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معادالت انرژي
عرضههای متنوع شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی در بورس انرژی

رینگ بینالملل بورس انرژی ایران ،شاهد عرضههای متنوع شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی ایران خواهد بود.
ب��ه گ��زارش بورس ان��رژی ،در رین��گ داخل��ی این ب��ورس ،کاالهای
برش س��نگین پتروش��یمی جم ،بلندین��گ نفتا ح�لال  ۴۱۰پاالیش نفت
ش��یراز ،پنتان پالس پتروشیمی پارس ،رافینت پتروشیمی بیستون ،متانول
پتروش��یمی زاگرس ،متانول پتروشیمی شیراز ،متانول پتروشیمی فنآوران،
میعانات گازی پتروش��یمی رازی ،میعانات گازی پاالیش گاز ایالم و نیتروژن
مایع پتروشیمی تبریز عرضه میشود.
رین��گ بینالملل نیز ش��اهد عرضه کاالهای س��وخت هوایی ()ATK
ش��رکت مل��ی پخش فرآوردههای نفت��ی ایران از انبار نف��ت اراک به مقصد
ارمنس��تان ،س��وخت هوایی ش��رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران از
انب��ار نفت اراک ب��ه مقصد عراق ،گاز مایع پاالیش نف��ت اصفهان ،گاز مایع
پاالیش نفت ش��ازند به مقصد ارمنس��تان ،نفت خام سبک شرکت ملی نفت
ایران ،نفت س��فید ش��رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران ،نفت سفید
ش��رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ای��ران از انبار نفت اصفهان به مقصد
عراق ،نفت س��فید ش��رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران از انبار نفت
کرم��ان ،گازوئیل ش��رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ای��ران از انبار نفت
اراک ،گازوئیل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران از انبار نفت اراک
به مقصد عراق ،نفت گازوئیل ش��رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران از
انبار نفت اصفهان ،گازوئیل ش��رکت ملی پخ��ش فرآوردههای نفتی ایران از
انبار نفت اصفهان به مقصد عراق و گازوئیل شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی ایران از انبار نفت کرمان است.
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وزیر نفت مطرح کرد:

هماهنگی وزارتخانههای نفت و امور خارجه
درباره درخواستهای نفتی ایران از اروپا

وزیر نفت درباره درخواستهای نفتی ایران از اروپا
در مهل��ت  ۶۰روز به اتحادیه اروپا گف��ت :وزارت امور
خارجه ،مدیریت کار را با نظارت و سیاستهای شورای
عالی امنیت ملی لح��اظ می کند و وزارت نفت در این
زمینه با آنها بسیار هماهنگ است.
به گزارش خانه ملت ،بی��ژن زنگنه درباره دهمین
مرحل��ه عرضه نفت خام س��بک در بورس انرژی گفت:
این مرحله از عرضه نیز همچون مراحل پیشین خواهد
بود .وزارت نفت موظف اس��ت هر ماه مقدار مش��خصی
نف��ت و میعانات گازی عرضه کن��د ،بنابراین بر مبنای
ش��یوهنامه ابالغی در هفتههای گذشته و قانون بودجه
کل کشور این محمولهها عرضه خواهد شد.
وی با بیان اینکه محمولههای عرضه نفت در بورس
تا حد امکان کوچک ش��ده ،بنابراین امکان خوبی برای
خریداران فراهم شده است ،افزود :لجستیک (مدیریت
جری��ان کاال ،اطالعات بین محل تولید تا نقطه مصرف
ن نیز توس��ط
برای ب��رآورده کردن نیازهای مصرفی) آ 
وزارت نفت برای تحویل این محمولههای کوچک آماده
ش��ده اس��ت.وزیر نفت ادامه داد :همچنین تس��هیالت
بس��یاری نیز برای خری��داران مانند تعهده��ای ریالی
و اعتب��اری در نظر گرفته ش��ده اس��ت ،البته باید ابتدا
 ۶درصد مبلغ را بهعنوان ضمانت قرار دهند و س��پس
بقی��ه پول در طول زم��ان و قبل از بارگیری محموله از

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعالم کرد:

بنزین سبز در پایتخت نفت ایران

ش��رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در اطالعیهای از آغاز توزیع
بنزی��ن یورو  ۴در همه جایگاههای عرضه س��وخت س��ه ش��هر مهم آبادان،
خرمشهر و شادگان خبرداد.
به گزارش وزارت نفت ،در اطالعیه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
ایران آمده است :به اطالع عموم هموطنان عزیز میرساند ،همسو با اهداف،
برنامهها و رسالتهای زیس��تمحیطی صنعت نفت و تدوام برنامه گسترش
ش��هرهای زیر پوشش توزیع س��وخت یورو در کشور از س��ال  ،۹۷عملیات
توزیع بنزین با کیفیت یورو  ۴در جایگاههای عرضه سوخت شهرهای آبادان،
خرمشهر و شادگان از روز یکشنبه ( ۲۹اردیبهشت ماه) آغاز شد.
گفتنی است با توجه به تولید پایدار بنزین با کیفیت یورو  ۴در پاالیشگاه
آبادان ،توزیع این فرآورده پاک که در این س��ه ش��هر آغاز ش��ده و مازاد آن
نیز به انبار نفت اهواز ارسال شده است ،بهتدریج در همه جایگاههای عرضه
سوخت سطح استان خوزستان توزیع خواهد شد.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺁﺭﻛﺎ ﺣﺴﺎﺏ ﺯﺍﮔﺮﺱ

