شنبه  13آذر 1400

◾

◾فروش 18هزار نسخه کتاب در شهرهای کمتر برخوردار
مدیرعامل خانه کتاب و ادبـیــات ایــران بــا اش ــاره بــه میزان
مشارکت کتابفروشیها در پایان طرح پاییزه کتاب گفت:
 ۴۰کتابفروشی در شهرهای کمتر برخوردار از کتابفروشی
توانستند ۱۸هــزار و  ۱۹۲نسخه کتاب به ارزش ۱۸میلیارد و
۱۲۶میلیون و ۱۰۵هــزار و  ۸۸۷ریال به فروش برسانند .علی
رمضانی افزود:کتابفروشیهای شرکت کننده در این طرح
نسبتبهپاییزهکتاب ۱۳۹۹افزایشی۱۷درصدیداشتهاست.

خبر
روز

صبا کریمی به دنبال نشست مشترک رئیس
سازمان سینمایی و محسن فرهادی ،معاون فنی
سالمت محیط وزارت بهداشت امکان فعالیت عادی
برای سالنهای سینما فراهم شد .با توجه به
فروکش کردن کرونا و واکسیناسیون سراسری

گزارش

الیحه نظام
جامع رسانهای
تدوین میشود

◾

وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی اعالم
کرد :الیحه نظام
جامع رسانهای
در این وزارتخانه
در حال بررسی
برای تدوین است و
رسانههای نوین در
این سند مورد توجه
جدی قرار خواهند
گرفت .محمدمهدی
اسماعیلی در سفر
یکروزه به همدان در
نشستی با اصحاب
رسانه این استان افزود:
دبیرخانه اصالح نظام
فرهنگی و رسانهای
کشور در این وزارتخانه
فعال است و ما به دنبال
انعقاد تفاهمنامههای
عملیاتی با بخشهای
مختلف برای رفع
دغدغههای اصحاب
رسانه هستیم.

تصمیم بر آن شده محدودیت سقف ظرفیت
 ۵۰درصدی برای بلیتفروشی در سالنهای سینما
برداشته شود و بر اساس این تصمیم سالنهای
سینما با رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی
میتوانند از تمام ظرفیت خود برای بلیتفروشی

گزيده

نمیدیدیم امــا ما امــروز شاهد ایــن هستیم که
بچهها چــقــدر خوشحالند و بــا اشــتــیــاق بــرای
تماشای فیلم مورد عالقهشان به سینما میآیند.
رئــیــس هیئت مــدیــره انــجــمــن ســیــنــمــاداران با
بیان اینکه وقتی فیلم خــوب باشد سینما هم
موقعیت خودش را حفظ میکند ،ادامه میدهد:
خوشبختانه فیلمهای در حال اکــران در جذب
مخاطب بسیار خــوب عمل کــرده و سالنهای
سینما را دوباره احیا کردند.
وی بــا انتقاد از نگاه برخی اف ــراد کــه معتقدند
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ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ
ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ
ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ
ﭼﻨﺎﺭﺍﻥ – ﺑﻮﻟﻮﺍﺭ
ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ – ﺍﻣﺎﻡ
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ﭼﻨﺎﺭﺍﻥ – ﺑﻮﻟﻮﺍﺭ
ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ – ﺍﻣﺎﻡ
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ﻣﻠﻰ0060841427

ﺑﺮگ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
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ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺭﺟﺐ ﭘﻮﺭ
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ﻣﻨﺒﻊ
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ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺑﻪ ﺭﻳﺎﻝ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ

ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ

برگ سبز و سند کمپانی و سند محضری خودرو سواری
پراید  131مدل  1390به رنگ نقره ای به شماره پالک
855ج 74ای���ران  65به ش���ماره موتور  4244299و
شماره شاس���ی  S141229000022به مالکیت عایشه
ناروئی مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺮﻭﺯ
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7438000/549

