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خیابان حافظ

شبکه ریلی کشور به افغانستان متصل میشود

راه سبز

عرضه  ۱۰۰میلیارد تومان اوراق منفعت هواپیمایی ماهان به زودی

مدیرعامل ش��رکت مدیریت دارایی از پذیرهنویس��ی  ۱۰۰۰میلیارد تومان اوراق
منفعت شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند در بازار سرمایه خبر داد و گفت :به زودی
اوراق منفعت یکصد میلیارد تومانی هواپیمای ماهان نیز در بازار سهام عرضه میشود.
غالمرض��ا ابوترابی گفت :ش��رکت توس��عه نفت و گاز صبا ارون��د به منظور
بهرهبرداری و خرید منافع حاصل ازتوسعه  ۱۱حلقه چاه نفت ،درخواست انتشار
اوراق منفعت به ارزش  ۱۰۰۰میلیارد تومان را از طریق شرکت مشاوره سرمایهگذاری
تمدن به سازمان بورس ارسال کرده بود.
وی افزود :پس از بررس��ی مس��تندات ،موافقت اصولی برای انتش��ار  ۱۰۰۰میلیارد
تومان اوراق منفعت این ش��رکت با نرخ سود ساالنه  ۱۹درصدی از طریق شرکت واسط
مالی مهر ،صادر شده و سررسید این اوراق سه ساله و ضامنبازپرداخت مبلغ اصل این
فارس
اوراق شرکت ملی نفت ایران اعالم شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای
لونقل کش��ور گفت :ش��بکه ریلی کش��ور از طریق طرح خ��واف  -هرات به
حم 
افغانستان متصل میشود.
خیراهلل خادمی در آیین آغاز عملیات اجرایی خطآهن بس��تان آباد  -سراب اعالم
کرد :خط ریلی خواف در خراسان رضوی تا هرات در افغانستان بطول  207کیلومتر در
حال احداث است و عملیات اجرایی آن پیشرفت خوبی دارد .وی با اشاره به اینکه  76کیلومتر
این خط ریلی در داخل است ،گفت :اجرای  62کیلومتر از این خط در داخل افغانستان نیز جزو
تعهد ایران بوده که عملیات زیرسازی آن پایان یافته و روسازی  60کیلومتر آن اجرا شده است.
خادمی گفت 69 :کیلومتر دیگر این خطآهن قرار است توسط دولت افغانستان اجرا
ش��ود .وی با اش��اره به اینکه  9هزار کیلومتر خط ریلی در کش��ور طراحی شده و 3297
کیلومتر در دست اجراست .ایرنا

قیمت زعفران به  11/5میلیون تومان رسید

نای��ب رئیس ش��ورای ملی زعف��ران قیمت خری��د هر کیلوگ��رم زعفران از
کشاورزان را حداقل  ۶.۵میلیون تومان و حداکثر  ۱۱.۵میلیون تومان اعالم کرد
و گفت :خرید توافقی این محصول ،امسال انجام نمیشود.
غالمرضا میری با بیان اینکه قیمت زعفران در بازار به ثبات نس��بی رس��یده
است ،قیمت خرید هرکیلوگرم زعفران از کشاورزان را حداقل  ۶.۵میلیون تومان و
حداکثر  ۱۱.۵میلیون تومان اعالم کرد .هماکنون نوسانات قیمت این محصول بسیار
جزئی است و بسته به میزان عرضه محصول ،قیمت دچار نوسان میشود.
وی با بیان اینکه س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی امسال دستورالعملی برای خرید
توافقی طالی سرخ ندارد ،گفت :بنابراین خرید توافقی این محصول توسط سازمان مرکزی
تعاون روستایی متوقف شده است .البته برخی از تعاونیهای زیرمجموعه سازمان مرکزی
تعاون روستایی که سرمایهدار و در کار تجارت هستند ،زعفران را میخرند  .مهر

