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خبر كوتاه
ایران تا  ۵سال آینده گاز از
ترکمنستان وارد میکند

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از
گسترش همکاریهای تهران و عشق آباد خبر
داد و گفت :قرارداد واردات گاز از ترکمنستان
تا پنح سال آینده برقرار خواهد بود .حمیدرضا
عراقی که پایان هفته گذشته در راسی هیئتی
به ترکمنستان سفر کرده بود ،اهداف سفر به
ت با
این کشور آسیای میانه ،مذاکرات و مالقا 
معاون رئیس جمهوری ،وزیر انرژی ،وزیر امور
خارجه ترکمنستان و مدیرعامل شرکت ترکمن
گاز را با حضور سفیران  ٢کشور تشریح کرد .وی
ضمن موفقیت آمیز خواندن مذاکرات میان این
شرکت و ترکمن گاز اعالم کرد :در این مذاکرات،
تفاهمنامه ارتقای همکاریهای  ٢کشور در
باره صادرات گاز به ایران ،سوآپ و همچنین
تدوین راهبردهای ارتباطات آینده شرکت ملی
گاز ایران و ترکمن گاز بررسی شد .مدیرعامل
شرکت ملی گاز ایران افزود :قرار شد موارد
اختالفی از سوی کمیتههای مشترک  ٢شرکت،
طی  ٢ماه آینده با برگزاری جلسهها ،بررسی
و نتیجه نهایی برای تصمیم گیری اعالم شود.
عراقی ،ارتباط ایران و ترکمنستان را بر اساس
حسن همجواری و استراتژیهای دو کشور برای
مشارکت در تجارت جهانی گاز مهم دانست و
گفت :قرارداد واردات گاز ایران از ترکمنستان
همچنان تا پنج سال آینده برقرار خواهد بود و
هر  ٢کشور متعهد به اجرای کامل آن هستند.به
گفته معاون وزیر نفت ،در این مذاکرات همچنین
ارتقای همکاریها در سالهای آینده و پس از
پنج سال آینده نیز بررسی شد.به گزارش شرکت
ملی گاز ایران ،عراقی همچنین به موقعیت بسیار
مناسب ایران برای سوآپ گاز ترکمنستان به
دیگر کشورها اشاره و گفت :ما آمادگی خود را
برای سوآپ گاز این کشور به مقامهای رسمی
ترکمنستان اعالم کردیم.

مطالعه  ٥میدان نفت و گاز به یک
شرکت داخلی واگذار شد

شرکت ملی نفت ایران با امضای
تفاهمنامهای مطالعه میدانهای آزادگان جنوبی،
منصوری ،آبتیمور و فرزاد  Aو  Bرا به شرکت
تنکو سپرد .این تفاهمنامه همکاری صبح
شنبه میان غالمرضا منوچهری ،معاون توسعه
و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و
حسین شریفآبادی ،رئیس هیئت مدیره شرکت
تنکو و حسن درگاهی ،مدیرعامل شرکت تنکو
امضا شد .بر اساس این گزارش ،شرکت ملی
نفت ایران پیش از این نخستین موافقتنامه
( )HOAهمکاری را در قالب قراردادهای جدید
نفتی با شرکت نفت و گاز پرشیا امضا کرده بود
و روزشنبه نیز نخستین تفاهمنامه ()MOU
همکاری با شرکتهای داخلی در مسیر اجرای
الگوی جدید قراردادهای نفتی امضا شد.