ﺩﺭﺗــﺎﺭﻳﺦ  1397/08/21ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒــﺖ  21571ﺑــﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠــﻲ
 14007939583ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ
ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬـﻲ ﻣﻴﮕـﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ :ﺍﺭﺍﺋـﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎﻱ ﺣﺴـﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ،ﻣـﺎﻟﻲ
،ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻘﻮﻕ -ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ -ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘـﺲ
ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ  :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ  -ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ -
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ  -ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ-ﻣﺤﻠﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﺛﺒﺖ-ﻛﻮﭼﻪ )ﻫﻤﻪ ﺧـﺎﻧﻲ(-
ﺑﻦ ﺑﺴﺖ )ﺍﺭﺷـﺎﺩﻱ(-ﭘـﻼﻙ -35ﻃﺒﻘـﻪ ﺍﻭﻝ -ﻛﺪﭘﺴـﺘﻲ 6716714661
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  1000000ﺭﻳـﺎﻝ ﻧﻘـﺪﻱ
ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ  100ﺳﻬﻢ  10000ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺗﻌﺪﺍﺩ  100ﺳﻬﻢ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﺒﻠـﻎ
 350000ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻴﻦ ﻃﻲ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  97237ﻣـﻮﺭﺥ
 07/08/1397ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻮﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ ﺑـﺎ ﻛـﺪ
 2802ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﻬﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ
ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﭘﻨﺠﻪ ﺁﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 3256460445
ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺁﻗﺎﻱ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺑﺎﺑﺎﺟﺎﻧﻲ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3257898551ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣـﺪﺕ 2
ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻟﻬﻪ ﺍﻓﺘﺨـﺎﺭﻱ ﻧﻴـﺎ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3379815853ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺑـﻪ ﻣـﺪﺕ 2
ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ  :ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺁﻭﺭ ﻣﺆﺳﺴـﻪ
ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ،ﺳﻔﺘﻪ  ،ﺑﺮﻭﺍﺕ  ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ  ،ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺍﻣﻀـﺎء ﻣـﺪﻳﺮ
ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋـﻴﺲ ﻫﻴـﺎﺕ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ  :ﻃﺒـﻖ
ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻴﻼ ﺭﺳﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  3256251323ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳـﺎﻝ ﻣـﺎﻟﻲ ﺁﻗـﺎﻱ ﺳـﻴﺪ ﺳـﺠﺎﺩ
ﻧﺎﺻﺮﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3359531681ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﺑـﻪ ﻣـﺪﺕ
ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﻬـﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬـﻲ ﻫـﺎﻱ
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣـﺬﻛﻮﺭ ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ ﺍﺧـﺬ ﻭ
ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ
-448ﺵ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎﺭﻱ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(471856

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﺮﺍﺯ ﺑﻨﺎﻱ ﻣﻴﻨﻮﺩﺭ
) ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  10865ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10570009602

ﺑــﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤــﻊ ﻋﻤــﻮﻣﻲ ﻋــﺎﺩﻱ ﺳــﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣــﻮﺭﺥ
 1398/01/20ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  .1 :ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﻣﻌﻤـﺎﺭ ﻧﻴـﺎ
ﻛــﺪ ﻣﻠــﻲ  4310010271ﻭ ﺁﻗــﺎﻱ ﻓﺮﻫــﺎﺩ ﺭﺷــﻮﻧﺪ ﻛــﺪ ﻣﻠــﻲ
 4322862292ﻭ ﺧــﺎﻧﻢ ﺑﻬــﺎﺭﻩ ﺭﺿــﺎﺋﻲ ﺟﻌﻔــﺮﻱ ﻛــﺪ ﻣﻠــﻲ
 0064313921ﻭ ﺁﻗــﺎﻱ ﺍﺣﻤــﺪ ﺍﺣــﺮﺍﻡ ﺑــﺎﻑ ﻳــﺰﺩﻱ ﻛــﺪ ﻣﻠــﻲ
 4323583575ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ ﺩﻭ ﺳـﺎﻝ
ﺍﻧﺘﺨــﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧــﺪ .2 .ﺁﻗــﺎﻱ ﺟــﻼﻝ ﺑﺮﺯﮔــﺮ ﮔﻨﺠــﻲ ﻛــﺪ ﻣﻠــﻲ
 4322219608ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﻃﺎﻫﺮﺧﺎﻧﻲ ﻛﺪ
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نرخ جدید عرضه
سیانجی اعالم شد

آنها دریافت میش��ود.زنگنه در ارزیابی عرضههای نفت
و میعانات گازی تاکن��ون در بورس انرژی ،عنوان کرد:
این عرضهها کم و بیش موفق بوده و امید اس��ت با رفع
مش��کالت و ناآش��ناییها بتوانیم عرضه را گس��تردهتر
کنیم ،زیرا بیش��تر فع��االن عرصه ب��ورس معتقدند به
دس��ت آوردن موفقیت چشمگیر در زمینه عرضه نفت
در بورس کمی زمانبر است ،بنابراین وارد میدان شدن
کنشگران و فعاالن این عرصه به زمان نیاز دارد.
وزی��ر نفت درباره اینکه در مهلت  ۶۰روزه ایران به
اروپا چه درخواس��تهایی برای فروش نفت دیده شده