معیـشت
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عملکرد وزارت نفت در حوزه
مش�عــــل
توس��عه تجارت گازی از عدم
پیگی��ری الزم و کاف��ی ب��رای تقوی��ت این بخش
حکایت دارد ،نکتهای که  ۷۲نفر از بهارس��تانیها
در نام��های خطاب به س��ران قوا نی��ز بر آن تاکید
ویژه داشتند.
طی دو روز گذشته  ۷۲نفر از بهارستانیها طی
نامهای خطاب به س��ران قوا با تاکید بر اینکه برای
مقابله با تحریمها راهحلهای روش��نی وجود دارد،
به ضربات و خس��ارات مدیریت��ی بیژن زنگنه وزیر
نفت بر صنعت نفت و گاز کشور اشاره کردند.
بندهای��ی ک��ه در ای��ن نامه مورد اش��اره قرار
گرفته ،موضوعاتی اس��ت ک��ه خبرگزاری مهر طی
دو سال گذشته در قالب نقد و نظرات کارشناسی و
تخصصی مورد بحث و بررسی قرار داده است .یکی
از محورهایی که براساس نامه دیروز نمایندگان نقد
جدی را به عملکرد وزارت نفت وارد میکند ،تجارت
گاز اس��ت .با توجه به اینکه ای��ران پس از انقالب
اس�لامی همواره آم��اج تحریمه��ای ظالمانه علیه
اقتصاد خود بوده اس��ت ،استفاده از راهکارهایی که
بتواند س��د تحریمها را با حداقل ریسک و حداکثر
س��ودآوری بش��کند ،در اولویت ق��رار دارد .یکی از
ای��ن راهکاره��ا ورود به حوزه تج��ارت گاز به ویژه
با اس��تفاده از خط لوله اس��ت؛ چراکه قراردادهای
گازی ،بلن��د م��دت ( بالغ بر  ۲۰س��ال) بوده و به
دلیل وابستگی متقابلی که برای کشور مقصد ایجاد
میکند و همچنین جریمههای سنگین بینالمللی
که برای لغو آن وجود دارد ،ریسک صادرات کمتری
نسبت به محصوالت مایع از جمله نفت خام دارد.به
بهانه نامه دیروز نمایندگان و نقدی که به عملکرد
این وزارتخانه در حوزه تجارت گاز وارد ش��ده بود،
قراردادهای صادرات گاز کش��ور را که پیش از این
در گزارشه��ای مجزایی به آنه��ا پرداخته بودیم،
مرور کوتاهی خواهیم کرد.
رشد چهاربرابری صادرات گاز
وعدهای که محقق نشد
زنگنه در روز رای اعتماد خود در بهارستان وعده
داد تا سال  ۱۴۰۰میزان صادرات گاز کشور را حداقل
به  ۴برابر میزان فعلی برساند؛ وعدهای که محقق نشد.
تنها قرارداد صادراتی گاز که در دولت یازدهم
منعقد ش��د صادرات گاز به بصره عراق بود که این
ق��رارداد البته در دولت دهم نهایی ش��ده بود و با
حرک��ت کند دولت یازدهم ،س��رانجام در آبان ۹۴
امضا شد .البته صادرات گاز در قالب ال.ان.جی که
در کشتیهای اف.ال.ان.جی قرار بود انجام شود نیز
ب��ه دلیل نقدهایی که درمورد فرمول قیمتگذاری
آن مطرح شد ،از سوی وزیر نفت لغو گردید.

وعدههای تریبونی ژنرال محقق نشد؛

بازارهای گاز یکی پس از دیگری در مشت رقبا

سرعت الک پشتی توسعه تجارت گاز
حسن منتظرتربتی مدیرعامل شرکت ملی گاز
ایران در نخستین نشست مطبوعاتی خود به عنوان
معاون وزیر نفت در امور گاز درباره اینکه برنامه این
مجموع��ه برای تمدید ص��ادرات گاز به عراق که ۶
س��ال و همچنین صادرات گاز به ترکیه که  ۶سال
به پایان آن باقی مانده است ،چیست ،گفت :عموماً
برای مذاکره درباره تمدید قراردادهای صادراتی۲ ،
تا  ۳س��ال آخر قرارداد وارد مذاکره میشویم؛ اما به
طور کلی درباره صادرات گاز به عراق باید گفت که
اکن��ون در ابتدای راه قرار داری��م و صادرات به این
کش��ور را از دو نقطه بصره به تازگی آغاز کردهایم؛
بنابرای��ن برای اظهارنظ��ر و ورود به حوزه مذاکرات
برای تمدید قرارداد صادرات به این کشور زود است؛
چراکه ممکن اس��ت تقاضای ع��راق برای گاز ایران
در تابس��تان س��ال آینده که میزان مصرف برق آن
افزایش مییابد ،رشد قابل توجهی داشته باشد.
بازار جذاب گاز عراق
نی��از روزاف��زون عراق ب��ه گاز به دلیل توس��عه
ظرفیتهای نیروگاهی این کشور در حال افزایش است.
نیازی که ایران میتواند مبدا مطمئنی برای تامین آن
به شمار رود .پس از تثبیت اوضاع سیاسی این کشور
طی یک دهه گذشته ،دولتمردان عراقی برای ایجاد و
توسعه زیرساختهای عمرانی و انرژی خود به دنبال
منابع گازی بودند که با توجه به همسایگی با ایران -
دومین دارنده ذخایر گازی جهان  -مذاکرات صادرات
گاز به این کش��ور در دولت نهم آغاز شد و نخستین
قرارداد صادرات گاز به بغداد در س��ال  ۹۲و چند ماه
پیش از روی کارآمدن دولت یازدهم امضا شد.
طبق این ق��رارداد خط لولهای احداث ش��د که
ظرفی��ت صادرات  ۳۵میلیون مترمکعب گاز طبیعی
در روز را دارد اما هماکنون کمتر از ظرفیت خود گاز
صادر میکند .مذاکراتی که پیشتر برای صادرات گاز
به بصره آغاز شده بود نیز در سال  ۹۴به قرارداد منعقد
شد و ایران برای تامین  ۲۵میلیون مترمکعب گاز در
روز متعهد شد .این خط لوله اما با  ۲۰درصد ظرفیت
خود فعال اس��ت و روزانه  ۵میلیون مترمکعب گاز به
بصره میرساند .در مجموع صادرات گاز ایران به عراق
بین  ۲۵تا  ۳۰میلیون مترمکعب در روز و در قالب دو
قرارداد بغداد و بصره است .سقف صادرات گاز در این
قراردادها ۶۰ ،میلیون مترمکعب در روز است.

