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خبر كوتاه
ایران صادرات نفت به اروپا را افزایش داد

سرویس انرژی -صادرات نفت ایران به
اروپا در ماه مه امسال افزایش یافت و به میزان
صادرات آن به آسیا نزدیک شد.
به گزارش امتیاز و به نقل از خبرگزاری
رویترز از دهلی نو ،یک منبع صنعتی اعالم کرد:
صادرات نفت ایران به اروپا در ماه مه امسال
به باالترین میزان خود پس از پایان تحریمها
رسید و تقریباً با میزان صادرات آن به کشورهای
آسیایی برابر شد .در ماه گذشته میالدی ،ایران
حدود یک میلیون و  100هزار بشکه در روز نفت
به کشورهای اروپایی ،از جمله ترکیه ،صادر کرد
که به سطح صادرات روزانه یک میلیون و 200
هزار بشکه در دوران پیش از تحریم ،نزدیک
است .به گفته منبع یاد شده ،مجموع تولید نفت
خام ایران در ماه مه امسال سه میلیون و 900
هزار بشکه در روز بوده است.این منبع همچنین
اعالم کرد که ایران اکنون روزانه حدود 300
هزار بشکه نفت در غرب کارون تولید میکند.

تردید برخی اوپکیها درباره کافی
بودن توافق کاهش تولید

سرویس انرژی -افت قیمت نفت
در روزهای گذشته سبب شده است برخی
نمایندگان کشورهای عضو اوپک نسبت به کافی
بودن توافق کنونی ،ابراز تردید کنند.
به گزارش امتیاز و به نقل از خبرگزاری رویترز
از لندن ،با گذشت دو هفته از توافق تولیدکنندگان
نفت برای تمدید  9ماهه برنامه کاهش عرضه،
برخی نمایندگان کشورهای عضو سازمان
کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نسبت به کافی
بودن این توفق برای کاهش عرضه مازاد نفت جهان
و افزایش قیمت این کاال ،دچار تردید شدهاند.یک
نماینده اوپکی اعالم کرد که توافق کاهش تولید،
بدون درخواست از نیجریه و لیبی برای خودداری از
افزایش تولید ،بی فایده خواهد بود.پیش بینی می
شود که صادرات نفت نیجریه در ماه ژوئن امسال
به یک میلیون و  700هزار بشکه در روز برسد که
باالترین رقم در  15ماه اخیر است.

ضرورت فوری برای اصالح توافق
اوپک وجود ندارد

سرویس انرژی -وزیر انرژی عربستان
اعالم کرد که برای اصالح توافق کاهش تولید
نفت ،ضرورت فوری وجود ندارد.
به گزارش امتیاز و به نقل از خبرگزاری رویترز،
خالد الفالح ،وزیر انرژی عربستان ،امروز (شنبه 20
خردادماه) اعالم کرد :اکنون شواهدی وجود ندارد
که نشان دهد توافق جهانی تولیدکنندگان نفت
برای کاهش عرضه ،باید اصالح شود.وی افزود:
افت کنونی قیمت نفت ،ناشی از واکنش اغراق آمیز
بازار به برخی آمارهای نامطلوب است .وزیر انرژی
عربستان در سفر خود به قزاقستان ،گفت :باور دارم
که جریان غالب در بازار نفت ،به سوی بازگشت به
توازن در حرکت است.

انرژی

شماره 2223

وزیر نفت خبر داد:

