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خبر كوتاه
تالش پاالیشگر لهستانی برای توافق
خرید بلندمدت نفت از ایران

شرکت لوتوس لهستان قصد دارد برای
واردات نفت از ایران ،قراردادی بلند مدت منعقد
کند .به گزارش خبرگزاری رویترز از ورشو،
مارتین یاسترزبسکی ،مدیرعامل لوتوس که دومین
پاالیشگر بزرگ نفت در لهستان است ،اعالم کرد
پس از تکمیل یکی از واحدهای جدید پاالیشگاه
گدانسک در سال آینده میالدی ،این شرکت
قراردادی بلند مدت برای واردات نفت از ایران
منعقد خواهد کرد.این پاالیشگر دولتی تالش می
کند با تنوع بخشی به منابع تأمین نفت خام خود،
وابستگی به روسیه را کاهش دهد .این شرکت در
سال گذشته میالدی با انعقاد قراردادی با شرکت
ملی نفت ایران ،نخستین محموله نفتی ایرانی به
حجم دو میلیون بشکه را وارد کرد.این شرکت
اکنون نیز برای خرید دو میلیون بشکه نفت دیگر
از ایران ،در حال مذاکره است .یاسترزبسکی گفت:
ما برای خرید یک محموله نفت سنگین از ایران
مذاکره می کنیم و انتظار داریم که یک محموله دو
میلیون بشکه ای ،در آغاز ماه مه به گدانسک برسد.

تولید گاز در پایتخت انرژی کشور
استمرار دارد

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس گفت :با تدابیر الزم در ستاد بحران
منطقه ویژه پارس ،بسیج امکانات و تجهیزات
برای مدیریت پیامدهای ناشی از بارندگی های
شدید ،تولید گاز در پایتخت انرژی کشور
استمرار دارد .مهدی یوسفی با بیان این که به
دلیل شرایط خاص آب و هوایی و برف و باران
در کشور ضرورت استمرار تولید گاز در پارس
جنوبی و انتقال آن بسیار حایز اهمیت است،
افزود :در این زمینه باید از تمامی امکانات و
ظرفیتهای شرکتهای مستقر در منطقه برای
پیشگیری از وقوع هرگونه بحران استفاده شود.
وی با اشاره به این که تا این لحظه هیچ صدمه
ای به تاسیسات منطقه وارد نشده است ،گفت:
در برخی نقاط منطقه چندین نوبت آبگرفتگی
و ریزش کوه گزارش شد که خوشبختانه با حضور
به موقع اکیپهای امدادی ،تمامی راههای اصلی
و فرعی در حال حاضر باز و تردد در آنها جریان
دارد.یوسفی ادامه داد :همچنین گشتهای فوق
العاده از سوی شرکتهای مستقر در منطقه
انجام می شود که در این زمینه تاکنون مسئله
خاصی گزارش نشده است .مدیرعامل سازمان
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با بیان این
که تمهیدات الزم برای کنترل سیالبهای
مجاور تاسیسات اندیشیده شده است ،تاکید
کرد :بازدید از اتوبان ها ،سدها ،سیل بندها و
مسیل های منطقه بطور مداوم انجام می شود و
تجهیزات و اکیپهای امدادی منطقه در حالت
آماده باش کامل هستند تا در صورت آبگرفتگی
معابر که در شرایط بارش شدید امری طبیعی
است به سرعت وارد عمل خواهند شد.

انرژی

شماره 2147

با وجود افزایش یک میلیون تنی صادرات؛

درآمد صادرات پتروشیمی ایران  ۶۶۰میلیون دالر کاهش یافت

در طول  ۱۰ماهه نخست امسال با وجود
افزایش حدود یک میلیون تنی حجم صادرات
پتروشیمی اما به دلیل کاهش قیمت نفت ،درآمد
حاصل از صادرات پتروشیمی بهجای افزایش۶۶۵ ،
میلیون دالر کاهش یافت.
به گزارش انجمن صنفی کارفرمایی صنعت
پتروشیمی از ابتدای امسال تا اول بهمن ماه امسال
به دلیل کاهش شدید قیمت جهانی نفت خام و
به تبع آن محصوالت پتروشیمی و پلیمری ،درآمد
حاصل از صادرات پتروشیمی ایران هم با کاهش
همراه شده است.
بر این اساس از ابتدای فروردین تا پایان
دی ماه امسال در مجموع  ۱۶میلیون و ۹۶۲
هزار تن محصول پتروشیمی صادر شده که
در مقایسه با صادرات  ۱۵میلیون و ۸۸۲
هزار تن محصول صادر شده در مدت مشابه
سال  ،۹۴در مجموع حجم صادرات محصوالت
پتروشیمی کشور بیش از یک میلیون تن
افزایش یافته است.
با این وجود در این مدت ارزش صادرات
محصوالت پتروشیمی ایران حدود هفت میلیارد و

