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رویترز مطرح کرد؛

به منظور کاستن از مشتریان نفت ایران؛

مذاکره پمپئو با شرکتهای نفتی

منابع آگاه اعالم کردند وزی��ر امور خارجه آمریکا با روسای شرکتهای
بزرگ نفتی جهان پشت درهای بس��ته دیدار میکن��د تا آنها را برای عرضه
بیشتر نفت به بازارهای آسیایی و گرفتن مشتریان ایران ترغیب کند.
به گزارش «تابناک»  ،سه منبع آگاه در دو شرکت متفاوت اعالم کردند،
مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا قرار است با رؤسای بزرگ شرکتهای
ب��زرگ نفتی جهان دیدار کند و آنها را متقاع��د کند که نفت بیشتری را به
بازارهای آسیایی صادر کنند.
این منبع آگاه اعالم کرد :پمپئو در نظر دارد در این بحث درباره چگونگی
غال��ب شدن انرژی آمریکا در بازاره��ای جهانی بحث کند ،اما عمده بحثها
روی آسی��ا و همچنی��ن منزوی ساخن جمهوری اسالم��ی ایران خواهد بود
ک��ه آمریکا تحریمهای جدیدی را در سال گذشته به این کشور اعمال کرد.
همچنی��ن قرار است درباره تقویت پیمانها و قراردادها با کشورهای منطقه
خاورمیانه بحث شود .مکان و زمان نشست هنوز روشن نیست.
پمپئ��و قرار است در گردهمایی بزرگتری��ن شرکتهای نفت و گاز در
آمریکا صحبت کند .وی برنامهریزی کرده که با کارمندان وزارت امور خارجه
هم دیداری داشته باشد.
رؤس��ای شرکته��ای ب��زرگ از جمله ش��ورو ،توتال ،روی��ال داچشل،
کنکوفیلیپس ،و اکس��یدنتال پترولیوم ،برای جلس��ه پشت درهای بس��ته با
پمپئو دعوت شدهاند .قرار است تعدادی از نمایندگان این شرکتها پیش از
آن در گراویکس سخنرانی داشته باشند.
شرکتهای اکس��یدنتتال و شورون ،از اظهارنظر در این باره خودداری
کردند و دیگر شرکتها در این باره پاسخی ارائه ندادند.

قیمت تمامی گریدهای نفتی ایران افزایش یافت

شرکت ملی نفت ایران قیمت فروش رسمی چهار گرید نفت خام ایران
برای بارگیری در آوریل به مقصد آسیا را افزایش داد.
به گزارش ایس��نا ،یک منبع آگاه در شرک��ت ملی نفت ایران به پالتس
گف��ت :این شرک��ت قیمت فروش رسمی نفت سبک ای��ران به آسیا را برای
بارگیری در آوریل به میزان  ۳۵سنت در هر بشکه افزایش داده و  ۷۵سنت
در هر بشکه باالتر از میانگین قیمت نفت عمان و دوبی رسانده است.
شرکت ملی نفت ایران قیمت فروش رسمی نفت سنگین و نفت فروزان
ب��رای بارگیری از جزیره خارک در آوریل را هر کدام به میزان  ۳۰سنت در
ه��ر بشکه افزایش داد .قیم��ت نفت سنگین ایران اکن��ون  ۴۵سنت در هر
بشکه ارزانتر از میانگین قیمت نفت عمان و دوبی است که پالتس در آوریل
ارزیابی کرده ب��ود در حالی که قیمت فروش رسمی نفت فروزان اکنون ۳۰
سنت در هر بشکه ارزانتر از شاخص قیمت مذکور است.
همچنی��ن شرکت ملی نفت ایران قیمت فروش رسمی نفت سروش در
آوریل به مقصد آسیا را  ۱۰سنت در هر بشکه در مقایس��ه با مارس باال برد
و ای��ن گرید نفتی اکن��ون  ۷.۴۵دالر در هر بشکه ارزانتر از میانگین قیمت
نفت عمان و دوبی است.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ  13ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ

ﺁ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻫﻴﺎﺕ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘـــﺎﻥ
ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ :
 -1ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 611ﻭ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  6845ﻣﻮﺭﺧﻪ  97/9/18ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻛﺒﺮﻱ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﻓﺮﺯﻧـﺪ
ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﻋﻤﺎﺭﺕ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ 101/75ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ 1/9ﻓﺮﻋﻲ ﭘﻼﻙ
 3ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  4ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻭﻟﻴﻪ ) ﺭﺳـﻤﻲ (ﻳﺤﻴـﻲ ﺳـﺒﺰﻱ ﺩﺭﻩ
ﮔﺮﻣﻲ .
 -2ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 512ﻭ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  6862ﻣﻮﺭﺧﻪ  97/9/19ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺳﻴﺪ ﻫﺪﻳﻪ ﺑـﺖ ﺷـﻜﻦ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﻋﻤﺎﺭﺕ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ  100ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  1/9ﭘﻼﻙ 3
ﺑﺨﺶ  4ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻭﻟﻴﻪ ) ﺭﺳﻤﻲ (ﻳﺤﻴﻲ ﺳﺒﺰﻱ ﺩﺭﻩ ﮔﺮﻣﻲ .
ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺸﺎء ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣـﺎﺩﻩ  3ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴـﻒ ﻭ ﺍﺭﺍﺿـﻲ ﻭ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺻـﺎﺣﺒﺎﻥ
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﻣﺤﻠﻲ ﺁﮔﻬﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑـﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺳـﺘﺎﻫﺎ ﺍﻟﺼـﺎﻕ ﺗـﺎ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺳـﺘﺎﻫﺎ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼــﺎﻕ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣـﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻥ
ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴـﻠﻴﻢ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀـﺎﻳﻲ ﺫﻳﺼـﻼﺡ ﺍﻗـﺪﺍﻡ ﻭ ﮔـﻮﺍﻫﻲ ﺗﻘـﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺛﺒﺘﻲ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ
ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ
ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣـﺪﻟﻮﻝ ﺭﺍﻱ ﻭﻓـﻖ ﻣﻘـﺮﺭﺍﺕ ﺻـﺎﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 1397/12/05 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ 1397/12/23 :
ﺭﻳﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ -
 4155546ﻡ.ﺍﻟﻒ-4042/ﺵ

ﻣﻠﻚ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺪﺍﻟﻠﻬﻲ

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ

ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﺭﻭﺩﺍﻓﺸﺎﻧﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  6599531326ﺑـﻪ ﺷـﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻛﻼﺳـﻪ
 719/3/97ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼـﺮ ﻭﺭﺍﺛـﺖ ﻧﻤـﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛـﻪ
ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩﺭﺿﺎ ﺑﺸﻴﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﻭ ﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0439297508ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ
 1395/12/03ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘـﻪ ﻭ ﻭﺭﺛـﻪ ﺣـﻴﻦ ﺍﻟﻔـﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣـﻮﻡ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1 :ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﺭﻭﺩﺍﻓﺸﺎﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛـﻮﭼﻜﻌﻠﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 6599531326
ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ  -2ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺿﺎ ﺑﺸﻴﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  0430134347ﺩﺧﺘـﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻲ  -3ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻱ ﺭﺿﺎ ﺑﺸﻴﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  0430178581ﭘﺴـﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻲ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺬﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬـﻲ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ
ﺗﺎﻫﺮﻛﺴﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ
ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻮﻡ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ -
1043ﻡ.ﺍﻟﻒ-4230/ﺵ

ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺍﻣﻴﺮﻱ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  381/3/97ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻭﻧـﺪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣـﻪ  740ﻣـﻮﺭﺥ
 - 1397/12/13ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺳﺠﺎﺩﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﮔﻴﻼﻭﻧﺪ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ ﺍﻣـﺎﻡ
ﺭﺿﺎ ﻣﻬﺮ  10ﺑﻠﻮﻙ ﺁ 9ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﻭﺍﺣﺪ  - 1ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺳﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠﻮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﺤﺎﻕ ﺑـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﻲ
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  -ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻔﻘﻪ

ﺭﺍﻱ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻮﺭﺍ

ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻱ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺳﺠﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠـﻮﻱ ﺑـﻪ ﺧﻮﺍﺳـﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1394/02/21ﺍﻟﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ،
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺧـﻮﺩ ﺟﻬـﺖ ﺗﻤﻜـﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧـﺪﻩ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻗﻮﻉ ﻋﻘﺪ ﻧﻔﻘﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﻭﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻴـﺰ ﺧﻮﺍﻧـﺪﻩ ﺣﻀـﻮﺭ
ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻳﺎ ﺍﻧﻜﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﻣﻨـﺪﺭﺟﺎﺕ ﺳـﻨﺪ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻱ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺟﺎﺭﻳﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ
ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎﺡ ،ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺯﻭﺟﻴﻦ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ ﺯﻭﺝ ﺩﺭ ﻋﻘـﺪ
ﻧﻜﺎﺡ ﺩﺍﺋﻢ ،ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺯﻭﺟﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺄﻥ ﻭﻱ ﺍﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ ﺯﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺩﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﻣـﺎ
ﺩﺭ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺯﻭﺟﻪ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﺄﻥ ﻭﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍً ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  1102ﻭ  1106ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  12ﻭ  47ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  519 ،198ﻭ  520ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺑﻨﺪ ﺝ ﻣﺎﺩﻩ  9ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣـﻞ ﺍﺧـﺘﻼﻑ ﻭ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺧﺒﺮﻩ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺸﻮﺭﺗﻲ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺷﻌﺒﻪ ،ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑـﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧـﺖ
ﻧﻮﺩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﻌﻮﻗـﻪ ﺧﻮﺍﻫـﺎﻥ ﺍﺯ ﺗـﺎﺭﻳﺦ  1394/02/21ﻟﻐﺎﻳـﺖ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘـﻮﻳﻢ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ) ( 1397/07/02ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳـﺎﻝ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻔﻘـﻪ ﺟﺎﺭﻳـﻪ ،ﻭ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧـﺖ ﻣﺒﻠـﻎ
ﺳﻴﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺷﺸﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑـﺖ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺍﺯ ﺑـﺎﺏ
ﺗﺴﺒﻴﺐ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺃﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴـﺎﺑﻲ ﻣﺤﺴـﻮﺏ ﻭ ﻇـﺮﻑ ﻣـﺪﺕ
ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇـﺮﻑ ﺑﻴﺴـﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑـﻞ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻗﺎﺿﻲ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻮﻡ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ -
1039ﻡ.ﺍﻟﻒ-4226/ﺵ

ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ

راهکار جدید ایران برای دور زدن
تحریمهای آمریکا

ای��ران در ابتک��اری جدی��د در
جس��توجوی نفتکشه��ای دست دوم
ب��رای جایگزین ک��ردن ناوگان فرسوده
خود و حف��ظ جریان ص��ادرات نفت با
وجود تحریمهای آمریکا است.
به گزارش ایس��نا ،رویت��رز با بیان
مطلب ب��اال به نقل از منابع آگاه نوشت:
از زمان وضع مج��دد تحریمها از سوی
دول��ت دونال��د ترامپ ،رئی��س جمهور
آمریک��ا در نوامب��ر گذشت��ه ،باوجودی
که مذاکرات ب��ا کره جنوبی برای خرید
حداکثر  ۱۰ابر نفتکش جدید بی نتیجه
ماند و پاناما نیز حداقل  ۲۱نفتکش ایران
را از رجیس��تری خود حذف کرد ،تهران
اکنون به دنبال کشتیهای بیشتری در
نقاطی مانند ویتنام و… است.
به نوشته ای��ن خبرگ��زاری ،ایران
در ابتک��اری جدی��د در جس��توجوی
نفتکشهای دس��ت دوم برای جایگزین
ک��ردن ناوگ��ان فرسوده خ��ود و حفظ
جریان صادرات نفت با وجود تحریمهای
آمریک��ا است.هرچن��د واشنگت��ن
محدودیتهایی را برای بخشهای بندر،