تشکیل کارگروههایی در وزارت نفت برای امضای قراردادهای نفتی

سرویس انرژی -وزیر نفت از تشکیل
کارگروههایی در وزارت نفت برای امضای
قراردادهای نفتی در بخش باالدستی صنعت نفت
خبر داد.
به گزارش امتیاز؛ مهندس بیژن زنگنه امروز
(چهارشنبه 17 ،خردادماه) پس از پایان جلسه
هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره تشکیل
کارگروههایی در وزارت نفت گفت :این کارگروهها
برای امضای قراردادهای باالدستی صنعت نفت
تشکیل شده است و برای بهره برداری پروژهها
نیست؛ ما برای هر کدام از میدانها یک کارگروه
تشکیل دادیم.
وی افزود :هر کدام از این کارگروهها یک
بخش فنی دارد که طرح توسعه میدان را بررسی
و با طرف خارجی مذاکره میکند و هنگامی که به
تفاهم رسیدند باید در شورای فنی که در سطح
مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت
است ،بررسی شود پس از آن اگر الزم شد به
شورای عالی مخازن خواهد رفت.
وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که وضع
سیاسی پیش آمده برای قطر ،چه تاثیری بر
فعالیت ایران در میدان مشترک گازی پارس
جنوبی خواهد داشت ،گفت :فعالیت ایران در
پارس جنوبی ،بر اساس روال و برنامهای که
داشتیم ادامه خواهد داشت و مسئله خاصی
نیست.

مذاکرات برای فرزاد بی با هندیها تمام
نشده است
زنگنه درباره این که ،گفته می شود مذاکرات
با هندیها در خصوص طرح توسعه میدان گازی
فرزاد بی به نتیجه نرسیده است و یک شرکت روس
جایگزین شرکت هندی شده است آیا شما این خبر
را تایید می کنید یا خیر و برای توسعه میدان فرزاد
بی چه برنامه ای دارید ،گفت :ما با هندیها بر سر
توسعه فرزاد بی و قیمت گازی که از ما برداشت
میکنند به توافق نرسیدیم اما هنوز مذاکرات با آنها

تمام نشده است .وی ادامه داد :برای این که وقتمان
تلف نشود ،دو مسیر موازی را دنبال میکنیم ،با
شرکت گازپروم روسیه هم درباره میدان فرزاد بی
در حال گفت و گو و پیشنهاد آنها هستیم ،دوم این
که دوباره خودمان مطالعات میدان فرزاد بی را آغاز
کردیم که اگر قرار شد به روش دیگری میدان را
توسعه دهیم مطالعات آن را داشته باشیم و فرصت
را از دست ندهیم.
تداوم تولید مستمر بنزین در پاالیشگاه
ستاره خلیج فارس

زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره این که
مدعی شدند تولید بنزین در پاالیشگاه میعانات
گازی ستاره خلیج فارس پس از بهره برداری
کاهش یافته است ،گفت :خیر ،ما آن زمان هم
گفتیم تولید مستمر آغاز شده است و همان جریان
ادامه دارد و در حال تثبیت تولید در آنجا هستیم.
وی تاکید کرد :من هیچ وقت نگفته بودم
در بنزین خودکفا می شویم ،روزنامه کیهان در
گزارشی گفته بود خودکفا شدیم و خودش هم باید
پاسخگو باشد.
وزیر نفت در پاسخ به پرسشی در باره این
که پرونده گاز ترکیه همچنان باز مانده است ،آیا
حاضر هستید متن حکم و بحثهای مطرح شده
را منتشر کنید تا ارتباط آن با پرونده کرسنت
مشخص شود ،گفت :اصل داستان و تشریح آن را
می توانیم توضیح دهیم ،اما بحث حکم محرمانه
است و دو طرف نمی توانند آن را منتشر کنند،
در اختیار گذاشتن این سندها به مراجع رسمی
کشور هیچ مشکلی ندارد و می تواند در اختیار
آنها قرار گیرد.
زنگنه درباره صادرات نفت به اروپا هم گفت:
پیش تر هم گفتم ما در صدد تنوع مشتریان نفتی
خود هستیم ،در طول تحریم ما پنج مشتری
داشتیم و اکنون اضافه شده و در حال افزایش
است ،اما بدانید که قیمت فروش نفت خام ما بهطور
معمول به شرق دور بیشتر از اروپاست.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