ﺁﻗﺎ ﻗﻮﺍﻣﻰ

1391

◾

◾ درسینماهادستورالعملهااصولیرعایتمیشود
نوروزی در واکنش به اینکه با استفاده حداکثری
از ظرفیت سالنها آیا دستورالعملها جد یتر
از قــبــل رعــایــت خــواهــد ش ــد ،تــأکــیــد میکند:
تمام دستورالعملهای بهداشتی از ابتدا هم
جــدی گرفته مـیشــد ،بــه دلــیــل اینکه ماهیت
و ســاخــتــار فیزیکال ســالــن سینما بــه گــونـهای
است که این اتفاق میافتد .سالنهای سینما از
معدود مکانهایی است که به دلیل سقف بلند
و تهویههایی که دارد میتوان دستورالعملها را
راحتتر در آن اجرا کرد .به نظرم تنها مکانی که
دستورالعملها درست و اصولی در آنجا رعایت
میشود ،سینماست.
طــبــق شــواهــد و ب ــراس ــاس آنــچــه ســیــنــمــاداران
میگویند ،سینما همزمان بــا اک ــران فیلمهای
پــرمــخــاطــب راه را بـ ــرای ورود دوب ـ ــاره مـ ــردم و
عالقهمندان به سالنها هموار و اعتماد آ نها
را بــه فضایی ایمن جلب کــرده اســت و بــه نظر
میرسد با استفاده حداکثری از ظرفیت سالنها
و لغو محدودیت تردد شبانه و نمایش فیلمهای
خ ــوب چ ــرخ سینما هــم بــچــرخــد و بــه روزه ــای
خوبش بازگردد.

ام ــا ســجــاد ن ـ ــوروزی ،مــدیــر پــردیــس سینمایی
«آزادی» و عضو شورای صنفی در واکنش به از
سرگیری فعالیت  100درصدی سالنهای سینما
مـیگــویــد :مــدتــی اســت کــه م ــردم بــه سینماها
بازگشتند و نمودار مخاطبان ما از تاریخ پنجم
آبان ماه به این سو نشان میدهد مردم به صورت
جدی در سالنهای سینما حضور دارند.
وی بــا اش ــاره بــه دالی ــل حــضــور دوب ــاره م ــردم در
ســالـنهــای سینما تأکید مـیکــنــد :قطعا ً فضا
متفاوت شــده و یکی از دالیــلــش ایــن اســت که
فیلمهای متنوعی در ژانرهای مختلف در حال
اکران هستند و از طرفی دیگر نیز فیلمهای زیادی
هم متقاضی اکران هستند و این نشان میدهد
به سمت عادیشدن در حال حرکت هستیم.
نوروزی یادآور میشود :در روزهایی که سالنها
با ظرفیت  50درصــدی به فعالیت خــود ادامــه

,1408515ف

ﺭﺩﻳﻒ

قاصد اشرفی در بخش دیگری از سخنان خود
بــا انــتــقــاد از عملکرد سمفا مـیگــویــد :یکی از
مشکالت اساسی سینماداران «سمفا» است.
پیش از این ،سینماتیکت با فراز و نشیبهایی
که داشت اما جایگاه ویژه خودش را پیدا کرده بود
و ما کوچکترین مشکلی در اکران نداشتیم اما
سمفا وضعیت را سخت کرده و پول سینماداران
در آن امنیت ن ــدارد .وضعیت ایــن گونه است
که مبلغ حاصل از فروشی که سهم صاحبان
فیلم است وارد سینماتیکت با مدیریت جدید
شده اما پول را در آن بلوکه کردهاند و این نگرانی
بزرگی را برای ما ایجاد کرده است .وزارت ارشاد
باید به این مسئله ورود کرده و امنیت پول ما را
تأمین کند.

سندکمپانی کامیونت ون نیسان  2400مدل 1388
ش���ماره پالک ای���ران654-32ج 88ش���ماره موتور
 507736شماره شاسی NAZPL140TBM217014
ب���ه ن���ام موس���ی الرض���ا زمن���دی مفق���ود
گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط م���ی باش���د.
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1/1388110

ﺑﺮگ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ

1395
ﺩﻭﺭﻩ 3
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1395
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ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ

ﺑﺮگ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
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1/1388086

ﺑﺮگ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ

ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ

آگهی مفقودی

ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .

ﻛﻼﺳﻪ

میدادند نیز ظرفیت لحاظ شده تکمیل میشد و
انتظار میرود با بازگشت به روال سابق با پرشدن
سالنها هم مواجه شویم.
ایــن عضو ش ــورای صنفی درب ــاره اینکه شاید
بــســیــاری از م ــردم هــنــوز از رون ــد و چگونگی
فعالیت سینماها بــه درســتــی اطــاع نداشته
بــاشــنــد م ـیگــویــد :بــه نــظــرم جــامــعــه مخاطبی
که سینمادوست هستند متوجه وضعیت و
شیوه کار سالنها هستند و میدانند سینماها
فعالند.