خودکفایی در
تولیدنوعی
از کاتالیستها

ان��رژی و کشتیرانی ایران وضع کرده اما
به هشت مشتری بزرگ نفت ایران شامل
چین ،هند و ژاپن برای ادامه خرید نفت
از ایران معافیت داده است.
رویت��رز مدعی ش��د که ای��ران در

گذشته ب��ا تغییر نام کشتیها ،غیرفعال
کردن سیس��تم شناسای��ی اتوماتیک و
انجام انتقال کشتی ب��ه کشتی نفت ،از
تحریمها گریخته است.
یک مق��ام ایرانی ب��ه رویترز گفت:

مذاک��رات ب��ا کره جنوب��ی در خصوص
سف��ارش  ۱۰ابر نفتکش ک��ه هر کدام
قادر به حم��ل دو میلی��ون بشکه نفت
هس��تند ،به دلیل تحریمهای آمریکا به
تأخیر افتاده است.

مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با اشاره به تولید و بهرهبرداری کاتالیس��ت  ،SAC۵۰۰گفت :تولید این نوع
کاتالیست  ۱۵میلیون یورو صرفهجویی ارزی برای کشور به همراه دارد.
به گزارش آفرینش  ،علی پژوهان در نشست خبری که برگزار شد با اشاره به خودکفایی ایران در تولید کاتالیست SAC۵۰۰
جه��ت تولید گرید لوله ( )۱۰۰-PEپلیاتیلن سنگین اظهار کرد :شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی متولی دستیابی به دانش
فنی مواد شیمیایی کاتالیستها و غیره است .این شرکت در برخی از دانشها تجاریسازی کرده و بخشی دیگر از دانشها در سال
 ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹تجاریسازی خواهد شد.به گفته وی در سال  ۱۳۹۸شاهد رونمایی از بسیاری از کاتالیستها خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با بیان اینکه لیس��انس بس��یاری از مواد شیمیایی توسط الیس��رسونها به
ایران داده میشود ،اظهار کرد :اما لیس��انس تولید کاتالیس��ت را به کشور ما نمیدهند .این موضوع دالیل مختلفی دارد از جمله
اینکه بس��یار پیچیده است و حاشیه سود بس��یار زیادی دارد .از طرف دیگر این کاتالیستها روی کیفیت محصوالت پتروشیمی
تأثیر زیادی میگذارند که این تأثیر روی پلیاتیلن بس��یار ویژه است.پژوهان با اشاره به موارد استفاده از پلیاتیلن ،ادامه داد :در
سالهای اخیر استفاده از پلیاتیلن در لولههای انتقال آب تحت فشار و گاز کاربرد زیادی پیدا کرده است و برای تولید این گریدها
نیاز به کاتالیس��ت خاصی وجود دارد.مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با بیان اینکه برای ساخت کاتالیس��تهای
مذکور  ۱۰سال مطالعه صورت گرفته است ،اضافه کرد :این  ۱۰سال به دلیل حساسیتی بود که این نوع کاتالیست دارد .در این
راستا جلسات متعددی با پتروشیمی شازند برگزار کرده و قراردادی را در اواخر سال  ۱۳۹۶منعقد کردیم که طی آن دانش فنی
ساخت این کاتالیست را به پتروشیمی شازند واگذار کردیم.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎپ ﺭﺍﻳﺎﻥ ﭘﺎﺭﺱ ﺁﺭﻳﻦ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  490521ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14005779229

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1397/02/22ﻭ ﻣﺠﻮﺯ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  / 13764/97/1ﺍﻟﻒ ﺕ ﻣـﻮﺭﺥ  97/8/14ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛـﻞ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻭ ﺍﺭﺷـﺎﺩ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺑـﺮﺍﻱ
ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ  :ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻠﻚ ﺑﺸـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 4132140385ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 3934392441ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﺌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﺎﻣﻮﺋﻴﻞ ﺑﻜﺎﺭﻳﺎﻥ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ  4710287945ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺳـﺎﻋﺪﻱ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ0040099644ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﺎﺷﺎ ﺑﻜﺎﺭﻳﺎﻥ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0017098130ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻛﻠﻴـﻪ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬـﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬـﺪﺁﻭﺭ ﺷـﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴـﻞ ﭼـﻚ ﻭ ﺳـﻔﺘﻪ ﺑـﺮﺍﺕ ﻭ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ .
-2692ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(411784