رایزنیهای حقوقی کارکنان به  ۲۰درصد ختم شد

با وجود اصراری که نمایندگان برای افزایش
كس�ب و كار
بیش از رقم  ۲۰درصد پیشنهادی دولت به
منظور افزایش حقوق کارکنان در س��ال  ۱۳۹۸داشتند ،آخرین
اخب��ار از ای��ن حکایت دارد ک��ه بعد از مذاک��رات و رایزنیها در
کمیس��یون تلفی��ق در نهایت همان افزای��ش  ۲۰درصدی مورد
موافقت قرار گرفته است.
دولت در بخشنامه بودجه سالجاری افزایش حقوق کارکنان را به

طبق آخرین آمار رسمی ۸۲ ،درصد برق عراق،
از گاز تامین میش��ود که این رقم در سال ۲۰۲۷
میالدی به  ۸۴درصد خواهد رس��ید .عراق طی دو
س��ال آینده س��ه نیروگاه جدید را به مدار خواهد
آورد که ب��ه دلیل عدم تامین گاز مورد نیاز آن ،به
س��مت جمع آوری گازهای همراه از میادین نفتی
خود روی آورده است تا پس از پایان یافتن قرارداد
خود با ای��ران ،از این منابع بهره ببرد .با این وجود
ام��ا عراق همچنان با کمبود گاز مواجه خواهد بود؛
هماکنون عراق در مجموع دو قراردادی که با ایران
منعقد کرده است از  ۵۰درصد ظرفیت دو خط لوله
استفاده میکند .با توجه به خیز آمریکا و عربستان
ب��رای تصاحب بازار گاز عراق ک��ه با هدف کاهش
نفوذ اقتصادی ایران در عراق و ایجاد بازاری جدید
برای خود اس��ت ،باید مس��ئوالن کشورمان به این
موضوع توجه بیشتری داشته باشند.
غفلت ایران از بازار گاز ترکیه
ترکیه نیز به عنوان یکی از کش��ورهای مهم و
تاثیرگذار منطقه ،تنها یک ق��رارداد گازی با ایران
دارد ک��ه عمر ای��ن قرارداد  ۶س��ال دیگر به پایان
میرس��د .ظرفیت صادرات گاز ایران به ترکیه ۱۰
میلیارد مترمکعب در س��ال اس��ت ک��ه البته این
رق��م هیچگاه محقق نش��د و همواره بی��ن  ۷تا ۹
میلیارد مترمکعب در س��ال ،ص��ادرات گاز به ثبت
رس��یده است .ترکیه به دلیل نزدیکی به اروپا یکی
از مس��یرهای دسترس��ی به قاره س��بز اس��ت ،اما
اختالفاتی نظیر تخفیفهای درخواس��تی از سوی
این کشور و البته موضوع حق ترانزیت ،مذاکرات را
در شرایط سختی قرار داده است.
در دول��ت یازدهم بود که وزیر انرژی ترکیه از
تمایل کشورش برای دو برابر کردن واردات گاز از
ایران س��خن گفتو حتی رجب طیب اردوغان در
س��فری به تهران ،این موضوع را با حسن روحانی
در می��ان گذاش��ت .ترکها به اس��تناد قیمت گاز
تحویلی از روس��یه و آذربایجان ،خواس��تار تعدیل
قیمت ش��ده و به ایران پیش��نهاد دادند با تعدیل
 ۲۰درصدی قیمت میت��وان تجارت گاز با ترکیه
را به دو برابر افزایش داد .این پیش��نهاد با مخالفت
وزارت نفت همراه ش��د و در همان زمان ،خبرهای
موثقی درباره جدی ش��دن افزایش واردات ترکیه
از روس��یه و آذربایجان ش��نیده ش��د که بر شدت

طور متوسط  ۲۰درصد در نظر گرفت و براساس همین رقم اعتبارات
هزینهای خود برای سال آینده را در الیحه بودجه گنجاند و به مجلس
پیش��نهاد کرد .گرچه در مدت اخیر بارها برخی از نمایندگان تاکید
داش��تند که با توجه به افزایش تورم در ماهه��ای اخیر باید افزایش
حق��وق بیش از  ۲۰درصد باش��د ،اما در نهایت دولت معتقد بود که
منابع موجود ،اجازه افزایش بیش از این رقم را نمیدهد.
آنچه که در روزهای گذشته از سوی برخی نمایندگان مطرح
ش��د از این حکایت داش��ت ک��ه در مورد افزای��ش  ۲۵درصدی
حقوق کارکنان در مجلس توافقاتی انجام ش��ده اس��ت ،ولی این
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ﻛﺎﺭﺕ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  2538324ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺣﻤﺪﺁﺑﺎﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺟﺒﻌﻠﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  1154ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0793604842ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳــﺎﻗﻂ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ.
)ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ(
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻭﺑﺮگ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﭘﮋﻭﭘﺎﺭﺱ ﻣﺪﻝ 1387ﺭﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪﺭﻭﻏﻨﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ-42
123ﻥ 89ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  12487063198ﻭﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ  NAAN01CA98E716893ﺑﻨﺎﻡ
ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ).ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ(