ایران در پی توسعه انرژی های پاک است

سرویس انرژی -وزیر صنعت ،معدن و تجارت در مراسم افتتاح
پاویون ایران در اکسپوی قزاقستان گفت :توسعه انرژی های پاک
به عنوان یکی از راهکارهای کاهش آالیندگی جو ،در دستور کار
جمهوری اسالمی ایران است.
به گزارش امتیاز وبه نقل از وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
«محمدرضا نعمت زاده» افزود :ایران روابط بسیار خوبی با قزاقستان
دارد ،ما از حضور در این اکسپو خوشحالیم زیرا توانستهایم بخش
کوچکی از توانمندی هایی را که در زمینه انرژیهای پاک در کشور
وجود دارد ،به نمایش بگذاریم.
به گفته وی ،ایران کشوری با منابع غنی انرژی پاک است و
بخاطر فلسفه تاریخی و دیرینه ملت ایران در زمینه حفاظت از سالمت
کره زمین ،سیاستهای آب ،خاک و خورشید در کشور طراحی شده و
برنامههای مختلفی را برای استفاده از انرژیهای خدادادی در دستور
کار قرار داده است.
نعمت زاده خاطرنشان کرد :در زمینه انرژی بادی ،توان طراحی و
مهندسی و ساخت توربینهای بادی تا ظرفیت  2.5مگاوات در کشور
وجود دارد و در این زمینه قراردادی برای ساخت نیروگاه بادی با
کشور قزاقستان منعقد شده است.
وی با اشاره به تاریخ دو هزار ساله استفاده از آب در کشور که
بخشی از آن در تاسیسات شوشتر در معرض بازدید گردشگران قرار
داده شده است ،تصریح کرد :جمهوری اسالمی ایران از نظر طراحی و