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﺎﺭﺍ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  88646ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10101330344

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ
ﻣﻮﺭﺥ  1397/04/02ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺁﻗـﺎﻱ ﺍﻳـﺮﺝ
ﻃﻬﺮﺍﻧﻲ ﺯﺍﺩﻩ ﺟﺒﻪ ﺑﺎ ﻛﺪﻣﻠﻲ  0051677717ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺎﺩﻝ ﻓﺎﻣﻴﻞ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ
 0054195128ﺑﺴﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ
ﺳﺎﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻠﻴـﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﺑﻬـﺎﺩﺍﺭ ﻭ
ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﻭ ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘـﻮﺩ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺘﻨﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑـﺎ
ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤـﻮﺩ ﺭﺋـﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻤﺖ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﻛﺖ ﻧﻴـﺰ
ﺑﺎﺷﺪ.
-2693ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(411790

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺮﻭﺷﺎﺕ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻴﺮﻭﺍﻧﺎ
ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  491297ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
14005815657

ﺑــﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤــﻊ ﻋﻤــﻮﻣﻲ ﻓــﻮﻕ ﺍﻟﻌــﺎﺩﻩ ﻣــﻮﺭﺥ
 1397/12/05ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷـﺮﻛﺖ
ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ  :ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻛﻠﻴـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧـﻲ ﻭ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻩ – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ – ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴـﺰﺍﺕ
– ﺁﺏ – ﺑﺮﻕ – ﺻﻨﻌﺖ – ﻧﻔـﺖ ﻭ ﮔـﺎﺯ – ﻣﻌـﺪﻥ  -ﺍﺭﺗﺒﺎﻃـﺎﺕ –
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ – ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺁﺑﻴـﺎﺭﻱ ﺗﺤـﺖ ﻓﺸـﺎﺭ ﻭ
ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻭ ﺯﻫﻜﺸﻲ  -ﻃﺮﺍﺣﻲ  ،ﺳـﺎﺧﺖ ﻭ ﺍﺟـﺮﺍﻱ
ﺩﻛﻮﺭﺍﺳــﻴﻮﻥ ﺩﺍﺧﻠــﻲ  ،ﻧﻤﺎﺳــﺎﺯﻱ  ،ﻣﺤﻮﻃــﻪ ﺳــﺎﺯﻱ ﻭ ﺯﻳﺒﺎﺳــﺎﺯﻱ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠـﻮﺯ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟـﻊ ﺫﻳﺼـﻼﺡ ﻭ
ﻣﺎﺩﻩ  ) 2ﺩﻭ ( ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-2694ﺩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(411792

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎپ ﺭﺍﻳﺎﻥ ﭘﺎﺭﺱ ﺁﺭﻳﻦ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  490521ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14005779229

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397/02/20ﻭ ﻣﺠـﻮﺯ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  / 13747/97/1ﺍﻟﻒ ﺕ ﻣـﻮﺭﺥ  97/8/14ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛـﻞ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻭ ﺍﺭﺷـﺎﺩ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ
 5ﻧﻔﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .
-2691ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(411783

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻧﺎﻧﻮﺍﻳﺎﻥ ﻭ ﺭﺳﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  114ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
14003756304