نگرانیها افزود.
با این وجود و علیرغ��م خطر بزرگی که بیخ
گوش صادرات گاز به ترکیه وجود دارد ،استراتژی
ایران ب��رای تمدید این ق��رارداد و افزایش میزان
صادرات به ترکیه مشخص نیست.
عمان نیز از دست میرود؟
ایده صادرات گاز به عمان به س��الهای ابتدایی
دهه  ۸۰شمس��ی بازمیگردد و نخستین تفاهمنامه
آن دراس��فند  ۸۳بین وزیران نفت ایران وعمان امضا
شد .طبق این تفاهمنامه قرار بود ایران از سال ۲۰۰۸
می�لادی ص��ادرات گاز به عم��ان را ب��ا  ۳۰میلیون
مترمکعب در روز آغاز کرده و این رقم را تا سال ۲۰۱۲
میالدی به رقم  ۷۰میلیون مترمکعب در روز افزایش
ده��د .رکنالدین ج��وادی مدیرعامل وقت ش��رکت
ملی ص��ادرت گاز در رابطه با جزئیات این تفاهمنامه
گفته بود ارزش مالی این تفاهمنامه که تا ش��ش ماه
آینده به قرارداد رس��می تبدیل میشود ساالنه بیش
از یک میلیارد دالر اس��ت که به این ترتیب طی ۲۵
س��ال مدت قرارداد ،درآمدی بین  ۲۵تا  ۳۰میلیارد
دالرنصیب کش��ور میشود .در همان روزها گفته شد
مطالعه برای ساختن خط لوله به عمان آغاز شده و تا
سه سال بعد ،گاز ایران در عمان مصرف خواهد شد.
با اس��تقرار زنگن��ه در وزارت نف��ت پس از ۸
سال غیبت ،س��لطان قابوس ،پادشاه کشور عمان
در تاریخ  ۴ش��هریور  ۹۲به تهران سفر کرد که در
خالل این سفر ،محمد بن حمد الرمحی ،وزیر نفت
این کش��ور توافقنامهای را در زمینه واردات گاز از
ای��ران با زنگنه امضا کرد .بی��ژن زنگنه ،وزیر نفت
با اش��اره به جزئیات این توافقنامه گفت :عملیات
صادرات گاز به عمان از سال  ۹۴آغاز خواهد شد.
وی در توضی��ح ای��ن توافقنام��ه گفت��ه بود:
براس��اس قیمت امروز ،بی��ش از  ۶۰میلیارد دالر
ارزش گازی خواه��د بود که قرار اس��ت از ایران به
عمان صادر ش��ود .طبق عمر متعارف قراردادهای
گازی ،عمر این قرارداد  ۲۵سال خواهد بود؛ اما در
مرحل��ه اول ایران به مدت  ۱۵س��ال به عمان گاز
ص��ادر خواهد کرد .همه چی��ز در این زمینه کامال
شفاف و روشن اس��ت و ما میتوانیم خیلی سریع
وارد مرحله اجرای این طرح شویم.
با این وجود و علیرغم سفرهای مکرر وزیران
نفت ای��ران و عمان ،همچنان قرارداد صادرات گاز

در شرایطی است که آخرین دریافتی از مسئوالن بودجهریزی از
این حکایت دارد که چنین مصوبه و توافقی در کمیسیون تلفیق
که اکنون الیحه بودجه در آن در حال بررسی است ،انجام نشده
و آنچه که مورد توافق قرار گرفته همان پیشنهاد دولت در الیحه
اس��ت؛ بهگونهای که افزایش حقوق کارکنان به طور متوسط ۲۰
درصد بوده و رشد به صورت پلکانی انجام میشود.
این در شرایطی است که دولت در تبصره ( )۱۲الیحه بودجه
س��ال آینده گرچه به طور مس��تقیم رقم افزای��ش حقوق را مورد
اش��اره قرار نداده است ،اما با توجه به متوسط  ۲۰درصدی که در

ﻣﺠﻮﺯ ﺣﻤﻞ ﺳــﻼﺡ ﻭ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﺷــﻜﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺻﻐﺮﻯ ﻑ ﺣﺴﻴﻦ ﺕ ﺕ  1337/10/10ﺵ
ﺵ  701ﺵ ﻣﻠﻰ  5010050129ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻪ  00012110643ﻧﻮﻉ ﺳﻼﺡ ﺳﺎﭼﻤﻪ ﺯﻧﻰ ﺗﻚ ﻟﻮﻝ
ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ 12ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺳــﻼﺡ  242898ﻣﺪﻝ ﭼﺨﻤﺎﻗﻰ ﺳــﺎﺧﺖ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷــﺪ .ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻛﺸﻒ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺴــﺎﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ
ﮔﻴﺮﺩ .ﺳﺎﺭﻯ
ﺳــﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧــﻰ ﭘــﮋﻭ  206ﻣــﺪﻝ  87ﺭﻧــﮓ ﺷــﻜﻼﺗﻰ ﻣﺘﺎﻟﻴــﻚ ﭘــﻼﻙ 628-72ﻭ 45ﺵ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 14187017851ﺷﺎﺳﻰ  NAAP03ED38J015491ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﻟﻚ
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻛﺸﻒ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﻴﺮﺩ .ﺳﺎﺭﻯ
ﻛﺎﺭﺕ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻭ ﺳﻨﺪ ﻛﺎﺭﺕ ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﮋﻭ ﭘﺎﺭﺱ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻯ ﭘﻼﻙ 779-72ﺱ 32ﺵ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 12488086808ﺷﺎﺳــﻰ  NAAN01CA19E840786ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ.
ﺳﺎﺭﻯ
ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﻭ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺗﻴﭗ  131SXﺭﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺭﻭﻏﻨﻰ ﻣﺪﻝ  1390ﺵ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 4061530ﺷﺎﺳــﻰ  S1412290752014ﭘﻼﻙ 151-62ﺱ 11ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺭﻯ

ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳــﻮﺍﺭﻯ 206ﻣﺪﻝ 1394ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ874-36ﻡ 25ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 165A0002522ﻭﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ  NAAP03ED2EJ597756ﺑﻨﺎﻡ ﻧﻐﻤﻪ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺴﻌﻮﺩ
ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ).ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ(

ﺑــﺮگ ﺳــﺒﺰ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﻣﺸــﻜﻰ ﻣــﺪﻝ  83ﭘــﻼﻙ282-82ﻥ 56ﺵ ﻣﻮﺗــﻮﺭ  01004973ﺷﺎﺳــﻰ
 S1412283381749ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺎﺟﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺭﻯ

ﺑــﺮگ ﺳــﺒﺰ )ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ(ﻭ ﺳــﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧــﻰ ﺧــﻮﺩﺭﻭﻯ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﭘﺮﺍﻳــﺪ ﻣﺪﻝ1388ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ569ﺝ45ﺍﻳﺮﺍﻥ49ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ 3109575ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  S1422288106252ﺑﻨﺎﻡ
ﻳﻮﺳﻒ ﻓﺎﺿﻠﻴﺎﻥ ﻓﺮﺩ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﻳﺎﺳﻮﺝ

ﺳــﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﻭ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭﺍﻧﺖ ﭘﻴﻜﺎﻥ ﭘﻼﻙ 856-82ﻥ 48ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺳــﻴﻒ ﺍﷲ ﻓﺘﺤﻰ
ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺭﻯ

ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺟﻌﻔﺮ ﮔﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  4880167355ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺳﻮﺍﺭﻯ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻤﻨﺪ ﺗﻴﭗ  LXﻣﺪﻝ  1384ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻯ-ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  12484019368ﻭ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  14512163ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ  826-69ﻁ  37ﺑﻌﻠﺖ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﺳﻨﺎﺩ )ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﻭ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ( ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺣﺪﻯ
ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻓﻮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻳﻰ ﺳﺎﺭﻯ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ5
ﺟﺎﺩﻩ ﺳﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻧﻜﺎ ﺟﻨﺐ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻤﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ
ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﮔﻨﺒﺪ
ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺍﻋﻈﻢ ﻣﻨﻈﻤﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﮋﻭ  206ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ  83654006ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 10FSS14859774ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﻭ ﺳــﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ) ﺍﺳــﻨﺎﺩﻓﺮﻭﺵ( ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ
ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻇﺮﻑ
ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺑــﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘــﺮ  14ﺟﺎﺩﻩ ﻗﺪﻳﻢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻛﺮﺝ
ﺩﺭﺏ  16ﻣﺮﺍﺟﻌــﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻃﺒــﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ .ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ
ﺑــﺮگ ﺳــﺒﺰ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﭘﺮﺍﻳــﺪ ﻣــﺪﻝ  1384ﺭﻧــﮓ ﻣﺸــﻜﻰ ﺵ ﻣﻮﺗــﻮﺭ  01082353ﺷﺎﺳــﻰ
 S1412284463827ﭘﻼﻙ 614-76ﺏ18ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺭﻯ
ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺷﺎﻟﻴﻜﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺄﺳﻴﺲ 69/11/16-24/1235
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺣﻴﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  800ﺗﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺷﻴﻔﺖ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ-ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ
ﺯﺭﺩﺁﺏ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ/.ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﺭﻯ
ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻔﻨﮓ ﺷﻜﺎﺭﻯ ﺳﺎﭼﻤﻪ ﺯﻧﻰ ﺩﻭﻟﻮﻝ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ  12ﻣﺪﻝ ﻛﻮﺳﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺑﺪﻧﻪ  721665ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺭﻯ
ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﺗﻴﺒﺎ ﻣﺪﻝ  1395ﭘﻼﻙ 825-42ﻫـ 53ﺷﺎﺳﻰ NAS811100G5703407
ﺵ ﻣﻮﺗﻮﺭ  M15/8317853ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻛﺸﻒ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﻴﺮﺩ .ﺳﺎﺭﻯ

ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ )ﻣﺪﺍﺭﻙ( ﺣﻤﻞ ﺳــﻼﺡ ﺷــﻜﺎﺭﻯ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺯﻧﻰ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ  7/92ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  2145ﻣﺪﻝ
ﮔﻠﻨﮕﺪﻧﻰ ﺳــﺎﺧﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﻋﺮﺑﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳــﺎﻗﻂ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ )ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ(ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﭘﮋﻭﭘﺎﺭﺱ ﻣﺪﻝ  88ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ  935ﺏ 64ﺍﻳﺮﺍﻥ 49
ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ 12487262995ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  NAAN01CAX9E813263ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺣﻤﺪﺍﻟﻪ
ﻛﺮﻣﻰ ﺣﻤﻴﺪ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻳﺎﺳﻮﺝ
ﺳــﻨﺪ  ،ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ)ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ(ﻭ ﻛﺎﺭﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﭘﮋﻭROAﻣﺪﻝ 87ﻧﻘــﺮﻩ ﺍﻯ ﺁﺑﻰ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ
ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣــﻰ 422ﺏ62ﺍﻳــﺮﺍﻥ 49ﻭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ 11686105981ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ
NAAB21AA48H000160ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﻬﺪﻯ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳــﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
 .ﻳﺎﺳﻮﺝ
ﻛﺎﺭﺕ ﭘــﻼﻙ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﭘﺮﺍﻳــﺪ ﺑــﻪ ﺭﻧــﮓ ﺳــﻔﻴﺪ ﺭﻭﻏﻨــﻰ ﻣﺪﻝ1385ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﭘﻼﻙ16ﻕ482ﺍﻳﺮﺍﻥ65ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ  s1412285844237ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  1521455ﺑﻨﺎﻡ
ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﺩﺍﺩﺧﺪﺍﻳﻰ ﻓﺮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  390ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 3160276015
ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ).ﻛﺮﻣﺎﻥ(
ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﻴﻦ ﮔﻮﻫﺮﻯ ﭘﻮﺭ ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﭘﮋﻭ  PARS XU7ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻧﻰ 855 /41
ﻡ  93ﻣﺪﻝ  1392ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺪﻧﻪ  NAAN01CA3DH677565ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ 124K0190901
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ )ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ( ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﻟﺬﺍ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻇﺮﻑ  10ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﻭﺵ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﭘﻴﻜﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﻤﻨﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.
ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺍﻣﻴﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﭘﮋﻭ  405ﺟﻰ ﺍﻝ ﺍﻳﻜﺲ ﺁﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻧﻰ 215 /31
ﺏ  99ﻣﺪﻝ  1398ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺪﻧﻪ  NAAM01CA7AR508859ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ 12489008008
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ )ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ( ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﻟﺬﺍ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻇﺮﻑ  10ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻰ

ب��ه عمان روی کاغذ باقی مان��ده و وعدههای وزیر
ب��رای آغ��از آن به بهان��ه عدم توافق بر س��ر مدل
همکاری عملی نشده است.
تالش سعودیها برای جایگزینی ایران
در بازار گاز ترکمنستان
ص��ادرات گاز ای��ران ب��ه کش��ورهای هند و
پاکس��تان در دهه  ۶۰شمس��ی کلید خورد و قرار
بود در ابتدا گاز ایران از طریق خط لوله دریایی به
هند صادر شود که پس از ارزیابیهای مجدد ،قرار
شد پاکستان نیز وارد این قرارداد شده تا به واسطه
صادرات گاز ایران به هند و پاکس��تان ،مش��کالت
سیاس��ی اس�لام آباد و دهلی نو نی��ز کاهش یابد.
هندوس��تان که به دلیل فش��ارهای آمریکا از این
قرارداد کنار کشید موضوع حق ترانزیت ( انتقال)
را بهانه ک��رد و در بهمن س��ال  ۱۳۸۵اعالم کرد
برای حض��ور دراین خط لول��ه  ۷میلیارد دالری،
حاضر نیس��ت در جلسات سهجانبه شرکت کند و
خودش این مشکل را با پاکستان برطرف میکند،
ام��ا در نهایت رس��ما تحریمهای آمری��کا را عامل
کنارهگیری از این پروژه اعالم کرد.
با تغییر دولت همه چیز تغییر کرد!
با این وجود ،مذاکرات فشرده ایران و پاکستان
منجر به امضای قرارداد رسمی میان دو کشور شد
ک��ه به گفته مطلعی��ن از نظر قیمت��ی ،نزدیک به
قیمت صادرات گاز به ترکیه بود ۱۵ .خرداد  ۸۸بود
که قرارداد صادرات گاز به پاکستان میان دو کشور
امض��ا و در تاریخ  ۲۱اس��فند  ۹۱عملیات اجرایی
احداث خط لوله گاز ایران به پاکستان آغاز شد.
براساس این قرارداد ،ایران متعهد میشود روزانه
 ۲۱.۵میلیون مترمکعب گاز به پاکستان تحویل دهد
که قابلیت افزایش به  ۳۰میلیون مترمکعب در روز را
دارد .خط لولهای که گاز را به پاکستان میبرد ،خط
لوله هفتم سراسری است که از عسلویه آغاز شده و
به شرق کشور میرود .این خط لوله در ایرانشهر ،از
شمال به دو خط لوله فرعی به زاهدان و زابل تقسیم
ش��ده و از جنوب نیز به دو انش��عاب بندر چابهار و
نقطه صفر مرزی تقسیم میشد.
جواد اوجی مدیرعامل وقت ش��رکت ملی گاز
ای��ران گفت :در تاریخ  ۳۰تیر  ، ۱۳۹۲نصب بیش
از هزار کیلومتر خط لوله گاز صادراتی انجام شده
و تنه��ا کمتر از  ۲۵۰کیلومتر باقی مانده بود که با
تغییر دولت همه چیز تغییر کرد.
در ح��ال حاضر وزارت نفت ب��ا تکیه بر اینکه
پاکس��تانیها باید اقدام به اح��داث خط لوله برای
دریافت گاز ایران کنند همچنان این پروژه را نیمه
تمام گذاشته اند.

بخشنامه اعالم کرده بود ،تاکید کرده که افزایش حقوق گروههای
مختل��ف حقوقبگی��ر از قبیل هیأت علمی ،کارکنان کش��وری و
لش��گری و قضات به طور جداگانه توس��ط دولت در قانون بودجه
انجام میش��ود به نحوی که تفاوت تطبی��ق در ماده ( )۷۸قانون
مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند.
همچنین در بودجه سال آینده تناسبسازی حقوق پرداختی
به بازنشستگان نیز مورد توجه بوده و بر این اساس برای افزایش
و متناسبس��ازی حقوق بازنشس��تگانی که کمت��ر از دو میلیون
تومان باشد مورد توجه قرار دارد .ایسنا