,1408538ف

ب����رگ س����بز خ����ودرو س����واری ه����اچ ب����ک چ����ری تی����پ
 AT-TIGGO7رن����گ مش����کی متالی����ک س����ال  1398به
ش����ماره ش����هربانی  25ب  575ای����ران  59و ش����ماره
بدن����ه  NATGBACR2K1007044وش����ماره موت����ور
 MVME4T15BADJ007461ب����ه مالکی����ت اس����ماعیل
تازیکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

برگ س���بز ،کارت و س���ند خودروی س���واری پراید
جی ای ایکس آی مدل  1386رنگ س���فید روغنی
ب���ه ش���ماره موت���ور  2124383و ش���ماره شاس���ی
 S1412286199104و ش���ماره انتظام���ی  615د 54
ای���ران  36به مالکیت حس���ین جان���ی مفقود و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.

ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻓﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ،ﺑﺪﻳﻬﻲ

7438000/621

◾

◾ پول سینماداران در «سمفا» امنیت ندارد

سینمای ایران آثار مبتذل بسیاری تولید میکند
متذکر میشود :سینمای ما یکی از سالمترین و
پاکترین سینماها در جهان است .سینما یکی
از افتخارات نظام ماست و جایگاه ویژه خودش
را حفظ کــرده و واضــح اســت که اگــر ای ــرادی هم
در آن وجــود دارد باید آن را از میان برداشت.
من به عنوان کسی که  42سال از عمرم در این
عرصه گذشته به کارم افتخار میکنم ،هر چند با
مشکالت زیادی مواجه بودیم اما جایگاه فرهنگی
سینما قابل افتخار است.

ﺩﺭﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﺓ  208ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬـﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺼﻮﺏ ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ  1366ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼـﺎﺕ ﺯﻳﺮﺑﻪ ﻣﺆﺩﻳﺎﻥ

ﻧﺎﻡ ﻣﻮﺩﻱ

استفاده کنند .این اتفاق در حالی رخ میدهد که
نزدیک به دو سال است سالنهای سینما نه تنها
نتوانستهاند با همه ظرفیت خود میزبان عالقهمندان
باشند که حتی چراغشان هم در فاصلههای طوالنی
و مکرر به دلیل تشدید کرونا و وضعیت قرمز شهرها

سینمای ما یکی از سالمترین و پاکترین سینماها در جهان است .سینما یکی
از افتخارات نظام ماست و جایگاه ویژه خودش را حفظ کرده و واضح است که
اگر ایرادی هم در آن وجود دارد باید آن را از میان برداشت.

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ

خاموش شده است .حاال این خبر میتواند هم برای
مردمی که مدتهاست با نگرانی از سینما رفتن
امتناع کردهاند و هم سینماداران و صاحبان آثار که
در این مدت با خسارتهای مالی بسیاری مواجه
شدهاند ،خبر خوشی باشد.

◾

◾

1394

◾

◾تولید سریال «»۱۳۵۷
سعیدکمانی،تهیهکنندهسینماوتلویزیونگفت»۱۳۵۷«:
عنوان سریالی دربــاره انقالب اسالمی است که آن را تهیه
خواهد کرد .او در گفتوگو با صبا افزود :تصمیم داریم در
صورت مهیا شدن شرایط ،سریال « »۱۳۵۷را جلو دوربین
ببرم.فیلمنامهاینمجموعهتلویزیونی 30قسمتیهماکنون
توسط وحید نیکخواه آزاد در حال نگارش است و کارگردان
ایناثرهنوزمشخصنیست.

◾سینما در حال بازگشت به روال سابقش است

◾تصویر زیبای بچهها و والدینشان در سینما
قاصد اشرفی با ابراز خشنودی از اینکه سینما
در کمتر از یک ماه جایگاه خــودش را بازیافته،
م ـیگــویــد :فــیــلـمهــای خــوبــی در ح ــال نمایش
اس ــت ،بــه وی ــژه فیلم «شــهــر گــربـههــا» در کنار
آثــاری همچون «گشت ارش ــاد»« ،قهرمان» و
«دینامیت» سبب بازگشت رونــق به سالنها
شــده و بچهها هــمــراه خــانــوادهشــان بــه سینما
میآیند .چندین سال بود خانوادهها را در سینما

