا ،محمدرضا س��لیمانزاده با اشاره
ب��ه برگزاری رویداد حمایت از تولی��د داخل در صنعت
پتروش��یمی در هفت��ه پی��ش رو گفت :تاکن��ون توافق
امضای  ۲۰قرارداد و تفاهمنامه در زمینه ساخت داخل
در بخش کاتالیستها ،تجهیزات و امور فنی و مهندسی
صورت گرفته که قرار است این قرارداد و تفاهمنامهها در
نمایشگاه حمایت از ساخت داخل امضا شود.
وی اف��زود :قرارداده��ای س��اخت داخ��ل که بین
س��ازندگان و هلدین��گ خلیج فارس منعقد میش��ود
قراردادهایی از نوع همکاری صددرصد از توان و امکانات
ساخت داخل هستند ،همچنین تفاهمنامهها که قبل از
بس��تن قرارداد ،نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر هستند
آنها نیز در آینده به قرارداد همکاری خواهند رسید.
س��لیمانزاده حمای��ت از س��اخت داخ��ل را یک
اس��تراتژی کالن در ش��رکت صنایع پتروشیمی خلیج
فارس عنوان و بیان کرد :در هلدینگ خلیج فارس برای
تقویت و حمایت از ساخت داخل ،جلسات مختلفی بین

مدیران هلدینگ برگزار شده و در این زمینه اصالحاتی
در آییننامهه��ا برای کم��ک به داخلیس��ازی صورت
گرفته و کاهش قوانین و مقررات برای همکاری بیش��تر
ی که امروز
با سازندگان داخلی برقرار شده است ،بهطور 
بسیاری از شرکتهای داخلی توانستند در زمینه ساخت
کاتالیست یا توربین و تجهیزات خاص ،نیاز شرکتهای
پتروشیمی را برآورده کنند.
وی ادام��ه داد :در فاصل��ه زمانی ان��دک و با وجود
فش��ارهای بینالملل��ی و تحریمها ،س��ازندگان داخلی
توانس��تند در تولید کاتالیستها پیشقدم شوند و حتی
کاتالیس��تهایی را که بومی نش��دهاند در داخل تولید

کنند.
سلیمانزاده با اعالم اینکه ساخت برخی تجهیزات
در داخل کش��ور صددرصد داخلیسازی شده ،گفت :ما
ب��ه هیچوجه نگران تولید تجهی��زات با دانش و فناوری
س��ازندگان داخلی نیس��تیم ،به طوری ک��ه هماکنون
بیش از  ۷۰درصد کاتالیس��تها ،توربین و کمپرسورها
(ماش��ینآالت حس��اس) در کل مجموع��ه هلدین��گ
پتروش��یمی خلیج فارس داخلیس��ازی ش��ده است و
طراحی واحدهای پتروشیمی ()detail engineering
صددرصد در داخل کشور صورت میگیرد.
مدیر تولید شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
تصری��ح کرد :بر اس��اس همی��ن ظرفیته��ا و نیز عزم
ش��رکتصنایع پتروش��یمی خلیج فارس بر حمایت و
بهرهگی��ری حداکثری از ت��وان داخل��ی در زمینههای
مش��اوره ،مهندس��ی ،تولی��د محص��والتو خدم��ات،
خری��داری حداکث��ری محص��والت ایرانی در راس��تای
حمای��ت از تولیدکنندگان داخلی ،اس��تفاده از ظرفیت
ش��رکتهای دانشبنیان ،توجه به تقویت زنجیره تولید
در صنعت پتروش��یمی وض��رورت ارتباط تنگاتنگ بین
ارکان و ش��رکتهای تاب��ع هلدینگ ب��اارائهدهندگان
خدم��ات و تولیدکنندگان محص��والت مرتبط ،بیش از
پیش احساس میشود.

مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت:

کاهش  ۳۰۰میلیون مترمکعبی مصرف گاز در بخش خانگی
قابل تحقق است

مدیرعام��ل ش��رکت بهینهس��ازی
مص��رف س��وخت با اش��اره ب��ه مصرف
بسیار باالی گاز در بخش خانگی ،گفت:
دس��تکم کاه��ش  ۳۰۰میلی��ون متر
مکعب��ی گاز در این بخ��ش قابل تحقق
است.
به گزارش ش��انا به نقل از ش��رکت
ملی نفت ایران ،محس��ن دالویز با بیان

اینک��ه مصرف انرژی کش��ور س��ه برابر
میزان متوس��ط مصرف در جهان و پنج
براب��ر مصرف در کش��ورهای پیش��رفته
اس��ت ،اظهار کرد :باید نخس��ت نگاهی
به جای��گاه خود در بحث بهینهس��ازی
مصرف س��وخت داشته باشیم و در عین
حال به موضوع مصرفزدگی در کش��ور
بپردازیم.

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ

ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  980936ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻋﻠﻲ ﺁﻗﺎ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ﺣﺴﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ  164ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳــﻮﻱ ﺷــﻌﺒﻪ ﭼﻬــﺎﺭﻡ ﺷــﻮﺭﺍﻱ ﺣــﻞ ﺍﺧــﺘﻼﻑ ﺑــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ
 218/511/047ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻟﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻭ ﺣﺴﻴﻦ ﻫﻤﮕﻲ ﺁﻗﺎ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ  9/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻧـﻴﻢ ﻋﺸـﺮ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  466ﻓﺮﻋـﻲ ﺍﺯ 96
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻭ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷـﻨﺎﺱ ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﻣﺤﺘـﺮﻡ
ﺁﻗﺎﻱ ﺟﻮﺍﺩ ﺍﺣﻜﺪ ﺁﻗﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺍﺳـﺖ:
ﻋﻄﻒ ﺑـﻪ ﭘﺮﻭﻧـﺪﻩ ﻛﻼﺳـﻪ  980936ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  97/4/263ﻣـﻮﺭﺥ
 1398/06/25ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ،ﻣﺤﻜـﻮﻡ ﻟـﻪ ﺧـﺎﻧﻢ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻬﺮﺗﻴﻦ ﺁﻗﺎ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻳﻌﻘﻮﺏ ،ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠـﻲ ﺁﻗـﺎ
ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ،ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳـﺖ ﺑـﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧـﺖ ﻣﺒﻠـﻎ 180/000/000
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻣﺒﻠﻎ  2/250/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑـﺖ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳـﻲ ﻭ ﻣﺒﻠـﻎ
 12/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺗـﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄﺩﻳـﻪ ﺍﺯ ﺗـﺎﺭﻳﺦ  1398/04/02ﻟﻐﺎﻳـﺖ
ﻭﺻﻮﻝ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸـﺮ ﺩﻭﻟﺘـﻲ ﺩﺭ ﺣـﻖ ﺻـﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟـﺖ،
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﻱ ﻃﻠﺐ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﭘـﻼﻙ ﺛﺒﺘـﻲ 466
ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  96ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻛﺎﺭﺷـﻨﺎﺱ ﺑـﻪ ﺍﺗﻔـﺎﻕ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﻼﻙ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﻣﻮﻣﺞ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﻪ
ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﺳﺎﻧﺪ -1:ﺑﺎﺯﺩﺍﺷـﺖ ﭘـﻼﻙ  466ﻓﺮﻋـﻲ ﺍﺯ  96ﺍﺻـﻠﻲ ﺑـﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1398/08/09ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣـﻼﻙ ﺩﻣﺎﻭﻧـﺪ ﻣﺮﺍﺗﺒﺒﺎﺯﺩﺍﺷـﺖ
ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ  466ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  96ﺍﺻﻠﻲ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  78/76ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺩﻓﺘـﺮ
ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ  1058000827ﻣﺎﻟﻚ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺁﻗﺎ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻣﺎﻟـﻚ
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻲ  834737ﺳﺮﻱ ﺝ ﺳـﺎﻝ
ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  194/175/343ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷـﺘﻲ ﻭ ﭘﺮﻭﻧـﺪﻩ ﺛﺒﺘـﻲ ﻭ ﺳـﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻗﻴﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ -2 :ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻞ :ﭘﻼﻙ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﻳـﻚ ﻗﻄﻌـﻪ
ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﻴﺐ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺟﻨﻮﺏ ،ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎﻱ ﭼﻮﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﺭ
ﮔﺮﺩﻳﻪ ﺍﺳﺖ -3 .ﻧﻈﺮﻳﻪ :ﺑـﺎ ﻋﻨﺎﻳـﺖ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻣﺸـﺮﻭﺣﻪ ﻭ ﻣﺸـﺎﻫﺪﻩ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪﻩ ﻭ
ﺑﺮﺭﺳﻲﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﺪ :ﺍﺭﺯﺵ ﭘﻼﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ
ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺫﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﺍﺯ ﻗـﺮﺍﺭ
ﻣﺘﺮ ﻣﺘﺮﺑﻌﻲ  10/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺴﺎﺣﺖ  78/76ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﭘـﻼﻙ ﻣﺒﻠـﻎ 787/600/000
ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻫﻔﺘﺎ ﺩ ﻭ ﻫﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻫـﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣـﺎﻥ ﻗﻴﻤـﺖ ﮔـﺬﺍﺭﻱ ﻭ
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﻛﺎﺭﺷـﻨﺎﺱ
ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺍﺑﺎﻍ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﺼـﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻋﺘـﺮﺍﺽ ﻣﺎﻧـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ .ﻣﺰﺍﻳـﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤـﺖ ﭘﺎﻳـﻪ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺁﻏﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺒﻠﻎ  % 10ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ  2171299027006ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻓﻴﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻓﺘـﺮ
ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ
ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻓﻮﻕ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻗﺒﺾ ﻫـﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺭﺍ ﺑـﻪ
ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﺎﺑﻘﻲ
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻭﺍﺭﻳﺰﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻔـﻊ ﺩﻭﻟـﺖ ﺿـﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﺷـﺪ ﻭﻗـﺖ ﻣﺰﺍﻳـﺪﻩ
 1398/12/17ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺒﻴﺸﺘﺮ  5ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ
ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
388ﻡ.ﺍﻟﻒ-2930/ﺵ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ – ﻧﺼﻴﺮﻱ ﻧﻴﺎ