وزیر نفت اعالم کرد:

وزیر نفت گفت :واضح است که قیمت خوراک
پتروشیمیها مناسب بوده و رقابت در این بخش
برای دریافت خوراک فراوان است.
به گزارش خانه ملت ،بیژن زنگنه ،وزیر نفت در
نشست علنی روز شنبه ،مجلس شورای اسالمی در
جریان بررسی جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق برنامه
ششم توسعه در باره تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها
گفت :مجلس در سال  ٩٣قانونی دائمی تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت برای تعیین نرخ خوراک
پتروشیمیها تعیین کرد که هنوز  ٢سال از عمر این
قانون سپری نشده که در برنامه ششم توسعه قانون
جدیدی برای آن وضع شده است.
وزیر نفت با بیان این که در سال  ٩٢برای
بودجه  ٩٣عدهای تصمیم گرفتند که قیمت خوراک
پتروشیمیها را  ٤سنت کنند ،افزود :در آن زمان
برخی نمایندگان مجلس نرخ خوراک پتروشیمیها
را دنبال کردند و حداقل  ١٣سنت برای آن در نظر
گرفته شد و با توجه به این که این قیمت باال بود ،در
قانون دائمی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در
سال  ٩٣برای دولت چارچوبهایی مشخص شده و به
دولت دستور داده شد که بر اساس این چارچوبها
عمل کند و وزارت نفت بر اساس این چارچوب نرخ
خوراک پتروشیمیها را تعیین کرد.
وی با اشاره به این که سرمایه گذاری در
پتروشیمیها بر اساس قانون پنجساله صورت
نمیگیرد ،تصریح کرد :ما میتوانیم با قانون
دائمی سال  ٩٣برای حدود  ٢٠سال نرخ خوراک
پتروشیمیها را تعیین کنیم ،اما در ظاهر عدهای از

مشارکت نفتی چین ،شل و توتال

معاون شرکت نفت از احتمال توافق دو شرکت نفتی چینی با
شرکتهای شل و توتال برای توسعه میادین نفتی ایران در غرب
کارون خبر داد.
غالمرضا منوچهری درباره احتمال کنار گذاشتن شرکتهای
چینی پس از امضای دو تفاهم نامه توسعه میادین نفتی یادآوران
و آزادگان با شرکتهای شل انگلیس و توتال فرانسه از دو میدان
بزرگ نفتی ایران در غرب کارون ،گفت :در شرایط فعلی افزایش
ضریب بازیافت از میادین نفتی یادآوران و آزادگان یکی از برنامههای
اولویتدار شرکت ملی نفت برای توسعه این دو میدان مشترک نفتی
است.
معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه
هم اکنون ضریب بازیافت این دو میدان نفتی حدود  ۵.۵تا  ۶درصد
است ،تصریح کرد :برنامه شرکت نفت افزایش ضریب بازیافت این دو
میدان نفتی به حدود  ۲۰درصد است.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت با بیان اینکه برای توسعه
این دو میدان نفتی اولویت با پیشنهادهای فنی بوده که امکان تحقق
باالترین ضریب بازیافت از این میادین مشترک نفتی را ارائه کنند،
اظهار داشت :تاکنون برای توسعه این دو میدان نفتی تفاهم نامههایی

ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ  365ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 8ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509980227800310ﺷﻌﺒﻪ  18ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ-ﺣﺴﻴﻦ ﻏﺰﻝ ﺧﻮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ –ﻋﺒﺎﺱ
ﻧﻮﺑﺨﺖ ﺳﻴﺎﻩ ﻟﺴﻄﻠﺨﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ –ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ –ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ  206000000ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺎﺑﺖ  4ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  324822-321771ﻭ  324821-321770ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ
ﺭﻓﺎﻩ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺩﻋﻮﻯ ﺭﺍ
ﭼﻜﻬﺎﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻮﺛﺮﻯ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ  315-310-313ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  515-198-519-522ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ
ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭼﻚ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺯﻳﺮ
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﺒﻠﻎ  260000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ –ﻣﺒﻠﻎ
 7440000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ
ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺘﻦ ﭼﻚ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﺤﺴﺎﺑﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻯ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺟﻪ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ  20ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺣﺼﺮ ﻭﺍﺛﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻮﺭﻳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  0068497504ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  950948/352ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺭﻳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  0451785657ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/8/7ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻮﺭﻳﺎﻧﻰ ﺵ ﺵ 0068497504ﺕ ﺕ  1363ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺑﻬﺎﺭﻩ ﻧﻮﺭﻳﺎﻧﻰ ﺵ ﺵ  0064259714ﺕ ﺕ  1356ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻋﺼﻤﺖ ﻧﻮﺭﻳﺎﻧﻰ ﺵ ﺵ  0452218691ﺕ ﺕ  1346ﺻﺎﺩﺭﻫﺎﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻋﺰﺕ ﻧﻮﺭﻳﺎﻧﻰ ﺵ ﺵ  0492303444ﺕ ﺕ  1338ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺭﻯ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻧﻮﺭﻳﺎﻧﻰ ﺵ ﺵ  0079771701ﺕ ﺕ  1366ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻣﺠﺘﺒﻰ ﻧﻮﺭﻳﺎﻧﻰ ﺵ ﺵ  0452249902ﺕ ﺕ  1347ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻣﺠﻴﺪ ﻧﻮﺭﻳﺎﻧﻰ ﺵ ﺵ  0452154510ﺕ ﺕ  1343ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺣﻤﻴﺪ
ﻧﻮﺭﻳﺎﻧﻰ ﺵ ﺵ 0452061288ﺕ ﺕ  1340ﺻﺎﺩﺭﻫﺎﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺧﺎﺩﻡ ﻣﻠﻰ ﺵ ﺵ  6229811200ﺕ ﺕ  1318ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ
ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ
ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

110/116397

ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ  352ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 8ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/8/17ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  851ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻡ  18ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  534/851/95ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ
ﺍﺳﺖ  .ﺭﺍﻯ ﺷﻮﺭﺍ –ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻭﺭﺩﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺣﺴﻴﻦ ﺟﺪﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻃﺒﻖ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻛﻪ ﺫﻳﻞ ﺁﻥ
ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻣﻀﺎ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﻯ ﻧﻴﺰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  522-198ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻫﺐ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  108000000ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ
ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ
ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺩﺭ ﺣﻖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

110/116392

این موضوع خوششان نیامده و به دنبال بیثباتی
تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها هستند و در طول
 ٢سال سه قانون جدید نوشته میشود که نهایت
بی ثباتی است.
زنگنه با بیان این که اگر مجلس این قانون را
تصویب کند وزارت نفت قانون تازهای برای اصالح
آن مینویسد ،زیرا این تعیین نرخ در برنامه ششم
توسعه را ناعادالنه میداند ،عنوان کرد :ما هم
اکنون پنج درصد به پاالیشگاهها تخفیف خوراک
پتروشیمی ارائه میدهیم که با تخفیف حداقل ١٠
درصدی در برنامه ششم توسعه حدود  ١٢میلیارد
دالر برای دولت بار مالی ایجاد میکند.

وزیر نفت با اشاره به این که اگر قیمت خوراک
پتروشیمیها باال بوده و غیر اقتصادی است ،چرا
این حجم باالی سفارش به وزارت نفت ارسال
میشود ،گفت :واضح است که قیمت خوراک
پتروشیمیها مناسب بوده و رقابت در این بخش
برای دریافت خوراک فراوان است و شرکتهایی
که خوراک گازی مصرف میکنند ،حدود  ٤٠تا ٥٠
درصد سود خالص کسب میکنند.
وی ادامه داد :عدهای میگویند که این سود
به جیب بازنشستهها میرود ،اگر قرار است به
بازنشستهها  ١٦میلیارد دالر پول داده شود ،چرا
نباید این پول به صورت شفاف و از طریق بودجه به