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋـﺎﺩﻱ ﺑﻄـﻮﺭ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1397/09/26ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  1- :ﺁﻗﺎﻱ ﺳـﻌﻴﺪ ﺫﻭﺍﻟﻘـﺪﺭ ﺑـﻪ
ﻛﺪﻣﻠﻲ  4360332521ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﻠﻮ ﺑﻪ ﻛـﺪ ﻣﻠـﻲ  4360085559ﻭ
ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺠﺖ ﻏﻔﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  4285839296ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺻﻐﺮ ﻳﺰﺩﺍﻧﻲ ﺑـﻪ
ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  4391213291ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﺟﻮﺍﺩ ﺑﺮﻣﻜﻲ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠـﻲ 4390828878
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﻋﻀﺎء ﺍﺻﻠﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﭘﺮﻭﻳـﺰ ﻣﻬـﺮ ﻋﻠﻴـﺎﻥ
ﻛﺪﻣﻠﻲ 4390327666ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﻤﺪ ﺭﺣﻴﻢ ﻛﺪﻣﻠﻲ  4390393987ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
ﺍﻋﻀﺎء ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳـﻪ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ  4ﺳـﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ 2- .ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪﻱ ﺻـﺎﺩﻗﻲ ﺑـﻪ ﻛـﺪﻣﻠﻲ  4320743857ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻴـﺜﻢ ﻃـﺎﻫﺮ ﺧـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﻛـﺪ ﻣﻠـﻲ
 4391389770ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ  4ﺳـﺎﻝ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ3- .ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻓـﺮﻳﻨﺶ ﺟﻬـﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬـﻲ
ﻫﺎﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ
-4215ﺵ
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎﻥ )(413063
ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻧﺎﻧﻮﺍﻳﺎﻥ ﻭ ﺭﺳﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  114ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
14003756304

ﺑــﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤــﻊ ﻋﻤــﻮﻣﻲ ﻓــﻮﻕ ﺍﻟﻌــﺎﺩﻩ ﻣــﻮﺭﺥ 1397/09/05
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  1- :ﻣﺎﺩﻩ ) (8ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳـﺪ :
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺩﺭﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺻـﻨﻔﻲ ﻋﻀـﻮ
ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻫـﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺍﺯ ﻫـﺰﺍﺭ
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻔﻲ ﻋﻀﻮ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑـﻮﺩ  .ﺳـﻤﺖ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ ) (23ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﻨﻔﻲ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻫﺎﻱ
ﺁﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺭﻳﻴﺲ  ،ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ) ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ( ﻳـﻚ ﻧﻔـﺮ ﺩﺑﻴـﺮ ﻭ
ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻋﺰﻝ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭﻓﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺪ
)ﻩ( ﻣﺎﺩﻩ ) (55ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﻨﻔﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ  2- .ﻣﺎﺩﻩ 20ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ
ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ :ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻜﻬﺎ ﻭ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﺳـﻔﺘﻪ ﻫـﺎ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴـﺎﺏ ﻫـﺮ ﻳـﻚ ﻧﺎﻳـﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻭﻝ ﻭ ﻣﻤﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺩﺍﺭﻱ
ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷﻮﺩ.
-4216ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣـﻼﻙ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻗـﺰﻭﻳﻦ
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎﻥ )(413064
ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺌﻮﺳﺴﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻧﺎﻧﻮﺍﻳﺎﻥ ﻭ ﺭﺳﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺗﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  114ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14003756304

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397/10/05ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳـﻞ ﺍﺗﺨـﺎﺫ ﺷـﺪ :
ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻌﻴﺪ ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  4360332521ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﻠﻮ
ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  4360085559ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻭﻝ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺠﺖ ﻏﻔﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻛﺪ
ﻣﻠﻲ  4285839296ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻭﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺻﻐﺮ ﻳﺰﺩﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﻛـﺪ ﻣﻠـﻲ
 4391213291ﺩﺑﻴﺮ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺁﻗـﺎﻱ ﺟـﻮﺍﺩ ﺑﺮﻣﻜـﻲ ﺑـﻪ ﻛـﺪ ﻣﻠـﻲ
 4390828878ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ.
-4217ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ

ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎﻥ )(413069

میز خبر
 200مخزن نفت و گاز در ایران هنوز توسعه
نیافته است

مدی��ر برنامهریزی تلفیقی شرک��ت ملی نفت ایران با بیان اینکه بیش از
 200میدان نفتی و گازی ایران هنوز توسعهنیافته اند ،گفت 42.4 :درصد از
مخازن نفتی و  10درصد از مخازن گازی کشور تخلیه شده است.
به گ��زارش شرکت ملی نفت ای��ران« ،کریم زبیدی» اف��زود :مخازن و
میدانه��ای نفت و گاز ایران ظرفیت باالیی ب��رای انجام مطالعات پژوهشی
دارند.
مدی��ر برنامهری��زی تلفیقی شرکت مل��ی نفت ای��ران در تشریح وضع
میدانه��ای بزرگ نفتی ای��ران نیز گفت :اکنون بیشتری��ن برداشت نفت از
مخازن آسماری و بنگس��تان میدان اهواز انجام میشود ،این در حالی است
که این میدان ذخایر  70میلیارد بشکهای نفت دارد.
زبی��دی از میدانهای گچس��اران ،رگ سفید ،بیب��ی حکیمه ،پارسی و
آغاج��اری به عنوان دیگر میدانهای بزرگ نفتی یاد کرد و گفت :باید توجه
داشت که تولید باال به سرمایهگذاری مداوم و بکارگیری فناوریهای روز نیاز
دارد ،بنابراین الزم است تا با انجام فعالیتهای پژوهشی ،میزان بهرهوری در
تولید نفت و گاز افزایش یابد.
وی ادامه داد:اکنون میانگین ضریب برداشت از میدانهای هیدروکربنی
در جه��ان نزدیک به  35درصد اس��ت ،اما میانگین ضریب برداشت در ایران
 10درصد از میانگین جهانی پایینتر است.
مدیر برنامهری��زی تلفیقی شرکت ملی نفت ای��ران تاکید کرد :افزایش
نرخ ضری��ب برداشت ،افزون بر الزام به استف��اده از فناوری به جنس سنگ
مخزن نیز ارتباط دارد؛ این در حالی است که برخی مخازن نفت و گاز ایران
پیچیدگیهای خاصی دارند و فناوریهای ویژه ای را نیز میطلبند.

جزئیاتی جدید از پرونده فساد شرکت بازرگانی
پتروشیمی

شرکت ملی صنای��ع ملی پتروشیمی در اطالعیه ای ،تخلفات و فس��اد
انجام شده را مربوط به سالهای  1390و  1391عنوان کرد و گفت :واگذاری
عجی��ب شرکت بازرگان��ی پتروشیم��ی و اعطای امتیاز ف��روش محصوالت
شرکت های پتروشیمی دولتی به یک شرکت خصوصی ،منجر به ایجاد رانت
و مفاسد تبعی آن شده است.
به گزارش ایرنا ،آغاز بررسی پرونده فس��اد ص��ادرات پتروشیمی توسط
شرکت بازرگانی پتروشیمی در محاکم قضایی دارای حاشیه های زیادی بوده
و با گذشت زمان ابعاد جدیدتری از این پرونده آشکار می شود.
دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و
 13متهم دیگر صبح  15اسفند در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم
اخاللگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودیمقام ،آغاز شد.
ای��ن پرون��ده دارای  14مته��م و مرب��وط ب��ه دوره قبل��ی تحریم ها و
سال های  90و  91است که هنوز رقم دقیق فساد و تخلف متهمان مشخص
نشده است.
حسینی ،نماینده دادستانی در نخستین جلسه دادگاه این پرونده گفت:
در بخ��ش اول ،متهمان به عنوان مدیران شرکت از خریداران خارجی مبالغ
ک�لان به نفع خ��ود دریافت میکردن��د و در بخش دوم ب��ه بهانه دور زدن
تحریمه��ا ،شرکت هایی را در خارج از کشور تاسیس میکردند و پول آن را
اول به حساب خود انتقال میدادند.
فساد پتروشیمی مربوط به سال های  90و  91است
در ای��ن ارتباط ،شرکت ملی صنای��ع پتروشیمی با انتشار اطالعیه اعالم
ک��رده است :هی��چ یک از مدی��ران منصوب از سوی دول��ت در شرکتهای
پتروشیم��ی تولیدکننده محصوالت پتروشیمی در دوره وقوع تخلفات و پس
از آن ،جزو متهمان پرونده یادشده نیس��تند و همچنین شرکت ملی صنایع
پتروشیمی و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس)
نیز جزو شاکیان و مدعیان این پرونده هستند.
در ای��ن اطالعیه تصریح شده است :تخلفات و فس��اد انجام شده مطرح
در دادگ��اه مربوط ب��ه ساله��ای  1390و  1391بوده و هی��چ ارتباطی به
پتروشیمیه��ای دولت��ی و حتی خصوص��ی ندارد و همه مس��ائل مربوط به
همان دوران است که اکنون پس از طی مراحل قضایی در دادسرا به مرحله
رسیدگی در دادگاه رسیده است.
ت��ا پیش از سال  1388عموم شرکته��ای پتروشیمی متعلق به دولت
(شرک��ت ملی صنایع پتروشیمی) بودن��د و محصوالت تولیدی صادراتی این
شرکتها به صورت متمرکز توسط شرکتی به نام شرکت بازرگانی پتروشیمی
( )PCCمتعلق به دولت فروخته میشد.
رابطه مال��ی شرکت بازرگان��ی پتروشیمی ،با شرکته��ای پتروشیمی
دولت��ی ،رابطه کارگ��زاری بوده و این شرکت به نمایندگ��ی از آن شرکتها
محص��والت را فروخت��ه و ارز حاصل از آن را در اختی��ار این شرکتها قرار
م��یداده و حق کارگزاری دریافت میکرده است .بر این اساس ،اگر اختالف
حساب یا تاخیری در پرداخت پول توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی ایجاد
میشده ،با توجه به این که همه این شرکتها متعلق به دولت بودند ،بالمانع
بوده است.
جزئیات پرونده فساد پتروشیمی
شرکت بازرگانی پتروشیمی موظف بوده ارز حاصل از صادرات محصوالت
شرکتهای پتروشیمی را به آنها بازگرداند .در سال  1390که فاصله قیمتی
بی��ن ارز مرج��ع با ارز مبادل��های و ارز بازار آزاد زیاد ش��د ،تخلفات شرکت
بازرگانی پتروشیمی آغاز میشود.
شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال  1390به میزان  3.2میلیارد یورو و
در سال  1391به میزان  622میلیون یورو ارز حاصل از صادرات شرکتهای
پتروشیمی دولتی را به این شرکتها بازنگردانده و به جای آن معادل ریالی
ای��ن مقادیر را بر اساس نرخ ارز مرجع ( 1126تومان) به آنها پرداخت کرده
اس��ت ،در حال��ی که تنها نرخ ارز مبادل��های در آن سالها ،بین بازه  200تا
 1200توم��ان با ارز مرجع فاصله داشت��ه است .موضوع اصلی دادگاه کنونی
رسیدگی ب��ه تخلفات مدیران این شرکت برای خیانت در امانت در این باره
است.
سوءاستفاده متهمان از تحریم
در این اطالعیه آمده است :شرکت بازرگانی پتروشیمی همچنین بخشی
از مطالبات شرکتهای پتروشیمی دولتی را با تاخیر تس��ویه میکرده و این
مبالغ در حسابهای این شرکت یا شرکتهای طرف معامله یا متعلق به این
شرکت باقی میمانده اس��ت ،زیرا حجم گردش مالی منابع دولتی که بدون
توجیه در اختیار این شرکت خصوصی قرار گرفته بود ،بالغ بر ساالنه بیش از
پنج میلیارد یورو میشد ،تنها گردش این مبالغ در حسابهای یادشده برای
صاحبان حساب منافع مختلف و اعتبار زیادی را به همراه داشته است.
مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی در آن زمان به بهانه تحریمها،
مبال��غ حاصل از صادرات را در حس��ابهای متعلق ب��ه اشخاص مختلف در
خارج از کشور گردش داده و یا نگه میداشتند.
البت��ه شرکت بازرگانی پتروشیمی افزون بر م��وارد یادشده ،مبلغ 500
میلی��ون یورو از مطالب��ات شرکتهای تولیدکننده ناش��ی از صادرات سال
 1392ای��ن شرکته��ا را هنوز به آنها بازنگردانده ک��ه اصل و فرع این مبلغ
نی��ز جزو ادعاها و شکایتهای این شرکتهاست و در مراجع قانونی در حال
رسیدگی است.