ن باره صریح
اس��ت ،تصریح کرد :اگرچه نمیتوانم در ای 
صحب��ت کنم ،اما وزارت امور خارجه ،مدیریت کار را با
نظارت و سیاس��تهای شورای عالی امنیت ملی لحاظ
میکند ،وزارت نفت نیز با آنها بس��یار هماهنگ است،
م��ن و دکتر ظریف کارها را دنبال میکنیم و مرتبط با
موض��وع ،مالقاتهایی داریم و از ط��رف ایران کارها با
حس��ننیت دنبال میشود و انشاءاهلل پاسخ این حسن
نیتها داده شود.
ق�ول زنگنه ب�رای فروش نف�ت مطابق قانون
بودجه
در همین مورد ،عضو کمیس��یون انرژی مجلس با
اش��اره به حضور وزیر نفت در جلس��ه این کمیس��یون
گف��ت :زنگنه در این جلس��ه قول داد ت��ا فروش نفت
براساس انچه که در بودجه گفته شده است محقق شود.
علی گلمرادی عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای
اس�لامی ،با اش��اره به حضور وزیر نفت در جلس��ه این
کمیسیون گفت :علت حضور بیژن زنگنه در کمیسیون
انرژی پاسخ به دو سوال اعضای این کمیسیون بود.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه س��وال اول مرب��وط به
مسئولیتهای اجتماعی شرکت مناطق نفتخیز جنوب
در منطق��ه خوزس��تان بود و س��وال دوم نیز مربوط به
تکمیل پروژههای تعریف شده در منطقه سبزوار بود که
ظاهرا عملیات این پروژهها به کندی انجام میشود.

ش��رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با صدور اطالعیهای نرخ جدید عرضه گاز طبیعی فش��رده ش��ده(سیانجی) را
اعالم کرد.
به گزارش ش��انا ،متن اطالعیه ش��رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران درباره نرخ جدید قیمت گاز طبیعی فشرده شده
(سیانجی) به این شرح است:
در راس��تای اج��رای بند  ۴تصویبنامه هیئت وزی��ران ،بهمنظور تامین منابع مالی اجرای الزامهای ایمنی و هوشمندس��ازی
جایگاههای عرضه گاز طبیعی فش��رده (س��یانجی) و کمک به تعویض مخازن وس��ایل نقلیه با س��وخت گاز طبیعی فش��رده
(س��یانجی) ،از س��اعت ( ۲۴سهشنبه ۳۱ ،اردیبهش��تماه) هر کیلوگرم گاز طبیعی فشرده شده (سیانجی) به قیمت  ۶هزار و
 ۵۶۸ریال عرضه خواهد شد .براساس این اطالعیه ،نرخ فروش کنونی سیانجی به ازای هر کیلوگرم  6هزار ریال است که با اعمال
نرخ جدید ،افزایش قیمت این سوخت پاک کمتر از  ۱۰درصد خواهد شد و منابع حاصل از افزایش آن نیز صرف اجرای الزامهای
ایمنی و هوشمندسازی جایگاههای عرضه گاز و کمک به تعویض مخازن سیانجی خودروها خواهد شد.
افزایش قیمت سیانجی صندوق پسانداز برای صاحبان خودروهای گازسوز است
در همین مورد ،مدیر طرح س��یانجی ش��رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعالم کرد :افزایش کمتر از  ۱۰درصدی قیمت
سیانجی به نفع صاحبان خودروهای گازسوز و بهمنزله صندوق پسانداز برای آنان است.
حمید قاسمی درباره تناسب قیمت بنزین و گاز طبیعی فشرده (سیانجی) گفت :قیمت سیانجی از نخستین روز خردادماه
امسال ،کمتر از  ۱۰درصد افزایش مییابد که این افزایش قیمت سرانجام به خودروها و مصرفکنندگان سیانجی به عنوان کمک
برای تعویض مخزن گاز و استانداردسازی خودرو باز میگردد.
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ﻣﺎﻟﻜﻴﺖـﻲ
ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠـ
 21695ﺑــﻪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺛﺒـ
ﻣﻴﺮﺳﺪـﻪﻛﻪﺷــﻤﺎﺭﻩ
 1397ﺑـ
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ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ
ـﺖﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻛﺴﻲ
ﻋﻤﻮﻣ/ﻲ
ﺍﻃﻼﻉ
ﺩﺭ ﺗـ ﺑﻪ
ﺁﻥ ﺑﻪ
ﻛﻪ ﺑﺎﺧﻼﺻﻪ
ﺍﻣﻀﺎ
ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺗﺛﺒﺖ
14008052434
ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺩﻋﻮﻱ ﺭﺍ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻣﺎﻩ
ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞﻣﺪﺕ ﻳﻚ
ﺫﻳﻞﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻇﺮﻑ
ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺤﻮﻳﻞﻭ ﻭﺍﺯ
ﺛﺒﺖ

ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ :ﺑﺮﮔـﺰﺍﺭﻱ
ﭘﺪﺭ ﻻﺯﻡ(
ﻣﺠﻮﺯﻫـﺎﻱ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲﺍﺧـﺬ
ﺧﺎﺭﺟﻲ)ﭘﺲ ﺍﺯ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻧﺎﻡ
ﻛﻼﺳﻪﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﺎﻡ ﻭﻧﺎﻡ
،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣـﻮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻـﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻠﻴـﻪ ﻛﺎﻻﻫـﺎﻱ
ﻣﺤﻤﺪﺩﻭﻟﺘــﻲ 75/82
227
ﺗﺎﺑﺎﻧﻲــﺪﺍﺕ ﺍﺭﮔﺎﻧﻬــﺎﻱ
ﻣﺮﻳﻢﻭ ﻣﺰﺍﻳ
ـﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼــﺎﺕ
ﻣﺠﺎﺯﺑﺎﺯﺭﮔــﺎﻧﻲ ،ﺷـ
ﻭﺧﺼﻮﺻﻲ ،ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻋﻄﺎﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠـﻲ ﻭﺧـﺎﺭﺟﻲ.
75/1918
ﻋﻠﻲ
ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺍﻟﻪ ﻋﺒﺎﺱ ﻧﮋﺍﺩﻱ ﺑﻨﺎﻡ
271
ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫـﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟـﻊ ﺫﻳـﺮﺑﻂ ﻣـﺪﺕ
ﻗﻬﺎﺭﻱﺍﺻﻠﻲ  :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛ
ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺮﻛﺰ
ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ 75/597 ،
ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻟﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ 284
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ  ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ  ،ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ،ﻓﺮﺩﻭﺳـﻲ  ،ﻛﻮﭼـﻪ
ﻧﻈﺮﻋﻠﻲﻃﺒﻘـﻪ 75/224
ﻣﺤﻤﺪﻗﺎﺳﻤﻲ،ﻛﻠﻴﺒﺮ
ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ]ﻭﻟﻲ
276
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﻳﻠﻴﺎ ،
ﺍﻟﻪ  ،ﭘﻼﻙ 11
[106
ﺑﺎﺭﺍﻥ  ،ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻬﻴﺪ
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ
 6718933411ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻳﺪﺍﻟﻪ ﺍﺳـﺖ 75/1918
ﻋﺒﺎﺱ ﺩﻻﻭﺭﻱ
ﻫﻤﻜﻒ ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ 286
ﺳﻬﻢ  10000ﺭﻳﺎﻟﻲ
ﺣﺴﻴﻦ 100
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ﻣﺤﻤﻮﺩﺗﻌـﺪﺍﺩ 75/461
ﺑﺎﺑﺎﺷﻤﺴﻲ
ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ 198 1000000
 100ﺳﻬﻢ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﺒﻠﻎ  1000000ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻮﺳﺴـﻴﻦ ﻃـﻲ
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ﺳﻌﻴﺪ ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻗﺮﻩ ﺩﺍﻏﻲ
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ﻳﺪﺍﻟﻪﻫﻴﺌـﺖ 75/193
ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻗﺮﻩ
ﺑﺴﻴﺞ ﺑﺎ ﻛﺪﺳﻌﻴﺪ
ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ 288
ﺩﺍﻏﻲﺍﺳﺖ ﺍﻋﻀﺎ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
6211ﺷﺎﻩﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻋﻀـﻮ
ﺳـﻤﺖ
ﺑﻪ
ﻭ
3240654806
ﻣﻠﻲ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺑﻪ
ﺍﺭﻭﻧﻘﻲ
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ 75/597
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺟﺮﺍﺡ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺪﺍ 285
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺧـﺎﻧﻢ ﻧـﺎﺩﺭﻩ ﻣﻌﺘﻀـﺪﻱ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
3255734134ﻭﺵﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺭﺋـﻴﺲ
-460/98
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣـﺪﺕ  2ﺳـﺎﻝ ﺧـﺎﻧﻢ ﻧﺴـﻴﻢ ﺍﺭﻭﻧﻘـﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺪﺕ  2ﺳـﺎﻝ
ﺣﺼﺮﻣـﺪﻳﺮﻩ
ﺁﮔﻬﻲﻫﻴﺌﺖ
 3258410127ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ
ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ
ﺗﻌﻬـﺪﺁﻭﺭﺯﺍﺩﻩ ﺩﺍﺭﺍﻱ
ﺍﻟﻠﻬﺸـﻜﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ 98:
/02/24
ﺷـﺮﻛﺖ ﺍﺯ
ﺁﻗﺎﻱ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ
ﺍﻭﺭﺍﻕ-ﻭ20ﺍﺳﻨﺎﺩ
 98ﻛﻠﻴﻪ
ﺍﻣﻀﺎ :
ﺗﺎﺭﻳﺦﺣﻖ
ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ
ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼـﺮ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺍﺳـﻼﻣﻲﺷﻮﺭﺍ
ﻋﻘﻮﺩ 20ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﻛﻼﺳﻪ -98
ﺷﺮﺡ -ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
 ﺑﻪ1424
ﻋـﺎﺩﻱ ﻭ
ﻭﺍﺳـﻨﺎﺩ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ
ﺑﺮﻭﺍﺕ
ﺑﺸﻤﺎﺭﻩﺳﻔﺘﻪ
ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ-
ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷـﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﺴـﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟـﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻳﺎ ﻋﻀـﻮ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  4ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1398/02/15ﺩﺭ ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﮔﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  .ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭﺍﺕ ﻣـﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣـﻞ  :ﻃﺒـﻖ
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  .1 :ﺍﻟﻠﻬﺸﻜﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﻧـﺎﻡ ﭘـﺪﺭ:
ـﻤﺎﺭﻩﻧﺎﻡﻣﻠــﻲ
ـﻮﻱ ﺑــﻪ
ﭘﺴﺮﺩﺭﺑــﺎﻥ
ـﺎﻧﺎﺯ
ـﺎﻧﻢ ﺳـ
ﺷﻤﺎﺭﻩــﺎﻥ ﺧـ
ﺣﺴﻦﺑﺎﺯﺭﺳ
ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ
ﭘـﺪﺭ :ﺣﺴـﻦ
ﺷـﺯﺍﺩﻩ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ
ﺭﺿـﺟﻮﺍﺩ
ﻣﺘﻮﻓﻲ .2
1424
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﻧـﺎﻡ ﺁﻗﺎﻱ
ﺯﺍﺩﻩﻣﺎﻟﻲ
ﻋﺒﺪﺍﻟـﻪﺳﺎﻝ
ﻣﺪﺕ ﻳﻚ
ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﻪ
ﭘﺴﺮ ﻋﻠﻲ
ﺑﺎﺯﺭﺱ
ﺳﻤﺖ
 0946175195ﺑﻪ
ﭘـﺪﺭ :ﺣﺴـﻦ
ﺧﺪﺍﺷﻜﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻲ .3
2456
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺣﺴـﻦ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ
ﻣﻠﻲ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ .4
ﺷﻤﺎﺭﻩ1423
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺭﺳﻮﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺍﺻـﻠﻲ ﺑـﻪ
ﺑﺎﺯﺭﺱ
ﺳﻮﺍﺩﺳﻤﺖ
 3255412791ﺑﻪ
ﺍﻣﻴﺪﻱ ﺑﻪ
ﺣﺴـﻦ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺯﺍﺩﻩ
ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟـﻪ
ﻣﺘﻮﻓﻲ
 2272ﭘﺴﺮ
ﭘـﺪﺭ :ﺁﮔﻬـﻲ
ﻧـﺎﻡ ﺩﺭﺝ
ﺟﻬـﺖ
ﻛﺜﻴﺮ.5ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ
ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ
ﺣﺴـﻦ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻋﺒﺪﺍﻟـﻪ
ﻓـﺮﺍﻫﻢ
ﻣﺘـﻮﻓﻲ .6
 2036ﭘﺴﺮ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﭘـﺪﺭ:ﺍﺧـﺬ ﻭ
ﻧـﺎﻡﻣﻨﺰﻟﻪ
ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ
ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺛﺒﺖ
ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2037ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ  .7ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟـﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﻧـﺎﻡ ﭘـﺪﺭ :ﺣﺴـﻦ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1421ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ  .8ﻣﺮﺿـﻴﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟـﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﻧـﺎﻡ ﭘـﺪﺭ :ﺣﺴـﻦ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ
ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ
-450ﺵ
ﺣﺴـﻦ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻧـﺎﻡ ﭘـﺪﺭ:
ﺍﻣﻼﻙ ﺯﺍﺩﻩ
ﺍﻃﻠـﺲ ﻋﺒﺪﺍﻟـﻪ
ﺛﺒﺖ .9
ﻛﻞﻣﺘﻮﻓﻲ
ﺍﺩﺍﺭﻩﭘﺴﺮ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 2457
ﭘﻼﻙ

ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎﺭﻱ
ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ
ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎﻫﺎ ﻭ
ﺷﺮﻛﺖ
ﭘﺴﺮ ﺛﺒﺖ
ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑـﻮﺭ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻣﺘﻮﻓﻲ -
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 123
471869
ﺍﻱ(ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻲ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩﻳﺎ)ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷـﻮﺭﺍ ﺗﻘـﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔـﻮﺍﻫﻲ
ﺷـﻮﺩ ﺍﺯ ﺩﺭﺟـﻪ
ﺳﻬﺎﻣﻲﺍﺑـﺮﺍﺯ
ﻛﺎﺷﺎﻥﻣﻮﻋـﺪ
ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺰ ﺳﺮﻱ ﻭ
ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ
ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﻫﺮ
ﺻﺎﺩﺭ
ﺧﺎﺹ
ﺭﺳﻤﻲﺗﺎﺏ
ﺭﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﺳﻴﻨﺎ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
ﺛﺒﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﻤﺎﺭﻩﺑﻼﺍﺛﺮ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺑﻪﺳﺎﻗﻂ ﻭ
ﺑﻮﺩ.ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10103021129
 5142ﻭ
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ-462/98
ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ –
ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﭘﻨﺠﻢ
ﻓﻮﻕ ﺷﻌﺒﻪ
ﻗﺎﺿﻲ
ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳـﻞ
ﺷﻮﺭﺍﻱ1398
ﻣﻮﺭﺥ /01/15
ﺵ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺣـﺎﻝ ﺷـﺪﻩ ﺳـﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺑـﺎﻻﺑﺮﺩﻥ
ﻣﺒﻠـﻎﺭﺣﻴﻢ ﻧﻴﺎ
ﺟﻌﻔﺮ
ﺍﺳﻤﻲ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  80000000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  160000000000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  4ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪ :ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺒﻠﻎ  160000000000ﺭﻳﺎﻝ
ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ
ﻧﻘﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ  1000ﺳﻬﻢ  160000000ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻋﺎﺩﻱ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣـﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧـﺖ
ﺍﺳﺖ.ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻛﻼﺳﻪ  9701840ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮﺍﺭﻱ ﺗﻨﺪﺭ  L90ﺑـﻪ
ﺷﺪﻩ ﺑﻪ
 -1389ﺩﺍﺭﺍﻱ
ﻣﺪﻝ:
ﺭﻧﮓ(
)ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﺭﻭﻏﻨﻲ
ﺳﻔﻴﺪ
ﺭﻧﮓ:
35
ﺹ
854
ﺍﻳﺮﺍﻥ
19
ﺷﻤﺎﺭﻩ:
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
-463ﺵ
ﺣﺎﺿـﺮ ﺩﺭ
ﺩﺍﺷـﺘﻪ )– ﺩﺭ ﺣـﺎﻝ
ﺻﺎﻓﻜﺎﺭﻱ ﻭ
ﻭﺍژﮔﻮﻧﻲﻭﺁﺛﺎﺭ
ﺛﺒﺖ ﺍﺛﺮ
ﻣﺮﺟﻊ– ﺩﺭ
ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ
(473596
ﻧﻘﺎﺷـﻲﻛﺎﺷﺎﻥ
ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ
ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺯﻣﺰﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳـﻤﻲ
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1398/01/26ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  380/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  9ﺍﻟـﻲ 12
ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﻓﺎﺯ ﻳـﻚ
ﻣﻮﺭﺥ  1398/03/21ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ
ﺣـﻞﻓﺮﻭﺵ ﻣﻲ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ
ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﺯ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﺭﺳﻤﻲ
ﻡ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺍﺟﺮﺍﻱ
ﻣﻄﺎﻋﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺝ ﺷﻬﻴﺪ
ﺑﻠﻮﺍﺭ
ﺍﻟـﻒ 5300:ﺷـﻮﺭﺍﻱ
ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﺁﮔﻬﻲ
ﭘﻴﺮﻭ –ﺩﺭ
ﺭﺳﺪ .ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯﻡ ﺑﻠﻎ  380/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤـﺖ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩﻱ ﻧﻘـﺪﺍً
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﻭﻡ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﻛﻼﺳﻪ
ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﻭ ﺣﻖ
ﺍﻋـﻼﻡ ﮔـﺮﺩﺩ،
ﺭﺳﻤﻲ
ﺭﻭﺯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ـﺎﻥ ﺿﻤﻨﺎً
ﺧﻮﺍﻫﺪـﺷﺪ.
ـﺘﺒﺎﻫﺎ
ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﺷـ
ﺍﻓﺮﻭﺷــﺘﻪ
ـﺮﻏﺎﻡ
ﺿـ
ﻭﺻﻮﻝﺧﻮﺍﻫ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ34ﻧﻘﺪﻧﺍًــﺎﻡ
-2-98
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺿﺮﻏﺎﻡ ﺍﻓﺮﺍﺷـﺘﻪ ﺩﺭﺝ ﺷـﺪﻩ ﻛـﻪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳـﻴﻠﻪ ﺍﺻـﻼﺡ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ 1398/03/01
ﮔﺮﺩﺩ.
-451ﺵ
ﻣﻲ /98