بازنشستهها اختصاص یابد.
زنگنه با تاکید بر این که وزارت نفت مسئول
بخش پتروشیمیهاست ،افزود :براساس قانون ،همه
مسئولیتهای پتروشیمی از موافقت اصولی تا مجوز
دادن با وزیر نفت است.
وزیر نفت تصریح کرد :بنده هیچ وقت اقدامی
نمیکنم که بخش پتروشیمی دچار اختالل شود،
اما نباید  ١٦میلیارد دالر از مردم گرفته شده و
به جیب یک عده سرازیر شود ،بنده از بحث در
کمیسیون صنایع و سایر کمیسیونها در باره نرخ
خوراک پتروشیمیها استقبال میکنم.
وی با بیان این که قیمت تمام شده گاز بیش از
 ١٠سنت در هر مترمکعب است ،عنوان کرد :هرچه
قیمت نرخ خوراک پتروشیمیها پایین تعیین شود،
وزارت نفت متضرر شده و از طرف دیگر به یک عده
رانت داده میشود ،شرکتهای خصوصی با نرخ
خوراک پتروشیمیها موافق هستند و نباید بهشت
مالی و پولی برای عده ای ایجاد کرد.
علی الریجانی ،رئیس مجلس شورای اسالمی
نیز پس از ارائه توضیحات وزیر نفت در باره تعیین
نرخ خوراک پتروشیمیها ،با اشاره به سخنان
وی در خصوص مسئولیت وزارت نفت در بخش
پتروشیمی گفت :در قانونی که در سال  ٩٣برای
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت سال  ٩٣تصویب شد ،وزارت نفت مکلف
به تصمیمگیری در بخش پتروشیمیها شد.
وی افزود :در قانون یادشده وزارت نفت
مسئول بخش پتروشیمیها شده است.

ماجرای کنار گذاشتن چینیها در ایران تشریح شد؛

ﺣﺼﺮ ﻭﺍﺛﺖ ﺯﻫﺮﺍ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  3374ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 951004ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ
ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 1731ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 95/8/4
ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ:
ﻣﻴﻼﺩ ﺣﺴﻦ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪﻯ ﺵ ﺵ  65338ﺕ ﺕ  1367ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻣﻬﺮﺷﺎﺩ ﺣﺴﻦ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪﻯ ﺵ ﺵ 001669766ﺕ ﺕ  1373ﺻﺎﺩﺭﻫﺎﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺴﻦ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪﻯ ﺵ ﺵ  5871ﺕ ﺕ  1388ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﺯﻫﺮﺍ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺵ ﺵ  3374ﺕ ﺕ  1348ﺻﺎﺩﺭﻫﺎﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ
ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ
 361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ
ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺷﻌﺒﻪ

شماره 2110

تقاضای رو به رشد پتروشیمیها برای دریافت خوراک

جزئیات تازه از توافق گازی تهران-عشقآباد؛

110/116401

انرژی

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  18ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ

با شرکتهای شل انگلیس ،توتال فرانسه ،اینپکس ژاپن ،پتروناس
مالزی و  ...امضا شده است.
این مقام مسئول در پاسخ پرسش مهر مبنی بر احتمال کنار
گذاشتن شرکتهای چینی از توسعه فاز دوم میادین نفتی آزادگان
شمالی و یادآوران هم توضیح داد :شرکت ملی نفت ایران تاکنون
مذاکراتی با شرکتهای ساینوپک و  CNPCچین برای توسعه فاز
دوم آزادگان شمالی و یادآوران انجام داده و به دنبال کنار گذاشتن
شرکتهای چینی نیست.
منوچهری با اشاره به تمایل شرکتهای چینی برای مشارکت
و ایجاد شراکت با شرکتهای بزرگ اروپایی همچون شل و توتال،
تاکید کرد :از مشارکت چینیها و اروپاییها برای توسعه میادین نفتی
استقبال میکنیم.
معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت با بیان اینکه ایران
به دنبال ارتقای ضریب بازیافت در میادین نفت و گازی خود است،
خاطرنشان کرد :اگر این اتفاق با مشارکت چند شرکت اروپایی،
آسیایی و به همراه شریک ایرانی آنها بیافتد قطعا از این مشارکت
حمایت خواهیم کرد.
منوچهری اخیرا در پاسخ به مهر با بیان اینکه اولین مناقصه