ﺣﺼﺮ ﻭﺍﺛﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  32ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 960150ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ
ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  10ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/3/24ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ
ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﺵ ﺵ 32
ﺕ ﺕ  1351ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﺎﺋﻨﺎﺕ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﺵ ﺵ  22ﺕ ﺕ  1349ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﻗﺎﺋﻨﺎﺕ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﺵ ﺵ  30ﺕ ﺕ  1355ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺳﻤﻴﻪ
ﻋﺒﺎﺳﻰ ﺵ ﺵ  3804ﺕ ﺕ  1361ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻛﺒﺮﻯ ﺟﻮﺍﺩﻯ ﺵ ﺵ 675ﺕ
ﺕ  1326ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﺎﺋﻨﺎﺕ 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.
ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ  9ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/29973
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ  96/2/26 -ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  15500/95-634 -ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻮﺯﻩ
 634ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻨﻄﻘﻪ  13-12ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ -ﺭﺿﺎ ﺣﻤﺰﻩ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﻭﻳﻞ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﻴﺪ
ﺟﻼﻝ ﻣﻴﺮ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ – ﻣﺠﻴﺪ ﻋﺸﻴﺮﻯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ – ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ  31000000ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﻳﻚ
ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1576/807402/12ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/4/10ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ –ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ
ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ 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 ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺷﻮﺭﺍ –ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺿﺎ ﺣﻤﺰﻩ
ﺯﺍﺩﻩ ﺩﻭﻳﻞ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﻴﺪ ﺟﻼﻝ ﻣﻴﺮ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺠﻴﺪ ﻋﺸﻴﺮﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻣﺒﻠﻎ  31000000ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ  1ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1576/807402/12ﺗﺎﺭﻳﺦ 95/4/10
ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺷﻮﺭﺍ
ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺁﻥ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺼﺪﻕ ﭼﻚ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺩﻋﻮﺍ ﻭ
ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭ ﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻇﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺟﻪ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
ﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﻯ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺻﺤﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﻪ ﻛﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ
ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﺿﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﻳﻰ ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﺩﻳﻦ ﻳﺎ
ﺗﻌﻬﺪﻯ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻛﺴﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﺑﺮ ﺑﻘﺎﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺧﻼﻑ ﺁﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺎ
ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺧﻼﻓﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮ ﺑﻘﺎﻯ ﺩﻳﻦ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺮﺽ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻟﺬﺍ ﺷﻮﺭﺍ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻭ
ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  198-522-519-ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  313-310ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ
ﭼﻚ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﻳﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  31000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  420000ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮ ﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻭﻓﻖ
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺷﻤﺎﺭﻩ13-12
ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺣﻞ
ﺷﻮﺭﺍ
ﻗﺎﺿﻰ
110/29967
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9509982168500239ﺷﻌﺒﻪ  85ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9609972168500064ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻫﺎ-
ﺭﺍﺿﻴﻪ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ-ﺭﺳﻮﻝ ﻛﻠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻓﺮﺯﺍﺩ ﺷﺠﺎﻋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻏﻼﻣﻌﺒﺎﺱ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ-ﺍﻛﺮﻡ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﻑ ﺩﺍﻭﺩ –ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻳﻮﺳﻔﻰ –ﻣﻬﺪﻯ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﻑ ﻫﻮﺷﻨﮓ-
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﻑ ﻫﻮﺷﻨﮓ-ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺍﻭﺩ –ﻣﻬﻨﺎﺯ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﻑ ﻫﻮﺷﻨﮓ –ﺟﻮﺍﺩ
ﻗﺎﺳﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺍﻭﺩ –ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﻑ ﺩﺍﻭﺩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ-ﺗﺨﻠﻴﻪ –ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ-ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺍﺿﻴﻪ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭﻯ ﻭ ﺭﺳﻮﻝ ﻛﻠﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻓﺮﺯﺍﺩ ﺷﺠﺎﻋﻰ
ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﻫﻮﺷﻨﮓ-ﻣﻬﺪﻯ-ﻣﺴﻌﻮﺩ-ﻣﻬﻨﺎﺯ-ﺷﻬﺮﺕ ﻫﻤﮕﻰ ﻳﻮﺳﻔﻰ –ﻧﺴﺮﻳﻦ-ﻋﺒﺎﺱ-ﺍﻛﺮﻡ-ﺟﻮﺍﺩ
ﺷﻬﺮﺕ ﻫﻤﮕﻰ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻥ ﺑﻨﺎ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻴﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻩ
ﻣﻮﺟﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ  11633ﻣﻮﺭﺥ  51/1/17ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﻣﻌﺎﻥ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺩ ﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺴﺒﻰ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻳﺮﺍﺩ
ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻮﺟﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺿﻤﻨﻰ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﺎﺱ ﻭ ﺍﻛﺮﻡ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﻮﺭﺥ  95/8/1ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ
 28-27-15ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻮﺟﺮ ﻭ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﺼﻮﺏ  1356ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻋﻴﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻩ ﻭ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻇﺮﻑ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻬﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻇﺮﻑ
ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺣﻜﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮﻕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭﻟﻴﻜﻦ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ
ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﻨﻘﻀﻰ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺪﻭﺍ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭﺟﻪ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ
ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻳﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ
ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ .
 110/29963ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  85ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ساخت سدهای بزرگ ،جزو  10کشور مطرح جهان است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد :در زمینه سلولهای
خورشیدی ایران در پی اجرای پروژه هایی است تا به تولید این سلول
ها از کریستال بپردازد.
وی با اشاره به وجود بزرگترین منابع گاز طبیعی جهان در ایران،
ادامه داد :توربین های سیکل ترکیبی و توربین های گازی در کشور
مورد استفاده قرار می گیرند و اکنون توربینهای گازی و آبی 100
درصد در ایران تولید و صادر می شوند.
نعمت زاده یادآوری کرد :در ایران از زغال سنگ هیچ استفادهای
در تولید انرژی انجام نمی شود ،بلکه فقط مصارف صنعتی دارد.
وی ابراز امیدواری کرد جمهوری اسالمی ایران بتواند با کمک
همه کشورها بویژه قزاقستان در توسعه این صنایع گام های جدی
بردارد.
به گزارش ایرنا ،اقالم صادراتی ایران به قزاقستان شامل ظروف
شیشه ای ،لوازم خانه داری و خوراک پزی ،بخاری ،کولرهای آبی،
نشیمن های فلزی ،کفپوش ،کاشی ،سیمان ،سنگ مرمر ،تراورتن،
رخام ،پشم شیشه ،چرم ،کاغذ ،قند و شکر ،شکالت ،پسته ،چای،
خرما ،انگور ،آلو ،رب گوجه فرنگی و ...می شود.
قزاقستان نیز کاالهایی مانند ماشینک های اکسترودینگ،
کانتینرها ،ابزار فرز ،اجزا و قطعات موتور ،موتورهای پیستونی ،دستگاه
های تهویه ،محصوالت آهنی یا فوالدی ،لوله های حفاری ،پیچ و