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻧﻮﻉ ﻣﻠﻚ

ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻲ

144/43

ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺑﻨﺎ

ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻛﻴﻼﻥ

792/95

ﺯﻣﻴﻦ ﻭﺑﻨﺎ

ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﻣﺎﻟﻚ

1205/04

ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﺭ

ﺳﻌﻴﺪ ﺭﻭﺷﻨﻲ ﻛﻴﺶ

266/67

ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﺭ

ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﻣﺎﻟﻚ

779/87
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ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺑﻨﺎﻱ ﺍﺣﺪﺍﺛﻲ
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ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﺭ

ﺳﻌﻴﺪ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﻴﺶ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ -ﻗﺒﺎﺩ ﺁﺯﺍﺩﻱ

ﺁﮔﻬﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ

ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﺯﻣـﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋـﻲ ﺑﻤﺴـﺎﺣﺖ ﻛـﻞ 2116
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  171ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  60ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﻩ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻛﻪ ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ ﻭ
ﺻﻔﺤﻪ  442-449ﺩﻓﺘﺮ ﺟﻠﺪ  416ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳـﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﭼـﺎﭘﻲ ﺑﺸـﻤﺎﺭﻩ
 306787ﻭ  306789ﺑﻨﺎﻡ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻣﻴﺮﻫﺎﺩﻱ ﻭ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺑﺎﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﻚ ﺑﺮگ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﻣﺤﻠﻲ ﻛـﻪ
ﺍﻣﻀــﺎء ﺷــﻬﻮﺩ ﺩﺭ ﺫﻳــﻞ ﺁﻥ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ 1398/02/15-772527-384076
ﺑﮕﻮﺍﻫﻲ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  11ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺁﻥ ﺑـﻪ
ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ
ﻣﻠﻚ ﻓﻮﻕ ﺭﺍﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﺫﻳﻞ ﻣـﺎﺩﻩ
 120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﺪﻋﻲ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘـﺮﺍﺽ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍﻛﺘﺒـﺎ
ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﺧﺬ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻧـﺪﻩ ﺍﻋـﺎﺩﻩ ﻭﺍﺯﺍﺩﺍﻣـﻪ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎ ﻣﻬﻠﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﺑﻨﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﻣﺎﻭﻧـﺪ -
.144ﻡ.ﺍﻟﻒ-462/ﺵ