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺭﺍﻥ ﺑﻴﺪ ﮔﻞ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  7471ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
10660077606

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1398/10/15ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ - :ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ / :ﺧﺎﻧﻢ ﻟـﻴﻼ ﺣـﺎﺟﻲ ﻋﻠﻴـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3251988956ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋـﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ /ﺁﻗـﺎﻱ
ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺎﺟﻲ ﻋﻠﻴـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  3256736068ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ  /ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺍﺿﻴﻪ ﺣـﺎﺟﻲ ﻋﻠﻴـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3240140039ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑـﺮﺍﻱ
ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ- .ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ  :ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳـﻨﺎﺩ
ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ،ﺳﻔﺘﻪ ،ﺑﺮﺍﺕ ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎ ﻭ
ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻣـﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
-2883ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(765112

دالوی��ز ،مص��رف  ۶۰۰میلی��ون
مترمکع��ب گاز در مص��ارف خانگ��ی را
پدیدهای نادر در دنیا برش��مرد و گفت:
از ای��ن میزان ،دس��تکم  ۳۰۰میلیون
مترمکع��ب آن میتوان��د صرفهجوی��ی
و وارد چرخه تولید ش��ود ک��ه این کار
سرانجام ارزش افزوده برای کشور ایجاد
خواهد کرد.وی به ضرورت فرهنگسازی