 ۳۸۸میلیون دالر بوده که در مقایسه با صادرات
هشت میلیون و  ۵۳میلیون دالری در مدت مشابه
سال  ،۹۴در مجموع ارزش صادرات محصوالت
پتروشیمی ایران حدود  ۶۶۵میلیون دالر کمتر
شده است.

به عبارت دیگر با وجود افزایش یک میلیون
تنی حجم صادرات محصوالت پتروشیمی و
پلیمری ،درآمد صادرات پتروشیمی کشور از ابتدای
فروردین تا پایان دی ماه امسال حدود  ۶۶۵میلیون
دالر کمتر شده است.

از سوی دیگر کل میزان فروش داخلی و
خارجی محصوالت پتروشیمی ایران با احتساب نرخ
تسعیر دالر  ۳۱۰۰تومانی در طول  ۱۰ماهه نخست
امسال حدود  ۱۱میلیارد دالر و  ۶۹۷میلیون دالر
بود و در این مدت در مجموع حجم صادرات و
فروش داخلی حدود  ۲۳میلیون تن برآورد می
شود.
در مجموع افزایش ظرفیت تولید و صادرات
محصوالت پتروشیمی ایران اما سقوط قیمت نفت
خام از ابتدای سال  ۹۵تاکنون که حتی تا سطوح
کمتر از  ۳۰دالر به ازای هر بشکه هم کاهش
یافت تاثیر مستقیمی در کاهش قیمت محصوالت
پتروشیمی در بازارهای جهانی و منطقهای داشته
است.
مرضیه شاهدایی مدیرعامل شرکت ملی
صنایع پتروشیمی هفته گذشته در نشستی
خبری با بیان اینکه تا پایان امسال تولید
محصوالت پتروشیمی کشور به حدود ۵۱
میلیون تن می رسد ،گفته است :امسال حجم
صادرات پتروشیمی هم باید به  ۲۰میلیون تن و
به ارزش  ۹.۵میلیارد دالر برسد.