ﻗﺒﺎﺩ ﺁﺯﺍﺩﻱ

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ

ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻴﺮ ﻣﺮﺩﻭﻧﺪ ﭼﮕﻴﻨﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  28ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  980043ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔـﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼـﺮ ﻭﺭﺍﺛـﺖ ﻧﻤـﻮﺩﻩ ﻭ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺷﻔﻴﻊ ﭘﻴﺮ ﻣﺮﺩﻭﻧﺪ ﭼﮕﻴﻨـﻲ ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  2ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  97 / 12 / 21ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑـﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧـﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘـﻪ ﻭﺭﺛـﻪ ﺣـﻴﻦ
ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  – 1 :ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ ﭘﻴﺮ ﻣﺮﺩﻭﻧﺪ ﭼﮕﻴﻨﻲ ﺵ ﺵ 7
ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ  – 2ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﭘﻴﺮﻣﺮﺩﻭﻧـﺪ ﭼﮕﻴﻨـﻲ ﺵ ﺵ  497ﻓﺮﺯﻧـﺪ ﺍﻧـﺎﺙ – 3
ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﭘﻴﺮ ﻣﺮﺩﻭﻧﺪ ﭼﮕﻴﻨﻲ ﺵ ﺵ  31ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻧﺎﺙ  – 4ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻴﺮﻣﺮﺩﻭﻧﺪ ﭼﮕﻴﻨﻲ
ﺵ ﺵ  28ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺫﻛﻮﺭ  – 5ﻭﺣﻴﺪ ﭘﻴﺮﻣﺮﺩﻭﻧﺪ ﭼﮕﻴﻨـﻲ ﺵ ﺵ 4310015425
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺫﻛﻮﺭ  – 6ﻣﺮﻳﻢ ﭘﻴﺮﻣﺮﺩﻭﻧﺪ ﭼﮕﻴﻨﻲ ﺵ ﺵ  4310511058ﻓﺮﺯﻧـﺪ ﺍﻧـﺎﺙ
 – 7ﻧﻮﻳﺪ ﭘﻴﺮﻣﺮﺩﻭﻧﺪ ﭼﮕﻴﻨﻲ  4310772285ﻓﺮﺯﻧـﺪ ﺫﻛـﻮﺭ  -ﺍﻳﻨـﻚ ﺑـﺎ ﺍﻧﺠـﺎﻡ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑـﺖ ﺁﮔﻬـﻲ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﺗـﺎ
ﻫﺮﻛﺴﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻧـﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷـﺪ ﺍﺯ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸـﺮ
ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
-419/98ﺵ

ﺷﻬﺮ ﻛﻮﻫﻴﻦ

میز خبر
 ۷۰درصد ارز حاصل از صادرات پتروشیمیها

به داخل آمد

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی گفت :حدود  ۷۰درصد از
ارز پتروشیمیها در  ۲ماه ابتدایی سال  ۹۸به داخل کشور آمد و در سامانه
نیما عرضه شد.
احمد مهدوی ابهر در گفتوگو با فارس با اش��اره به اینکه ش��رکتهای
پتروش��یمی همانند گذش��ته ارز حاصل از صادرات خود را به داخل کش��ور
میآورند ،گفت :براساس پیگیریهای صورت گرفته  70درصد از ارز حاصل
از صادرات پتروشیمی در دو ماه سال جاری به داخل کشور آمده و در سامانه
نیما عرضه شده است.
دبی��رکل انجم��ن صنف��ی کارفرمایان پتروش��یمی تصریح ک��رد :البته
 30درصد از ارز باقی مانده نیز براساس مجوزی که دولت به ما داده است ،به
منظور خرید تجهیزات و ماشین آالت و یا پرداخت دیون در خارج از کشور
باقی می ماند که البته عواید آن ارز نیز به کشور میرسد.
وی تصریح کرد :ش��رکت های پتروشیمی بازوی قدرتمند دولت و نظام
در دوران تحریم هس��تند و همانند گذشته بخشی از ارز مورد نیاز کشور را
تامین میکنند.
مهدوی در پایان با اشاره به امکان تحریم پذیری پتروشیمیها خطاب به
دشمنان نظام گفت :آنها نمیتوانند هیچ غلطی در مورد صادرات پتروشیمی
ایران انجام دهند.