درخصوص صرفهجویی در مصرف انرژی
تأکید کرد و گفت :تحقق این مهم تنها
با آموزش ،آن هم از سنین کودکی قابل
دستیابی اس��ت؛ این بدین معناست که
حتی بان��وان خانهدار و گروههای مرجع
جامعه مانند خانواده میتوانند نسلهای
آینده این کش��ور را پرورش دهند که از
ارزش این سرمایه ملی محافظت کنند.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﻋﻤﺮﺍﻥ ﮔﺴﺘﺮ ﺳﺎﺭﻭﺝ ﻛﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
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میز خبر
مسکو امیدوار است صادرات الانجی آمریکا
روانه بازار اروپا نشود

شرکت گازپروم روس��یه ابراز امیدواری کرد بیشتر الانجی تولیدی در
آمریکا به بازار آسیا فرستاده شود ،نه اروپا.
به گزارش ش��انا به نقل از خبرگزاری رویترز از مسکو ،یکی از مسئوالن
گازپروم روسیه اعالم کرد این شرکت امیدوار است در پی توافق تجاری بین
چین و آمریکا ،چین بیش��تر الانجی تولیدی در آمریکا را خریداری کند و
این صادرات روانه بازار اروپا نشود.
النا بورمیس��تروا ،رئی��س بخش صادرات��ی گازپروم ،اع�لام کرد ضعف
قیمتگذاری گاز در اروپا ممکن اس��ت سبب کاهش عرضه الانجی به این
منطقه شود.
صادرات گاز به اروپا یکی از منابع اصلی درآمد ش��رکت دولتی گازپروم
روسیه به شمار میآید که بهتازگی با چالش کاهش قیمت گاز و رقابت دیگر
ارائهکنندگان گاز به اروپا ،از جمله الانجی ،روبهرو شده است.

حجم ذخیرهسازیهای نفت خام آمریکا
افزایش یافت

مؤسس��ه نفت آمریکا ( )APIاع�لام کرد که حجم ذخیرهس��ازیهای
راهبردی نفت خام آمریکا در هفته گذشته افزایش یافت.
به گزارش شانا از خبرگزاری رویترز ،دادههای گروه صنعتی مؤسسه نفت
آمریکا ( )APIنش��ان داد که حجم ذخیرهسازیهای نفت خام آمریکا هفته
گذشته در حالی افزایش یافت که موجودی ذخیرهسازیهای بنزین افزایش
و ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی کاهش داشت.
ذخیرهس��ازیهای راهبردی نفت خام آمریکا با  ۶میلیون بشکه افزایش
در هفته منتهی به هفتم فوریه ( ۱۸بهمن) ،به مجموع  ۴۳۸میلیون و ۹۰۰
هزار بش��که در روز رسید .پیش از این تحلیلگران پیشبینی کرده بودند این
افزایش  ۳میلیون بشکه خواهد بود.
طبق گزارش مؤسس��ه نفت آمریکا ،ذخیرهس��ازی نفت خام کوش��ینگ
اوکالهما ،یک میلیون و  ۳۰۰هزار بشکه افزایش یافته است.
دادههای این مؤسس��ه نش��ان داد که واردات نفت خام آمریکا در هفته
گذشته روزانه  ۱۱۱هزار بشکه افزایش یافته است.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﻛﺎﻏﺬﺳﺎﺯﻱ ﻣﻬﺮ ﺁﻳﻴﻦ ﭘﺎﺭﺱ

ﺩﺭ ﺗــﺎﺭﻳﺦ  1397/10/26ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒــﺖ  2560ﺑــﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠــﻲ
 14008087335ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ
ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬـﻲ ﻣﻴﮕـﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ :ﺍﺭﺍﺋـﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﺠـﺎﺭﻱ ﻣﺸـﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﺟـﺮﺍ ﻭ
ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺁﻥ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺑﻨﻴـﻪ ﺭﺍﻩ
ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺮﻣﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ،ﺁﺏ ﺳﺪ ﺳـﺎﺯﻱ ﻭ ﻓﺎﺿـﻼﺏ
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ،ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮﻭژﻫﺎﻱ
ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺧﺮﻳـﺪ ﻭ ﻓـﺮﻭﺵ ،
ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼــﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳــﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘــﻲ ﻭ
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﺩﺳـﺘﮕﺎﻩ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫـﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟـﻊ ﺫﻳـﺮﺑﻂ
ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤـﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛـﺰ ﺍﺻـﻠﻲ  :ﺍﺳـﺘﺎﻥ
ﻗﺰﻭﻳﻦ  ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ  ،ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻤﺪﻳـﻪ  ،ﺷـﻬﺮ ﻣﺤﻤﺪﻳـﻪ ،ﻣﻨﻄﻘـﻪ ، 3
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮ  ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪﺭﺟﺎﺋﻲ  ،ﭘـﻼﻙ  ، 0ﻃﺒﻘـﻪ ﻫﻤﻜـﻒ ﻛﺪﭘﺴـﺘﻲ
 3491934183ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ 1000000
ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ  100ﺳﻬﻢ  10000ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺗﻌﺪﺍﺩ  100ﺳﻬﻢ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ
ﻋﺎﺩﻱ ﻣﺒﻠﻎ  350000ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻴﻦ ﻃﻲ ﮔـﻮﺍﻫﻲ ﺑـﺎﻧﻜﻲ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
 94/21340/68ﻣﻮﺭﺥ  1397/09/10ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﺑـﺎ
ﻛﺪ  21340ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻭﺍﻟﺒـﺎﻗﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﻬـﺪ ﺻـﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳـﻬﺎﻡ
ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ ﺍﻋﻀــﺎ ﻫﻴﺌــﺖ ﻣــﺪﻳﺮﻩ ﺧــﺎﻧﻢ ﭼﻴﻨــﻲ ﺧﺰﺍﺋــﻲ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻲ
3309410250ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺁﻗﺎﻱ
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺧﺰﺍﺋﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 3309412180ﻭ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺭﺋـﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺎﻧﺎﺯ ﻣﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 5089959048ﻭ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑـﻪ
ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ  :ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼـﻚ  ،ﺳـﻔﺘﻪ  ،ﺑـﺮﻭﺍﺕ  ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎ ﻋﻘـﻮﺩ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ﻭ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀـﺎء ﻣـﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﻭ ﺭﺋـﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬـﺮ ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭﺍﺕ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ  :ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﺁﻗﺎﻱ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﺧﺰﺍﺋﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 3309821242ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳـﺎﻝ ﻣـﺎﻟﻲ ﺧـﺎﻧﻢ
ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  5080061499ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﻪ
ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻴﻬﺎﻱ
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣـﺬﻛﻮﺭ ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ ﺍﺧـﺬ ﻭ
ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ
-2920ﺵ

ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1398/06/23ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  547142ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14008613338
ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ
ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻤﻴﺮ ﻛﺎﻏﺬ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﺿـﺎﻳﻌﺎﺕ
ﻛﺎﻏﺬ ﻭ ﻛﺎﺭﺗﻦ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﺎﻏﺬ ﻭ ﻛﺎﻏﺬ ﺭﻭﻟـﻲ ﻭ ﻛـﺎﺭﺗﻦ ﻭ ﻣﻘـﻮﺍ ﻭ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔـﺎﻧﻲ ﻭ ﻋﻘـﺪ ﻗـﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑـﺎ ﻛﻠﻴـﻪ
ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭﺣﻘﻮﻗﻲ،ﺷـﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼـﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳـﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘـﻲ ﻭ
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺭﺯﻱ ﻭ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ
ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ) ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ
ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ( ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ
ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ  :ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺗﻬـﺮﺍﻥ -
ﻣﻨﻄﻘﻪ  ، 18ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﻱ  ،ﺑﺨﺶ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ  ،ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ  ،ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻣﻬـﺪﻱ
ﺁﺑﺎﺩ ،ﻣﺤﻠﻪ )ﻗﺎﺳﻢ ﺁﺑﺎﺩ ﺷﻮﺭﺍﺑﺎﺩ(  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻳﻜﻢ ﺷﺮﻗﻲ  ،ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺍﻭﻝ  ،ﭘﻼﻙ ، 0
ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ  1818194371ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ
ﻣﺒﻠﻎ  100000000ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑـﻪ  1000ﺳـﻬﻢ  100000ﺭﻳـﺎﻟﻲ ﺗﻌـﺪﺍﺩ
 1000ﺳﻬﻢ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﺒﻠـﻎ  100000000ﺭﻳـﺎﻝ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻮﺳﺴـﻴﻦ ﻃـﻲ
ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  161/1248ﻣﻮﺭﺥ  1398/06/13ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺷﻌﺒﻪ
ﺑﺎﻗﺮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻛـﺪ  1248ﭘﺮﺩﺍﺧـﺖ ﮔﺮﺩﻳـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﺍﻋﻀـﺎ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗـﺎﻱ
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻃﺎﻟﺒﻠﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 0019663951ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ
ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﻃﺎﻟﺒﻠﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 0058748326ﻭ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺧﺎﻧﻢ
ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺑﻴﮕﺪﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 0060067985ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ  :ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬـﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬـﺪ ﺁﻭﺭ
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ  ،ﺳﻔﺘﻪ  ،ﺑﺮﻭﺍﺕ  ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ
ﻧﺎ ﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﻣﻬـﺮ ﺷـﺮﻛﺖ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ  :ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﺭﺳـﺎﻥ ﺁﻗـﺎﻱ ﺳـﺠﺎﺩ
ﺧﻮﻧﺴﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  1271240211ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳـﻚ
ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻓﺮﺍﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  4031975414ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﺑ ﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﻬﺖ
ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ
ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
-972ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻨﺞ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  356190ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
10104022752

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮﻳﻦ ﻛﺎﺭﻳﻨﺎﻱ ﻏﺮﺏ
ﮔﺴﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  709ﻭ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14006428576

ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻗﺰﻭﻳﻦ-ﺍﻟﺒﺮﺯ )(765957

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1398/11/02ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻛﺎﻭﺱ ﺗﺮﺍﺑﻲ ﺟﻬﺮﻣـﻲ  2291123769ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﻋﻀــﻮ ﻫﻴﺌــﺖ ﻣــﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣــﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣــﻞ  -ﻧﻴﻤــﺎ ﺗﺮﺍﺑــﻲ ﺟﻬﺮﻣــﻲ
 0070950458ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ  -ﻧﻮژﻥ ﺗﺮﺍﺑﻲ ﺟﻬﺮﻣـﻲ
 0063930625ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﺷـﺪﻧﺪ
ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬـﺪ ﺁﻭﺭ ﺷـﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴـﻞ ﭼـﻚ ،
ﺳﻔﺘﻪ  ،ﺑﺮﻭﺍﺕ  ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ
ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷـﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-973ﺩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(768978

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(768977

ﺑﻪ ﺍﺳـﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴـﻪ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻣـﻮﺭﺥ 1398/10/08
ﺗﺼــﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳــﻞ ﺍﺗﺨــﺎﺫ ﺷــﺪ  :ـ ﺁﻗــﺎﻱ ﻓﺮﺷــﺎﺩ ﻣــﺮﺍﺩﻱ
 3360092661ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣـﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﻭ
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻴﺘﺮﺍ ﻗﻨﺒﺮﻱ  0081686080ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ - .ﻛﻠﻴﻪ ﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎء ﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ :ﭼﻚ ،ﺳﻔﺘﻪ ،
ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺁﻗﺎﻱ
ﻓﺮﺷﺎﺩ ﻣﺮﺍﺩﻱ )ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ (ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
-2882ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺳﺮ ﭘﻞ ﺫﻫﺎﺏ )(765111