 950045ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ  95/4/23-ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
 9509971105400211ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺷﻌﺒﻪ 1054ﻣﺠﺘﻤﻊ  22ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ – ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺪﻳﺠﻮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﻗﻤﺸﻬﺪﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ – ﻣﻴﺜﻢ ﺯﺍﺭﻭﻯ ﺩﺯﻓﻮﻟﻰ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ
–ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ –ﺩﺭ
ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻣﻠﻰ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺪﻳﺠﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﻗﻤﺸﻬﺪﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻣﻴﺜﻢ ﺯﺍﺭﻭﻯ ﺩﺯﻓﻮﻟﻰ
ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺁﻫﻦ ﺍﻻﺕ ﻃﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺟﻮﻩ ﻭﺻﻮﻟﻰ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 35456ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  154987000ﺭﻳﺎﻝ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﻯ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ
ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻃﺒﻖ ﺭﺳﻴﺪ ﻋﺎﺩﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 53697
ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  93/4/31ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﺶ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺁﻫﻦ ﺁﻻﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻧﺪﺍﺩﻩ ﻭ ﭼﻚ ﺭﺍ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﺷﻮﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  198ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  154987000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 2370000ﺭﻳﺎﻝ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﻣﻴﺸﻮﺩ  157357000ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ
ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩ ﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ 20
ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

110/116385

ﻗﺎﺿﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ  22ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ –ﺻﻔﺪﺭ ﻗﺪﻳﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻴﺪﺭ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ –ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺷﺮﻳﻒ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﺑﻪ –ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  950136ﻣﻮﺭﺥ  95/5/30ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﻮﺯﻩ – 2302ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻮﺯﺩﻩ ﻭ ﻳﻚ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

110/116380

ﺷﻌﺒﻪ

2302

ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺷﻤﺎﺭﻩ

24

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺣﺼﺮ ﻭﺍﺛﺖ ﻟﻴﻼ ﻭﻟﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  912ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 95-691ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ
ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﺴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ
ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﺍﻣﻴﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻓﺮﺩ ﺵ
ﺵ  222ﺕ ﺕ  1347ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻫﺸﺘﺮﻭﺩ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻳﻮﺳﻒ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻓﺮﺩ ﺵ ﺵ 18005
ﺕ ﺕ  1360ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﻧﺎﺯ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻓﺮﺩ ﺵ ﺵ  612ﺕ ﺕ 1357
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺯﻳﺒﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻓﺮﺩ ﺵ ﺵ  612ﺕ ﺕ  1357ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻓﺮﺩ ﺵ ﺵ  17810ﺕ ﺕ  1352ﺻﺎﺩﺭﻫﺎﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻓﺮﺩ ﺵ ﺵ  0ﺕ ﺕ  1368ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺧﺪﻳﺠﻪ
ﺷﻜﻮﺭﻯ ﻓﺮﺩ ﺵ ﺵ  155ﺕ ﺕ  1326ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻫﺸﺘﺮﻭﺩ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

110/116377

ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ  2301ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  24ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺣﺼﺮ ﻭﺍﺛﺖ ﻣﻬﻴﺎﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  0069928711ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  950941ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  0044395256ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 95/9/10ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﻣﻬﻴﺎﺭ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﺵ ﺵ 0069928711ﺕ ﺕ  1361ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺭﻳﺤﺎﻧﻪ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﺵ ﺵ  0014706008ﺕ ﺕ  1371ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺠﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﺵ ﺵ  0059856157ﺕ ﺕ  1362ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻋﻈﻢ ﭘﻮﻻﺩﻯ ﺵ ﺵ 0048049311ﺕ ﺕ  1338ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ
ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

110/116395

ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ  352ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  8ﺗﻬﺮﺍﻥ

بینالمللی نفت ایران در سال  ۲۰۱۷میالدی برای توسعه میدان نفتی
آزادگان جنوبی برگزار میشود ،گفته است :پیشبینی میشود در
طول سه ماهه نخست سال آینده میالدی ،مناقصه توسعه این میدان
نفتی با مشارکت شرکتهای بزرگ بینالمللی برگزار شود.
شرکت ملی نفت ایران اخیرا تفاهم نامه و قرارداد محرمانگی با
شرکتهای توتال فرانسه و شل انگلیس برای انجام مطالعات توسعه
فاز دوم میادین نفتی آزادگان و یادآوران امضا کرده است.