صادرات فرآوردههای نفتی به افغانستان متوقف شد

براس��اس تصمیم مقامات افغانستانی صادرات فرآورده های نفتی به این
کشور از  ۲۲اردیبهشت ماه متوقف شد.
به گزارش ایرنا  ،درحالی که بخشی از فراورده های نفتی ایران از جمله
نفت س��فید ،نفت ک��وره و برخی از حالله��ا و دیگر فراورده ه��ای نفتی به
کشورهای همسایه از جمله افغانستان صادر می شد ،این کشور رسما از یک
هفته قبل واردات فراورده های نفتی از ایران را به صفر رسانده است.
حمید حس��ینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی از
م��دت ها پیش از کاهش ص��ادرات فراورده های نفتی ایران به افغانس��تان
خب��ر داده بود و گفته بود این بازار یکی از بهترین و مطلوب ترین بازارهای
ایران هس��تند که متأسفانه میزان صادرات ما به آن کاهش یافته و متاسفانه
برنامه ریزی برای قطع صادرات به این کشور نیز انجام شده است.
این گزارش حاکی اس��ت برخی از کارشناس��ان معتقدند توقف صادرات
فراورده به افغانستان موجب افزایش قاچاق به این کشور خواهد شد.

بازی دو سر باخت آمریکا با عدم تمدید معافیت
از تحریم نفت ایران

جمهوری اس�لامی ایران هجدهم اردیبهشتماه همزمان با گذشت یک
س��ال از زم��ان خروج آمریکا از برجام ،به اروپ��ا  ۶۰روز مهلت داد که درباره
حفظ توافق هس��تهای و یا پیروی از رئیس جمهور آمریکا درباره این توافق
تصمیمگیری کند .در این باره وزیر نفت کش��ورمان درباره درخواس��تهای
نفتی ایران از اروپا ،تاکید کرده اس��ت ک��ه وزارت نفت با وزارت امور خارجه
که مدیریت کار را با نظارت و سیاس��تهای شورای عالی امنیت ملی لحاظ
میکند ،بسیار هماهنگ است.
بهگزارش ایس��نا ،نوزدهم اردیبهش��ت ماه که اتحادیه اروپا و فرانس��ه،
انگلی��س و آلم��ان در بیانیه خ��ود در واکنش به کاهش تعه��دات برجامی
کش��ورمان با تاکید بر اینکه ب��ه برجام پایبند هس��تند ،تصریح کردند که
اولتیماتوم ایران درباره این توافق را نمیپذیرند .مس��ئول سیاس��ت خارجی
اتحادی��ه اروپا و وزیران امور خارجه فرانس��ه ،انگلی��س و آلمان در بیانیهای
مش��ترک ب��ه تصمی��م جدید ای��ران ب��رای کاه��ش تعه��دات برجامیاش
واکنش نشان دادند.
بی��ژن زنگنه  -وزیر نف��ت  -اخیرا ً درباره اینکه در مهلت  ۶۰روزه ایران
به اروپا چه درخواس��تهایی برای فروش نفت دیده شده است ،به خانه ملت
تصریح کرده اس��ت اگرچ��ه نمیتوانم در این باره صری��ح صحبت کنم ،اما
وزارت امور خارجه ،مدیریت کار را با نظارت و سیاس��تهای ش��ورای عالی
امنیت ملی لحاظ میکند ،وزارت نفت نیز با آنها بس��یار هماهنگ اس��ت،
م��ن و دکتر ظریف کارها را دنبال میکنیم و مرتبط با موضوع ،مالقاتهایی
داریم و از طرف ایران کارها با حسننیت دنبال میشود و انشاءاهلل پاسخ این
حسن نیتها داده شود.پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت پارسال و
بازگشت تحریمهای این کشور علیه ایران ،قدرتهای اروپایی عضو برجام به
حمایت از این قرارداد ادامه داد ه و بر پایبندی ایران و سایر اعضا به آن تاکید
کردند .پس از این اتفاقات ،کشورهای اروپایی ضمن حمایت از تصمیم ایران
برای پایبندی به برجام از سیاستهای یکجانبه آمریکا انتقاد و اعالم کردند
که کانالی را برای تجارت کشورهای اروپایی با ایران راهاندازی خواهند کرد.
در ابتدا فدریکا موگرینی ،مس��ئول سیاس��ت خارج��ی اتحادیه اروپا از
راهاندازی کانال مالی موس��وم به  SPVبرای تجارت با ایران از آبان ماه سال
گذش��ته خبر داد که طبیعتاً این اقدام محقق نش��د .پس از آن پایان س��ال
 ۲۰۱۸میالدی دومین تاریخی بود که برای راهاندازی این کانال اعالم شد و
باز هم قول اروپاییها قول نبود.
در نهای��ت اروپاییها حدود س��ه ماه پیش ،از راهاندازی یک س��از و کار
مال��ی برای تجارت با ایران خبر دادند و در همین راس��تا ش��رکتی با عنوان
«اینس��تکس» ( )INSTEXبه میزبانی فرانس��ه ،مدیری��ت آلمان و نظارت
انگلیس ثبت و از ایران نیز خواس��ته ش��د تا ش��رکت متناظر آن را در ایران
به ثبت برس��اند .این کار حدودا ً یک ماه پس از اعالم اروپاییها انجام ش��د و
شرکت «ساتما» به عنوان شرکت متناظر اینستکس در ایران به ثبت رسید،
اما عم ً
ال این کار نیمهتمام ماند.