روسها در ایران کاشف نفت شدند؛

جزئیات کشف  ۱۳میدان جدید نفت و گاز

مدیر اکتشاف شرکت نفت از اکتشاف  ۱۳میدان نفت و گاز در
ایران خبر داد و گفت :حجم ذخایر نفت کشف شده  ۶.۵میلیارد بشکه
و حجم ذخایر گاز آن حدود  ۶۲تریلیون فوت مکعب است.
سیدصالح هندی مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ،دیروز در
نشست خبری در تشریح اکتشافات نفت و گاز در ایران گفت :از
ابتدای سال  ۹۲تاکنون ۹ ،میدان جدید گازی ۴ ،میدان جدید نفتی
و یک مخزن جدید گازی در ایران کشف شده است.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت با اعالم اینکه حجم ذخایر
اکتشاف شده از ابتدای  ۹۲تاکنون۶.۵ ،میلیارد بشکه است تصریح
کرد :عالوه بر این حجم ذخایر درجای اکتشاف شده حدود ۶۲.۵
تریلیون فوتمکعب برآورد میشود.
این مقام مسئول با اشاره به کشف میدان جدید گازی پازن در
جنوب استان فارس با حجم گاز درجای  ۱۹.۵تریلیون فوتمکعب
اظهار داشت :حجم ذخایر میعانات گازی این میدان هم حدود ۳۱۲
میلیون بشکه برآورد میشود.
وی با اشاره به کشف میدان جدید گازی خارتنگ در استان
بوشهر با  ۱۶.۴تریلیون فوت مکعب ذخایر درجای گاز طبیعی بیان
کرد :حجم ذخایر میعانات گازی این میدان هم حدود  ۲۶۱میلیون
بشکه است.
هندی همچنین با اشاره به کشف میدان جدید گازی چارک در
استان هرمزگان با ۱۷.۴تریلیون فوتمکعب ذخایر درجای گاز تاکید
کرد :حجم ذخایر میعانات گازی اثبات شده این میدان هم حدود ۱۷۴
میلیون بشکه است.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه میدان نفتی
یادمان با ذخیره نفت درجای ۲.۸میلیارد بشکه نفت درجا هم در ۶۵
کیلومتری غرب اهواز کشف شده است تاکید کرد :عالوه بر این یک
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110/138908
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺳﭙﻴﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻓﺮ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 2691 :ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 1144/311/95ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ
ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﻰ ﭘﻮﺭ ﺩﺷﺘﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 71:ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/10/29ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻓﺮ ﺑﻪ
ﺵ ﺵ 4 :ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺭﺷﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺳﻬﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻓﺮ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 6120 :ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﺳﭙﻴﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻓﺮ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 2691 :ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﻃﻴﺒﻪ
ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻓﺮ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 6390 :ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ
ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  311ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ  7ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/138903
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺮﺑﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 3658 :ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 1152/311/95ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ
ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺯﻫﺮﺍ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﻴﻼﻧﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 17:ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/10/6ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﻣﻨﻴﺮ ﻣﻬﺮﺑﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ:
 8332ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺯﻫﺮﻩ ﻣﻬﺮﺑﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 20302 :ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﺍﻋﻈﻢ ﻣﻬﺮﺑﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 8331 :ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺮﺑﺪ ﺑﻪ
ﺵ ﺵ 3658 :ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -5ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻬﺮﺑﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 16093 :ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ
ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ
ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  311ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ  7ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/138900
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺍﻳﻤﺎﻧﻌﻠﻰ ﺭﻧﺠﺒﺮ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 55 :ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 1143/311/95
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺁﻗﺎﻳﺎﺭ
ﺭﻧﺠﺒﺮ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 965:ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/6/12ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ
ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﺍﻳﻤﺎﻧﻌﻠﻰ ﺭﻧﺠﺒﺮ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 55 :ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ﺭﻧﺠﺒﺮ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 106 :ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ
ﺭﻧﺠﺒﺮ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 4304 :ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﻧﺠﺒﺮ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 235 :ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  311ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ  7ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/138897
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻓﺮﺷﺎﺩ ﺛﻤﺮﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﺯ ﺳﻬﻴﻼ ﭼﺎﻳﭽﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 766 :ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  1069/311/95ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻟﻌﻴﺎ ﺣﺎﺟﻰ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﺁﻗﺎﺋﻰ ﻃﻬﺮﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 6941:ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/9/6ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ
ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﻓﺮﻭﺷﺎﺩ
ﺛﻤﺮﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 766 :ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻓﺮﻭﻧﺎﺯ ﺛﻤﺮﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 517 :ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  311ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ  7ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/138893

میدان جدید نفتی در استان خوزستان به نام سپهر جنوب غربی با
 ۲.۲میلیارد بشکه کشف شده است.
دوره اکتشافات بزرگ نفت و گاز تمام شد
هندی در ادامه با بیان اینکه دوره کشف میادین بزرگ نفت و گاز
در ایران همچون پارس جنوبی و یا آزادگان در ایران به پایان رسیده
است ،گفت :هم اکنون کشف میادین گازی شانس باالتری نسبت به
کشف میادین نفتی در ایران است .مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت با
اعالم اینکه در طول برنامه پنجم توسعه  ۱۱میدان گازی ۱۰ ،میدان
نفت ،دو مخزن گاز و دو مخزن نفت جدید در ایران کشف شد ،تصریح
کرد :عالوه بر این در این مدت با انجام حفاری های جدید حجم ذخایر
 ۴میدان بزرگ نفت و گاز ایران هم افزایش یافت.این مقام مسئول ،با
بیان اینکه در مجموع در طول برنامه پنجم  ۳۰میلیارد بشکه ذخایر
جدید نفت و  ۴.۷میلیارد بشکه مایعات هیدروکربوری در کشور کشف
شده است ،اظهار داشت :در این مدت  ۱۲۸تریلیون فوت مکعب
ذخایر درجای گاز کشف شده که از این میزان  ۸۳.۸تریلیون فوت
مکعب حجم ذخایر گاز قابل برداشت است.
وی با اشاره به حفاری  ۳۷حلقه چاه اکتشافی و تحدیدی در
طول برنامه پنجم توسعه به منظور کشف میادین جدید نفت و گاز
در ایران حفر شده است ،افزود :عالوه بر این در این برنامه  ۱۴قرارداد
اکتشافی به ارزش  ۱.۲میلیارد دالر امضا شد که  ۱۱قرارداد منجر
به کشف  ۱۶.۶تریلیون فوت مکعب گاز و  ۱.۲میلیارد بشکه ذخایر
درجای نفت در کشور شده است.
روسها در ایران کاشف نفت شدند
هندی همچنین با اشاره به امضای  ۴تفاهم نامه با  ۴شرکت و
دانشگاه بینالمللی برای اجرای پروژههای جدید اکتشاف نفت و گاز
در ایران یادآور شد :بر این اساس تاکنون تفاهم نامه هایی با OMV

ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻧﺎﺩﺭﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 58296 :ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 1147/311/95ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ
ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻧﺎﺩﺭﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 917:ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/9/12ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺪﺭﻭﺩ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ -1 :ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻧﺎﺩﺭﻯ ﺑﻪ ﺵ ﺵ58296 :
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻣﺸﻬﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  311ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ  7ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/138891
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9409980213201262ﺷﻌﺒﻪ  179ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9509970213200352ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺛﺎﻣﻦ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺴﻞ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻄﺎءﺍﻟﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺮﺯﺑﺎﻧﻰ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ -1 :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ  -2ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻻﺋﻤﻪ )ﻉ( ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺴﻞ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻣﺒﻠﻎ  133/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﻳﻚ ﻃﻐﺮﻯ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  643487ﻣﻮﺭﺥ 94/10/14
ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ ﻛﺮﺝ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ
ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺭﺍ ﺑﻄﺮﻓﻴﺘﺂﻗﺎﻯ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺮﺯﺑﺎﻧﻰ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻀﺎﺡ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺣﺴﺐ ﭼﻚ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻃﻠﺐ ﺩﺍﺭﻡ ﻟﻜﻦ ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﻣﻜﺮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎء ﺩﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺩﻳﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﺩﺍ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺩﻓﺎﻋﻰ
ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺣﺎﻟﻴﻪ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﭼﻚ ﺩﺭ ﻳﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭼﻚ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﻑ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻯ
ﺩﻳﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺑﻘﺎء ﺩﻳﻦ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎء ﻭﺟﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺳﻮﻳﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﺗﺠﺮﻳﺪﻯ  ،ﺗﻨﺠﻴﺰﻯ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭﻯ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺗﺮ ﻭ ﺩﻋﻮﻯ ﺭﺍ ﻣﺘﻘﻦ ﺗﺮ ﻣﻰ ﺳﺎﻏﺰﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  320-313-310ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ  1257-228ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ 1ﻭ2
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻰ  522-519-198ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﻳﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺼﺮﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
 133/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  4/640/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ
ﭼﻚ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ
ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ
ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  179ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/138888
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509980011000363ﺷﻌﺒﻪ  103ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9509970011001347ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﻋﻠﻰ
ﺍﻳﺮﺍﻧﭙﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺣﺴﻴﻦ ﺳﺮﺩﺍﺭﻯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ -1 :ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﻚ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭ
 -2ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﭙﻮﺭ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ
ﺳﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﻚ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻰ 581ﻁ 14ﺍﻳﺮﺍﻥ 28
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﻭ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺳﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﺍﺻﺤﺎﺏ
ﺩﻋﻮﺍ ﻭ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﺴﺐ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﻭ ﺑﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭﻳﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﭘﻼﻙ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺗﻀﺮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ
ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ
ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻟﻴﻞ ﻭ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻰ ﺣﻘﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  10ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ
ﻣﻮﺍﺩ  519-515ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﻣﻨﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﻚ ﭘﻼﻙ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ
ﺻﺪﺭﺍﻻﺷﻌﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭﺭﺯ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ
ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻒ ﻣﺎﺩﻩ  107ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻗﺮﺍﺭ
ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ
ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  103ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/138877
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺷﺮﻳﻔﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1788ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  951088/659ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﺴﻴﻦ ﻳﺪﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1721ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  81/4/1ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ
ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1ﺟﻬﺎﻥ ﺷﺮﻳﻔﻰ ﻙ ﻡ
 0600467759ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1304ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  659ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  14ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/135355