ﺳﺎﻝ
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ

◾

سینما از قرنطینه درآمد

م ــح ــم ــد ق ـ ــاص ـ ــد اش ـ ــرف ـ ــی،
رئــیــس هیئت مــدیــره انجمن
ســیــنــمــاداران کــشــور و مدیر
سینما مــانــدانــا بــا اشـ ــاره به
اینکه نــزدیــک بــه دو ســال اســت سینماها در
وضعیت اسفناکی قــرار دارن ــد و خسارتهای
جبرانناپذیری به صاحبان فیلم و سینماداران
وارد شــده ،میگوید :البته وزارت ارشــاد هم در
حد توانش کمک کرده اما هنوز تعهدات مالی
وجود دارد که پرداخت نشده است .سالنهای
سینما نیز بدهیهای انباشته زیــادی دارنــد و
مقروض هستند و سالها طول میکشد که این
خسارتها جبران شود.
وی تأکید میکند :در این میان عدهای میگفتند
پرونده سینما بسته و از گردونه چرخه اقتصادی
خارج شده است ،البته حق هم داشتند زیرا در
این ایام سرنوشت سینما قابل پیشبینی نبود،
اما خوشبختانه با اکــران فیلمهای خوب ثابت
شد سینما هنوز جایگاه ویــژهاش را حفظ کرده
و مردم عالقهمندند فیلم را بر پردههای عریض
سالنهای سینما ببینند.

شماره 9687

◾پایانغافلگیرکننده«سرجوخه»
امشب با پخش قسمت سیام ،سریال امنیتی جاسوسی
«سرجوخه» به کارگردانی احمد معظمی به پایان میرسد.
روابطعمومیاینسریالاعالمکردهدرقسمتهایپایانیقرار
استازشخصیتسرجوخهرونماییشود«.یوریگال»رئیس
میز ِایراندرموساداستکهدرسریال«سرجوخه»محورتمام
خرابکاریها و ترورها قرار میگیرد .ترورهایی که موساد بعضا ً
تآنرابهعناوینمختلفپذیرفتهاست.
مسئولی ِ

درباره آغاز فعالیت  100درصدی سالنهاپس از دو سال

◾معلوم نــبــود سرنوشت
سینما چه میشود

فرهنگ
و هنر

◾

◾معرفیهیئتانتخابچهلمینجشنوارهفیلمفجر
ستادچهلمینجشنوارهفیلمفجر،اعضایهیئتانتخاب
بخشمسابقهسینمایایران(سودایسیمرغ)درچهلمین
جشنواره فیلم فجر را معرفی کرد .بهروز افخمی؛ کارگردان،
اسماعیل بـنـیاردالن؛ استاد دانشگاه ،پــوران درخشنده؛
کارگردان ،حسین زندباف؛ کارگردان ،مجید شاهحسینی؛
مدیر فرهنگی و پژوهشگر ،اسفندیار شهیدی؛ مدیر
فیلمبرداریومحمدحسیننیرومند؛مدیرفرهنگی.

 28ربیعالثانی 1443

 4دسامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

WWW.QUDSONLINE.IR

برگ س���بز خودرو س���واری پراید تی���پ  131SEبه
رن���گ س���فید – روغن���ی م���دل  1398ب���ه ش���ماره
موت���ور  M13/6298468و ش���ماره شاس���ی
 NAS411100K3529593ب���ه ش���ماره پالک – 32
 967ه  92به مالکیت نگین طحان مفقود گردیده
و از درجه اعتبارساقط می گردد.
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ﺍﺭﺯﺵ
ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ

66,148,937,024

ﺍﺭﺯﺵ
ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ

23,965,113,911

ﺳﻰ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ
ﺳﻰ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ
ﺳﻰ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ

ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﭼﻨﺎﺭﺍﻥ – ﺑﻮﻟﻮﺍﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ
– ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ 5
ﭼﻨﺎﺭﺍﻥ – ﺑﻮﻟﻮﺍﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ
– ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ 5
ﭼﻨﺎﺭﺍﻥ – ﺑﻮﻟﻮﺍﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ
– ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ 5
ﭼﻨﺎﺭﺍﻥ – ﺑﻮﻟﻮﺍﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ
– ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ 5
ﭼﻨﺎﺭﺍﻥ – ﺑﻮﻟﻮﺍﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ
– ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ 5
ﭼﻨﺎﺭﺍﻥ – ﺑﻮﻟﻮﺍﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ
– ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ 5
ﭼﻨﺎﺭﺍﻥ – ﺑﻮﻟﻮﺍﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ
– ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ 5
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻃﺮﻗﺒﻪ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻃﺮﻗﺒﻪ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻃﺮﻗﺒﻪ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻃﺮﻗﺒﻪ

36

3001/1

ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺷﺠﺎﻉ

1393

79217

ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻫﻴﺎﺕ

ﻣﺸﺎﻏﻞ

51,254,690

1400/10/02
ﺳﺎﻋﺖ 10

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻃﺮﻗﺒﻪ

37

3031/001

ﺳﻴﺪﻋﻠﻰ ﺣﺴﻴﻨﻰ
ﻓﻘﻴﻪ

1393

79451

ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻫﻴﺎﺕ

ﻣﺸﺎﻏﻞ

50,443,000

1400/10/06
ﺳﺎﻋﺖ 10

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻃﺮﻗﺒﻪ

38

3031/001

ﺳﻴﺪﻋﻠﻰ ﺣﺴﻴﻨﻰ
ﻓﻘﻴﻪ

1394

31693

ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻫﻴﺎﺕ

ﻣﺸﺎﻏﻞ

42,950,550

1400/10/06
ﺳﺎﻋﺖ 10

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻃﺮﻗﺒﻪ

39

2648

ﺍﻟﻮﻧﺪ ﺗﺠﺎﺭﺕ
ﻫﺨﺎﻣﻨﺶ

1398

100000108648380
1400/08/29

ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ

ﺗﺎ  30ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﺎپ

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ21

5,237,789,661
0
3,666,452,763
0
0
10,982,711,572

2648

ﺍﻟﻮﻧﺪ ﺗﺠﺎﺭﺕ
ﻫﺨﺎﻣﻨﺶ

1398

80884628
1400/09/03

ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
169ﻣﻜﺮﺭ

2648

ﺍﻟﻮﻧﺪ ﺗﺠﺎﺭﺕ
ﻫﺨﺎﻣﻨﺶ

1398

100000108648381
1400/08/29

ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﺍﺭﺯﺵ
ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ-
ﻓﺼﻞ3

7,232,400,000
3,616,200,000
16,272,900,000

ﺍﺭﺯﺵ
ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ-
ﻓﺼﻞ4

15,506,384,635
7,753,192,318
58,148,942,382

ﺗﺎ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﭼﺎپ

43

2648

ﺍﻟﻮﻧﺪ ﺗﺠﺎﺭﺕ
ﻫﺨﺎﻣﻨﺶ

1399

100000108648372
1400/08/29

ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ

26,391,222,845
0
18,473,855,991

ﺗﺎ  30ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﭼﺎپ

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 21

44

2648

ﺍﻟﻮﻧﺪ ﺗﺠﺎﺭﺕ
ﻫﺨﺎﻣﻨﺶ

1399

100000108648375
1400/08/29

ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﺍﺭﺯﺵ
ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ-
ﻓﺼﻞ1

663,215,340
331,607,670
1,492,234,515

ﺗﺎ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﭼﺎپ

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 21

ﺍﺭﺯﺵ
ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ-
ﻓﺼﻞ2

4,863,374,892
2,431,687,446
10,942,593,507

ﺗﺎ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﭼﺎپ

ﺍﺭﺯﺵ
ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ-
ﻓﺼﻞ3

20,057,606,316
10,028,803,158
45,129,614,211

40
41
42

45

46

47

48

2648

2648

2648

2648

2648

ﺍﻟﻮﻧﺪ ﺗﺠﺎﺭﺕ
ﻫﺨﺎﻣﻨﺶ

ﺍﻟﻮﻧﺪ ﺗﺠﺎﺭﺕ
ﻫﺨﺎﻣﻨﺶ

ﺍﻟﻮﻧﺪ ﺗﺠﺎﺭﺕ
ﻫﺨﺎﻣﻨﺶ

ﺍﻟﻮﻧﺪ ﺗﺠﺎﺭﺕ
ﻫﺨﺎﻣﻨﺶ

ﺍﻟﻮﻧﺪ ﺗﺠﺎﺭﺕ
ﻫﺨﺎﻣﻨﺶ

1398

1399

1399

1399

1399

100000108648383
1400/08/29

100000108648373
1400/08/29

100000108648376
1400/08/29

100000108648379
1400/08/29

80884638
1400/09/03

1408532

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤـﻮﻣﻰ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟـﻴﺎﺗﻰ ﺧﺮﺍﺳـﺎﻥ ﺭﺿﻮﻯ ) ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﺮﺩﻣﻰ (1526

ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﺗﺎ  30ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﺎپ

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ21

ﺗﺎ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﭼﺎپ

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 21

ﺗﺎ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﭼﺎپ

ﺍﺭﺯﺵ
ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ-
ﻓﺼﻞ4

49,212,887,095
24,606,443,547
110,728,995,963

ﺗﺎ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﭼﺎپ

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
169ﻣﻜﺮﺭ

0
0
29,125,632,848

ﺗﺎ  30ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﭼﺎپ

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 21

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 21

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 21

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 21

ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ 21