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﻭﺵ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﭘﻴﻜﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﻤﻨﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.
ﺳــﻨﺪ ﻭ ﺑــﺮگ ﺳــﺒﺰ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﻫﻴﻮﻧــﺪﺍﻯ ﺳــﻮﻧﺎﺗﺎ YF2400ﻣــﺪﻝ  2013ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ
 KMHEC41CBDA510512ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  G4KECA212071ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ 698/41
ﻡ  46ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻨﻴﺮﻩ ﺭﻣﻠﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺵ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ﺷﻌﺒﻪ 970025:ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺑﺎﻗﺮﻳﺎﻥ ﻑ ﻧﻘﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ:ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺣﺴﻴﻨﻰ
ﻛﺮﺩﺧﻴﻠﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 9709972074200020ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  52,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻭ  1,795,000ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  92/5/20-611429ﺗﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺮﻛــﺰﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔــﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ.ﻧﻴﻢ ﻋﺸــﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻃﺒﻖ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﺩ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  12ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ-ﺳﻴﺪﻩ ﺯﻫﺮﺍ ﺟﻤﺎﻟﻰ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺵ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ﺷﻌﺒﻪ 960011:ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﻣﻴﻼﺩ ﺑﺎﻛﺮﻯ ﭘﺎﺷﺎﻛﻼﻳﻰ ﻑ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ:ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ
ﺭﻣﻀﺎﻧﻰ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻰ ﻛﺶ **ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺁﻗﺎﺟﺎﻧﻰ ﺩﻻﻭﺭ ﻑ ﻋﺴﻜﺮﻯ-ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻴﻼﺩ ﺑﺎﻛﺮﻯ ﭘﺎﺷﺎﻛﻼﻳﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 9709972074200361
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  23,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ  357,500ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ  828,000ﺭﻳﺎﻝ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻫﻰ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﺥ ﺳﺮﺳــﻴﺪ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  95/4/1-941/268408ﺗﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ.ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻃﺒﻖ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﺩ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  12ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ-ﺳﻴﺪﻩ ﺯﻫﺮﺍ ﺟﻤﺎﻟﻰ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻰ ﭼﺮﺍﻏﻰ ﺩﺍﺩﻭﻛﻼﻳﻰ ﻑ ﺳــﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺳــﻴﻨﺎ ﻣﻬﺮﺻﺎﺩﻗﻰ ﻑ ﺳﻴﺪﺭﺿﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  1397039ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺳﺎﺭﻯ
ﺛﺒﺖ ﺷــﺪﻩ ،ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻟﺬﺍ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻕ.ﺁ.ﺩ.ﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/12/22ﺳﺎﻋﺖ  11ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  13ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﻭﺍﻻ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ
.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ  13ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪﻳﺎﻥ ﻧﮋﺍﺩ ﻋﺮﺑﻰ ﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 971101
ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ
ﻋﻠــﻰ ﺍﺻﻐــﺮ ﻣﺤﻤﺪﻳﺎﻥ ﺑﺎﻻﻧﮋﺍﺩ ﻋﺮﺑﻰ ﻑ ﻗﻨﺒﺮ ﺵ ﺵ  1017ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﺎﺑﻠﺴــﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  97/8/26ﺩﺭ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1:ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺁﻗﺎ ﺵ
ﻣﻠــﻰ  4989310871ﺕ ﺕ -2 35/7/12ﻣﺮﻳــﻢ ﺑﺎﻧﻮ ﺵ ﻣﻠــﻰ  4989325605ﺕ ﺕ 36/8/10
-3ﺯﻳﻨﺐ ﺧﺎﺗﻮﻥ ﺵ ﻣﻠﻰ  4989357035ﺕ ﺕ -4 38/12/5ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺵ ﻣﻠﻰ 4989399560
ﺕ ﺕ -5 41/1/6ﻋﺎﺑﺪﻳــﻦ ﺵ ﻣﻠــﻰ  4989446658ﺕ ﺕ -6 45/4/3ﺍﺑﺮﺍﻫﻴــﻢ ﺵ ﻣﻠــﻰ
 4989459008ﺗــﺖ -7 46/3/20ﻣﻬــﺮﺍﻥ ﺵ ﻣﻠــﻰ  4989523768ﺕ ﺕ  52/1/1ﻫﻤﮕــﻰ
ﻣﺤﻤﺪﻳــﺎﻥ ﻧﮋﺍﺩ ﻋﺮﺑﻰ ﻑ ﻋﻠــﻰ ﺍﺻﻐﺮ-ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﻻﻏﻴﺮ ،ﺍﻳﻨﻚ ﺷــﻮﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗــﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛــﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ
ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷــﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﻯ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
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اخبار
ظرفیت  ۳۰هزار میلیاردی
انتشار اوراق رهنی در بانک مسکن

مدیرعامل بانک مسکن خواستار رفع موانع انتشار
اوراق رهن��ی ش��د و گفت ۳۰:ه��زار میلی��ار تومان از
مطالبات بانک مس��کن بابت تسهیالت اعطایی ،قابلیت
انتشار اوراق را دارد.
ابوالقاس��م رحیمیانارک��ی که به اتف��اق جمعی از
مدیران ارش��د بانک مس��کن میزبان عباس معمارنژاد
مع��ان امور بانکی ،بیمه و ش��رکتهای دولتی در بانک
مس��کن بود ،با اعالم رش��د  ۱۳درص��دی دارایی بانک
مس��کن در سال  ۹۶نسبت به سال  ،۹۵گفت :در سال
گذش��ته بدهیهای بانک مس��کن نیز به همین میزان
رشد کرد و البته با افزایش  ۱۶۳درصدی سرمایه بانک
نیز مواجه بودیم .وی با بیان اینکه به دلیل مش��کل در
بحث یارانه مسکن مهر ،افزایش سرمایه  ۵۰۰۰میلیارد
تومانی بانک مس��کن هنوز ثبت نش��ده است ،خواستار
تسریع در زمینه ثبت این افزایش سرمایه شد.

موفقیت بانک توسعه صادرات
در ارزیابی عملکرد بانکهای دولتی

در بررسی عملکرد بانکهای دولتی در سال 1396
ک��ه به تازگی از س��وی وزارت امور اقتص��ادی و دارایی
صورت گرفته است ،عملکرد بانک توسعه صادرات موفق
و "خوب" ارزیابی شد.
در نتایج نهایی این ارزیابی بانک توس��عه صادرات
در مقام دوم بین ش��ش بانک دولتی قرار گرفته اس��ت.
ای��ن بانک در ارزیابی عملکرد ش��اخصهای اختصاصی
بانکهای دولتی در س��ال  ،96از مجموع  1000امتیاز
اختصاصی  957امتیاز را از آن خود کرده است.