اتریش ،لوک اویل روسیه ،بارسلونا اسپانیا و ناپل ایتالیا امضا شده
است.مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه در برنامه
ششم توسعه هم قرار است با فعالیت  ۷دستگاه دکل جدید حفاری
خشکی و دریایی در پروژه های اکتشافی حفر شود ،تبیین کرد :بر این
اساس حفاری  ۳۵چاه جدید اکتشافی در بخش خشکی و  ۵حلقه چاه
دریایی در دستور کار قرار گرفته است.
این مقام مسئول ،همچنین با اشاره به برنامه ریزی برای انجام
 ۷هزار کیلومتر لرزه نگاری دوبعدی و  ۶هزار کیلومتر لرزه نگاری سه
بعدی افزود :مهمترین حوزه های اولویت دار برای کشف ذخایر جدید
نفت و گاز در ایران شامل آب های خلیج فارس ،جنوب دشت آبادان،
دزفول شمالی و جنوبی و منطقه کپه داغ در شمال شرق ایران است.
وی با بیان اینکه بر اساس اهداف تعیین شده باید  ۳۰میلیارد
بشکه ذخایر نفت خام و  ۷۰تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز طبیعی
درجا در ایران در طول برنامه ششم کشف شود ،گفت :در مجموع
اجرای  ۱۴بلوک اکتشافی از مهمترین برنامه های شرکت نفت است.

اخبار
جزئیات طرح ویژه توسعه پارسجنوبی؛

ایران ۳۵روز دیگر قطر را میگیرد

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از برابر
شدن تولید روزانه گاز ایران و قطر در پارس
جنوبی تا  ۳۵روز آینده خبر داد و گفت :تا
پایان اسفند تولید گاز در پارس جنوبی به ۵۷۰
میلیون مترمکعب می رسد.
محمد مشکین فام درباره آخرین وضعیت
افزایش تولید گاز ایران از پارس جنوبی ،گفت:
هم اکنون تولید روزانه گاز از پارس جنوبی به
حدود  ۴۸۰میلیون مترمکعب در روز رسیده که
با بهره برداری از دو خط لوله دریایی آسیب دیده
این ظرفیت تولید تا چند هفته آینده به حدود
 ۵۴۰میلیون مترمکعب در روز افزایش مییابد.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اعالم
اینکه بر اساس برنامه زمان بندی پیش بینی
می شود خط لوله آسیب دیده فاز  ۱۶پارس
جنوبی تا پایان بهمن ماه و خط لوله فاز  ۱۹تا
پایان هفته اول اسفند ماه امسال در مدار بهره
برداری قرار بگیرد ،تصریح کرد :عالوه بر این
امسال ظرفیت تولید گاز در فازهای  ۲۰ ،۱۹و
 ۲۱پارس جنوبی هم کامل خواهد شد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هفته
جاری آخرین سکوی اقماری باقیمانده فاز ۱۹
پارس جنوبی بارگیری و برای نصب روانه آب های
خلیج فارس شده است ،اظهار داشت :پیش بینی
میشود این سازه دریایی هم حداکثر تا پایان
امسال نصب و راه اندازی شود.وی در خصوص
آخرین وضعیت بهره برداری پاالیشگاه فاز ۱۹
پارس جنوبی هم توضیح داد :تاکنون سه ردیف
شیرین سازی گاز طبیعی پاالیشگاه ساحلی فاز
 ۱۹به بهره برداری رسیده و تا اواسط امسال
چهارمین و آخرین ردیف شیرین سازی گاز این
فاز مشترک گازی راه اندازی خواهد شد.مشکین
فام با بیان اینکه هم اکنون سکوهای اصلی ،چاه
های دریایی و خطوط لوله دریایی فاز  ۱۹پارس
جنوبی برای تولید حداکثری گاز در مدار بهره
برداری قرار دارند ،افزود :عملیات راه اندازی
و بهره برداری پاالیشگاه ساحلی و سکوهای
دریایی فاز  ۲۰و  ۲۱پارس جنوبی هم در حال
انجام است.مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با
یادآوری اینکه هم اکنون یک سکوی دریایی فاز
 ۲۰و  ۲۱پارس جنوبی به بهره برداری رسیده و
به زودی دومین سکوی دریایی هم در مدار تولید
قرار میگیرد ،تاکید کرد :عالوه بر این یک ردیف
شیرین سازی گاز پاالیشگاه ساحلی که پیشتر
آسیب دیده بود ،تا پایان اسفند ماه مورد راه
اندازی مجدد قرار میگیرد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در
مجموع تا پایان اسفند ماه و یا اواسط فروردین
ماه امکان بهره برداری کامل از دو بخش دریایی
و ساحلی تاسیسات سه فاز  ۲۰ ،۱۹و  ۲۱پارس
جنوبی فراهم میشود ،تاکید کرد :هم اکنون
تولید گاز در پارس جنوبی حدود  ۴۸۰میلیون
مترمکعب در روز است.