مهره ،اکسیدآلومینیم ،جو ،گندم ،دانه کتان ،عدس ،تفاله نشاسته
و ...به ایران فرستاد.
قزاقستان با روسیه ،چین ،قرقیزستان ،ازبکستان و ترکمنستان
همسایه است .سواحل شمال شرقی دریای خزر نیز در خاک این
کشور قرار دارد و از این نظر همسایه آبی ایران به شمار می رود.
بیست و یکم آذرماه پارسال ،پانزدهمین نشست کمیسیون
مشترک همکاری اقتصادی ،تجاری ،علمی ،فنی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران و جمهوری قزاقستان در تهران برگزار و اعالم شد اکنون
 114شرکت در  14پروژه ایرانی با اعتبار یک میلیارد و  400میلیون
دالر سرمایه ایرانی کار می کنند.

پاالیش و پخش
تولید کنونی بنزین پایه کشور 62
میلیون لیتر در روز است

سرویس انرژی -شرکت ملی پاالیش
و پخش فرآورده های نفتی ایران در پاسخ
به خبر «تولید بنزین در کشور کاهش
یافت/مصوبه ضد خودکفایی کمسیون انرژی
مجلس» منتشره شده در خبرگزاری فارس،
جوابیه ای صادر کرد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
ایران ،طبق برنامه مدون از پیش تعیین شده
از نیمه دوم فروردین ماه  1396تاکنون،
واحدهای بنزین سازی پاالیشگاههای آبادان
و تهران ،واحد کت کراکر آبادان ،واحدهای
تقطیر  1و  2الوان ،واحد بنزین سازی
کرمانشاه و واحد تصفیه خوراک مربوط به
( RFCCواحد تولید بنزین از برش های
سنگین نفتی) امام خمینی (ره) شازند
تحت تعمیرات اساسی قرار گرفته و پس از
اتمام ،طبق برنامه در سرویس عملیاتی قرار
گرفتهاند ،به نحوی که هم اکنون میزان تولید
بنزین پایه پاالیشگاههای نفت خام کشور با
توجه به بهرهبرداری از پروژه بنزین سازی
بندرعباس حدود  62میلیون لیتر است.
با عنایت به تعمیرات اساسی واحدهای
فوق ،برنامه بنزین پایه تولیدی کشور بدون
تولیدات شرکت نفت ستاره خلیج فارس در
ماههای فروردین و اردیبهشت سال جاری
به ترتیب  52.5و  50.2میلیون لیتر در روز
بوده است؛ بنابراین جای سوال است تفاوت
میزان تولیدات فوق با  59.5میلیون لیتر
در روز تولید واقعی اعالم شده خبرگزاری
فارس از کجا تامین شده است و همچنین
جای بسی تعجب است که خبرگزاری مزبور
در تاریخ  96.02.01خبری با عنوان «تصمیم
خطرآفرین زنگنه ،اورهال امسال پاالیشگاهها
لغو شد» را منتشر کرد که در همان زمان
پاسخ مقتضی داده شده است.
اما این سوال برای خبرگزاری فارس مطرح
نشده است که وقتی در سال  1395میانگین
بنزین پایه تولیدی کشور  58.5میلیون لیتر در
روز بوده است و با انجام تعمیرات اساسی سال
 1396در واحدهای بنزین سازی بهطور میانگین
هشت میلیون لیتر در روز بنزین تولیدی
پاالیشگاههای کشور در بازه زمانی فوق کاهش
یافته است ،این مقدار به چه طریق در داخل
کشور تولید شده که طبق اعالم آن خبرگزاری
تولید روزانه  59.5میلیون لیتر است.
در خاتمه به اطالع هموطنان عزیز می
رساند هم اکنون افزون بر همه پاالیشگاههای
نفت خام ،واحد بنزین سازی پروژه میعانات
گازی ستاره خلیج فارس نیز در سرویس بوده
و در حال تثبیت و افزایش خوراک است که
پاسخگوی اعداد و ارقام متناقض و غیر واقعی
منتشره خبرگزاری مزبور است.