اخبار
تولید گاز در پارس جنوبی  ٢٠درصد
افزایش یافت

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی از
افزایش  ٢٠درصدی برداشت از مخزن مشترک
پارس جنوبی نسبت به مدت مشابه پارسال خبر
داد .مسعود حسنی اظهار کرد :ارزش اضافه تولید
در  ٩ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل
 ٥,٦میلیارد دالر ،معادل  ٢٢هزار میلیارد تومان
است .وی با بیان این که حفاظت از محیط زیست
یکی ار مهمترین اهداف در این مجتمع است،
افزود :برای تحقق اهداف در افق  ١٤٠٤مجتمع
گاز پارس جنوبی در هر سه ماه ،اهداف را پایش و
برای رفع اشکاالتی که وجود دارد برنامهریزی و رفع
اشکال می کند.حسنی با اشاره به این که مجتمع
عظیم گازی پارس جنوبی از سال  ٨٢با تامین سه
درصد از تولید گاز کشور آغاز به کار کرده است،
افزود :هم اکنون  ٦٣,٧درصد از تولید گاز کشور
در این مجتمع پاالیش و تامین شود .مدیرعامل
مجتمع گاز پارس جنوبی افزود :با پایان عملیات
توسعه در پارس جنوبی در سال  ،٩٧میزان تامین
گاز در پاالیشگاههای مجتمع گاز پارس جنوبی به
 ٨٠درصد خواهد رسید که در مجموع  ٦٠درصد
از سبد انرژی کشور در این مجتمع تولید خواهد
شد.به گزارش روابط عمومی شرکت مجتمع گاز
پارس جنوبی ،وی ادامه داد :در آینده نزدیک
مجتمع گاز پارس جنوبی با تولید پنج میلیون
بشکه میعانات گازی ،به معادل  ٢برابر تولید شرکت
بریتیش پترولیوم خواهیم رسید.

تالش برای افزایش ظرفیت تولید گاز
کشور ادامه دارد

با تعمیر و راهاندازی سه حلقه چاه در مناطق
عملیاتی پارسیان و نار و کنگان شرکت بهره برداری
نفت و گاز زاگرس جنوبی ،حدود  ١,٨میلیون متر
مکعب به ظرفیت تولید روزانه گاز کشور افزوده
شد .غالمحسین منتظری ،مدیرعامل شرکت
بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از تعمیر و
راهاندازی چاههای شماره  ۳۴تابناک ۳۳ ،کنگان و
 ۴۴تابناک خبر داد.وی گفت :چاه  ۴۴تابناک پس
از گذراندن مراحل موقعیتسازی ،حفاری ،نصب
تسهیالت سرچاهی ،عملیات اسیدکاری و تمیزسازی
چاه ،هوازدایی ،فشارافزایی و رفع نشتیهای موجود
راهاندازی شد و در مدار تولید قرار گرفت؛ با راه
اندازی این چاه حدود یک میلیون متر مکعب گاز
به ظرفیت تولید منطقه عملیاتی پارسیان افزوده
شد.منتظری درباره چاه  ۳۴تابناک نیز عنوان کرد:
این چاه با اقدامهای اصالحی و اسیدکاری گسترده،
با ظرفیت تولید روزانه نیم میلیون متر مکعب وارد
مدار تولید شد .مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و
گاز زاگرس جنوبی از احیای چاه شماره  ۳۳کنگان
هم خبر داد و افزود :روند تولید این چاه به دلیل
کاهش فشار مخزن و مشکالت تحت االرضی متوقف
شده بود که با تالش مستمر و بررسیهای فنی و
اقدامهای مهندسی بهرهبرداری با ظرفیت  ۳۰۰هزار
متر مکعب در روز به مدار تولید بازگشت.