قیصری ،ششمین برنده خوش اقبال
جشنواره باشگاه مشتریان بانک تجارت

شش��مین خ��ودروی  ،206جایزه ویژه جش��نواره
حسابهای جاری باشگاه مشتریان بانک تجارت به بهنام
قیصری مشتری شعبه ایستگاه دفتر شهر تهران رسید.
مراس��م قرعهکش��ی شش��مین دوره جش��نواره
حس��ابهای جاری باشگاه مش��تریان بانک تجارت با
حضور کاظمپور رئیس هیات مدیره ،سامری مدیرعامل،
پیری نایب رییس هیات مدیره ش��رکت چابک تجارت
آس��یا و نمایندگان ادارهه��ای رواب��ط عمومی ،کارت
و خدم��ات نوین ،مدیریت امور حراس��ت بانک تجارت
برگزار و برندگان جوایز این دوره ش��امل یک دس��تگاه
خ��ودروی  206و  120تور مس��افرتی به قید قرعه و با
استفاده از گوی و گردونه مشخص شدند.

بانک آینده
رتبه هشتم در بین صد شرکت برتر ایران

س��ازمان مدیریت صنعتی ایران ،از سال ،1377
رتبهبندی ش��رکتهای برتر ایران را هر ساله (-100
 )IMIانجام داده است.
در بیست و یکمین سال رتبهبندی سازمان مدیریت
صنعتی ایران در سال  ،97بانک آینده موفق شد؛ به مانند
سال ،96براساس روند رشد چهار ساله اخیر؛ مجددا ًبهعنوان
یکی از شرکتهای پیشرو در ایران ،انتخاب گردد.

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  2/973680ﻟﻪ ﺟﻮﺍﺩ ﻓﻼﺡ ﺭﺍﺩ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻗﺪﻳﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﻧﻮﺭﻯ ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺸﺮﻭﺣﻪ ﺯﻳﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ
ﻭ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  568,800,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻭ ﻣﻘﺮﺭ ﺷــﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺷــﻨﺒﻪ  97/12/4ﺍﺯ ﺳــﺎﻋﺖ  9ﺍﻟﻰ 10
ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺳــﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺪ  .ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷــﺪﻩ ﺷــﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺿﻤﻨﺎ
10ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﻧﻘﺪﺍ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﺧﺬ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﺩ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﻭﺟﻪ ﻣﺒﻠﻎ 10ﺩﺭﺻﺪ ﺳــﭙﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ
ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ .ﻣﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺳــﺎﺭﻯ-ﺟﺎﺩﻩ ﻓﺮﺡ ﺁﺑﺎﺩ ﺟﺎﺩﻩ ﭘﻼژﻫﺎ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭﻯ ﭘﻼژ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺛﺒﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﻮﭼﻪ ﺷﺒﻨﻢ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺩﻭﻡ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ –ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﻏﻼﻣﻰ – ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  10ﻣﺘﺮﻯ
ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  10ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  237ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺭﺑﻌﻪ :ﺷﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﻃﻮﻝ  27,48ﻣﺘﺮ ﻭﺻﻞ
ﺑﻪ ﭘﻼﻙ  9ﺟﻨﻮﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  28,03ﻣﺘﺮ ﻭﺻﻞ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ  11ﺷﺮﻗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  9,19ﻣﺘﺮ ﻭﺻﻞ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ
ﻏﺮﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  9ﻣﺘﺮ ﻭﺻﻞ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ  10ﻣﺘﺮﻯ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻫﺎﻯ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻰ
ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺬﻛﻮﺭ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻣﻠﻚ،ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻭ ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻰ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺳــﺎﻳﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻠﻚ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻰ  2,400,000ﺭﻳﺎﻝ ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 568,800,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﺍﺑﻰ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻳﻮﺳﻔﻰ-ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻛﻼﺳــﻪ پ 11/838/97 :ﻧﻈﺮﺑــﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺒﻴﺐ ﺯﺍﺩﻩ ﻛﺎﺷــﻰ ﻑ ﺣﺒﻴﺐ
ﺍﷲ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺣﺴــﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﻮﻣﺸــﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺣﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﻧﺎﺩﺭ ﺯﺍﻫﺪﻳﺎﻥ ﺗﺠﻨﻜﻰ ﻑ ﻋﺒﺎﺳــﻌﻠﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺒﻪ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳــﻪ 11/838/97ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/12/14ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻗﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ،ﻟﺬﺍ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ،ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ
ﻣﺪﻧﻰ ،ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺁﻥ
ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻔﺎﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﺴﻮﺏ
ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺎﺑﻞ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺻﻐﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺷــﺠﺎﻋﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4072514055ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳــﻪ  1337/963/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ
ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﻴﻼﺩ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺷﺠﺎﻋﻰ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  0021780838ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/6/20ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ
ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﺍﺻﻐﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺷﺠﺎﻋﻰ ﻛﺪﻣﻠﻰ
 4072514055ﭘــﺪﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻣﺮﻳــﻢ ﺭﺿﺎﺋﻰ ﻛﺪﻣﻠﻰ  1971310301ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ ،ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ
ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﻭﺭﺛﻪ ﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ5900/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  963ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺭﻯ
ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﺩﺭ ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﻣــﺎﺩﻩ  115ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘــﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﺠﻴﺪ ﮔﻮﺩﺭﺯﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﺎﺩﻕ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  971431ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ
ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﻯ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﺍﻻ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻳﺎﺳﻮﺝ

