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اخبار
صادرات نفت از کرکوک به
يک ميليون بشکه ميرسد

وزير نفت عــراق گفت :توليد نفت خود از
ميادين کرکوک را به يک ميليون بشکه
در روز افزايش خواهيم داد.به گزارش مهر
به نقل از رويترز« ،جبار العيبي» گفت :قصد
داريم توليد خود از ميادين نفتي کرکوک را
به يک ميليون بشکه در روز افزايش دهيم.
وي در بازديد از ميادين نفتي «باي حسن»
و «آوانا» دســتور سرعت بخشيدن به باز
گرداندن عمليات را خواستار شد.همچنين
صادرات نفت عــراق از ميادين کرکوک
از زمــان باز پس گرفتــن کنترل منطقه
کردستان عراق به دست نيروهاي تحت
فرمان دولت مرکزي اين کشور به حالت
تعليق درآمده است.در هفدهم ماه گذشته
ميالدي نيروهاي عراقي ،کنترل ميادين
نفتي «باي حسن» و «آوانا» را در شمال
شرقي کرکوک به دست گرفتند«.العيبي»
در ماه گذشته ميالدي از مقامات کردستان
عراق درخواست کرده بود که به بغداد اجازه
استفاده از خط لوله خود را به منظور صادرات
نفت خام کرکوک بدهند؛ اما همچنان هيچ
جوابي از آنها دريافت نکرده است.
تقاضاي نفت تا  8سال ديگر از
 100ميليون بشکه ميگذرد

آژانس بينالمللي انــرژي پيشبيني کرد
تقاضاي نفت تا  8سال ديگر از  100ميليون
بشــکه بگذرد و قيمت نفت به بشکهاي
 83دالر برســد.به گزارش فارس به نقل
از اســپوتنيک ،آژانس بينالمللي انرژي در
آخرين گزارش ساالنه خود درباره چشمانداز
مصرف انرژي در جهان پيشبيني قبلي خود
از تقاضاي نفت طي دهههاي آينده را افزايش
داد.بنا به گزارش اين آژانس تقاضاي نفت
در سال  2040با  12درصد افزايش نسبت
به ميزان کنوني به  104.9ميليون بشــکه
در روز خواهد رسيد.اين آژانس در گزارش
قبلي خود اين رقم را  103.5ميليون بشکه
روزانه پيشبيني کــرده بود که در گزارش
کنوني  1.4ميليون بشــکه افزايش يافته
است.اين آژانس همچنين پيشبيني کرده
اســت تقاضاي نفت در سال  2025نسبت
به ميزان کنوني  7درصد افزايش مييابد و
به روزانه  100.3ميليون بشکه خواهد رسيد
که اين پيشبيني نيز نسبت به پيشبيني
سال گذشته  2.1ميليون بشکه در روز بيشتر
است.اين آژانس قيمت نفت در سال 2025
را  83دالر در هر بشکه پيشبيني کرده که
 18درصد نســبت به پيشبيني قبلي اين
سازمان پايينتر است.
صادرات نفت عربستان به آمريکا به
کمترين رقم  ۳۰سال گذشته رسيد

ميزان واردات نفت خام آمريکا از عربستان
در ماه اکتبر به  ۵۲۵هزار بشکه در روز رسيد
که پايينترين رقم از مي ۱۹۸۷تاکنون است.
به گزارش تسنيم به نقل از بلومبرگ ،يکباره
اکنون ميزان صادرات نفت خام عربستان به
ساحل تگزاس به رقميبسيار ناچيز کاهش
يافته اســت.از ماه جوالي تاکنون ،شرکت
آرامکو عرضه نفت را محدود کرده و تالش
دارد موجودي تانکرهاي ذخیرهسازي نفت
در پااليشــگاه موتيوا و بســياري ديگر از
پااليشگاههاي سراســر آمريکا را به صفر
برســاند.اين بخشــي از برنامه عربستان و
متحدانش براي افزايش قيمت نفت است،
حتي اگــر اين اقدام به قيمت قرباني کردن
سود باالي اين کشــور از بازار نفت آمريکا
تمام شود.نتيجه اين اقدام کاهش صادرات
نفت خام عربستان به آمريکا به پايينترين
رقم  30سال گذشته بوده است.براساس اين
گزارش ،ميــزان واردات نفت خام آمريکا از
عربســتان در ماه اکتبر به  525هزار بشکه
در روز رسيد که پايينترين رقم از مي1987
تاکنون اســت.اين رقم يک دهه پيش 1.5
ميليون بشکه در روز بوده است.

زمينه افزايش توليد نفت به  4/7ميليون بشکه در روز فراهم نيست
اميرمهدي نعمتي-عصرايرانيان :دولت
در پســابرجام میگوید بــه دنبال جذب
سرمايهگذاري خارجي است تا بتواند توليد
نفت خــود را بازهم افزايش دهد اين در
حالي اســت که ميادين کشور در دولت
يازدهم به خوبي توســعه داده نشد و در
واقع مســئوالن منتظر خارجيها ماندند
تا آنها بيايد و کار توســعه را انجام دهند.
هم اکنون هم بــا روي کارآمدن ترامپ
رفتار دولت آمریکا در قبال برجام جذب
ســرمايه گذاري خارجي سخت به نظر
ميرسد.به گزارش «عصرايرانيان» وزير
نفت وعده داده که تا پايان ســال 1400
توليد نفت کشور را به  4.7ميليون بشکه
در روز برســاند اين در حالي اســت که
برخي معتقدند با توجه به عدم توســعه
ميادين کشــور و ناموفق بودن در جذب
سرمايه گذاري تحقق اين وعده بعيد به
نظر ميرسد.در اين خصوص به گفتگو
با نايب رييس کميسيون انرژي مجلس
به گفتگو پرداختيم که متن اين گفتگو به
شرح زير است:
وزير نفت هدفگذاري کرده که توليد
نفت را تا ســال  1400به  4.7ميليون
بشکه در روز برســاند به نظر شما اين
هدفگذاري قابل تحقق است؟

بلــه از نظر من قابل تحقق اســت ولي
مشــروط بر اينکه کار صــورت بگيرد.
باالخره خيلي از ميادين ما هنوز توســعه
داده نشــده است ،هم اکنون نيز نزديک
به  4ميليون بشــکه نفت توليد ميکنيم
و در سال  89هم توليد ما چيزي نزديک
به  4.2ميليون بشکه در روز بود.بنابراين

اگر ميادين ما توســعه داده شود ميتوان
اين  500هزار بشــکه را به توليد روزانه
نفت افزود.اما درباره اينکه آيا برنامه ريزي
در اين زمينه صــورت گرفته و اقدامات
الزم انجام شــده تا مــا بتوانيم به اين
هدف دست پيدا کنيم بايد جواب داد که
متاسفانه تاکنون چنين گامهايي برداشته
نشده است.به طوري که در جنوب کشور
در مياديني مثــل آزادگان و ياران اتفاق
خاصي نيفتــاده ،همان چند دکلي که بر
روي اين ميادين کار ميکردند هم اکنون
نيز در حال کار هستند و توسعهاي صورت
نگرفته است.در ساير ميادين هم خيلي از
دکلهاي حفاري که بايد چاه حفر کنند
تا توليد نفت افزايش پيدا کند هم اکنون
بيکار هستند و خيلي از شرکتها در حال

حاضر در حال ورشکســتگي هستند که
از آن جمله ميتوان به شــرکت حفاري
شمال اشاره کرد بنابراين زمينهاي براي
افزايش توليد نفت و رســيدن به سطح
توليد هدفگذاري شــده از سوي وزارت
نفت فراهم نيست.

آيا فکر ميکنيد با فراهم کردن زمينهها
براي افزايش توليد ،بدون سرمايه گذاري
خارجي اين هدفگذاري محقق ميشود؟

مسئوالن عنوان کردهاند که صنعت نفت
نيازمند  200ميليارد دالر سرمايه گذاري
اســت و نميتوان همه اين سرمايه را از
داخل تامين کرد ولي قابل تامل اســت
کــه از اين مبلغ  130ميليــارد دالر آن
بايد از منابع داخلي ،يعني با فروش اوراق
مشارکت ،سرمايه گذاري مردم و برداشت

با تغيير تصميم آمريکا درباره برجام رقم ميخورد

بازنگري «توتال» در قرارداد گازي با ايران

در حالي که توتال با خريد ســهام چند شرکت از
آمريکا حضور خود را در اين کشــور افزايش داده
است ،اينبار رئيس توتال با نگراني بيشتري درباره
قرارداد با ايران صحبت کرده و گفته اســت اگر
آمريکا موضع سختي در برابر ايران بگيرد ،درباره
قــرارداد گاز پارس جنوبي بازنگــري ميکنيم.
به گزارش فارس ،براســاس قــراردادي که بين
شرکت فرانســوي توتال با ايران انجام شده قرار
است ميلياردها دالر در توسعه ميدان گازي پارس
جنوبي ايران ســرمايهگذاري شود ،اين نخستين
ســرمايهگذاري از اين نوع از زمان لغو تحريمها
عليه ايران است.اما پس از آن ترامپ تهديد کرده
است در صورتي که آمريکا و همپيمانانش درباره
قرارداد هستهاي به بنبست بخورند از اين قرارداد
خارج خواهد شد.در اين زمينه پاتريک پويانه رئيس
توتال به شــبکه خبري سيانان گفته است؛ در
صورتي که چارچوب قانوني وجود داشته باشد ،ما
ميتوانيم اين قرارداد (توسعه قرارداد پارس جنوبي)
را به صورت قانوني پيش ببريم.اما اگر نتوانيم به
داليل رژيم تحريمياين قــرارداد را اجرا کنيم،
مجبوريم در اين قــرارداد بازنگري کنيم.ترامپ
موضع سختي را ماه گذشــته درباره ايران اتخاذ

کرد ،او تهــران را به نقض اجراي تعهدات برجام
متهم کرد و اعالم کرد ديگر تأييد نميکند که لغو
تحريمها به نفع آمريکا بوده اســت.اين توافق در
حال حاضر کام ً
ال در برزخ قرار گرفته تا زماني که
کنگره تصميم بگيرد چه موضعي بايد داشته باشد،
اما خطرات استراتژي ترامپ زنجيرهاي از اتفاقات
را ايجاد کرده که ادامهدار شده است.با وجود اين،
پويانه گفت :اگر رژيم تحريميبراي ايران وجود
داشته باشد مجبوريم آن را به شدت بررسي کنيم.
ما با آمريکا کار ميکنيم ،ما سرمايههايي در آمريکا
داريم که باعث افزايش بيشتر سرمايههاي ما در
آمريکا ميشود.توتال هفته گذشته حضور خود را
در آمريکا با خريد ســرمايههاي گاز طبيعي مايع
از شــرکت انجي افزايش داد ،همچنين ســهام
شــرکتهاي کمرون الانجي تاجکت در ايالت
لويزيانا را خريــداري کرد.رئيس توتال همچنين
گفت :ما روي پروژه کار ميکنيم ،ما مناقصههايي
را برگزار کرديم و بايد قراردادهاي مربوط به اين
مناقصه را تا ژانويه اجرا کنيم ،من اميدوارم تا آن
زمان کنگره پاســخي براي رئيسجمهور داشته
باشد و رئيسجمهور بتواند تصميم بگيرد که آيا
موضع جديدي اتخاذ ميکند يا نه.

از صندوق توسعه ملي تامين شود.بنابراين
ما بايد اين ســرمايه را جذب کرده و راه
جذب اين ســرمايه هم وجود دارد لذا با
وجود اين که به سرمايه گذاري خارجي
هم نياز است ولي با جذب سرمايه داخلي
هم ميتوان بسياري از کارها را جلو برد و
هدفگذاري تعيين شده را محقق کرد.

به نظر شما اگر توليد نفت به سطح
تعيين شده برســد اين نفت به صورت
خام صادر خواهد شد و يا صرف مصرف
داخــل و تبديل بــه فرآوردههاي نفتي
ميشود؟

منابع نفتي يک منبع خدادادي است که
در کشور ما در حد زيادي يافت ميشود،
ما هم زحمتي براي ايجاد آنها نميکشيم
و تنهــا آن را از ميادين خود برداشــت

ميکنيم لذا قطعا اگر قرار است افزايش
توليد نفت صورت بگيرد اين نفت حتما
بايد تبديل به فرآوردههاي با ارزش شده
و در داخل و يا خارج از کشور به فروش
برسد نه اينکه با خام فروشي اين نفت به
منافع ملي خود ضربه بزنيم البته مصرف
داخلــي فرآوردههــاي نفتــي در داخل
کشــور هم رو به افزايش بوده که بايد با
سياستهاي کنترلي جلوي مصرف بيرويه
فرآوردههــاي نفتــي را گرفت و بخش
زيــادي از فرآوردههايــي را که از محل
افزايش توليد نفت تهيه ميشوند را صادر
کرد تا براي کشــور ارزش افزوده ايجاد
شود.همانطور که مقام معظم رهبري بارها
فرمودهاند که مسئوالن بايد خامفروشي را
کنار گذاشته و در مسير توليد فرآوردههاي
با ارزش حرکت کنند.

آيا به نظر شما وزارت نفت برنامهاي
در راســتاي توليد فرآوردههاي نفتي و
جلوگيري از خام فروشي دارد؟

من بعيد ميدانم کــه برنامهاي در اين
زمينه وجود داشــته باشد زيرا مسئوالن
اگر برنامهاي در اين زمينه داشــتند بايد
پااليشــگاه و مجتمعهاي پتروشيميدر
کشــور ايجاد ميکردند و زيرساختها
براي توليد فــرآورده و جلوگيري از خام
فروشي فراهم ميشــد که متاسفانه با
توجه بــه عملکــرد وزارت نفت چنين
برنامهاي ديده نميشــود و اقداميهم
عملي نشــده است بنابراين بعيد به نظر
ميرسد که مســئوالن با اين عملکرد
در آينده نيز در مســير جلوگيري از خام
فروشي قدم بردارند.

رييسسنديکايبرق:

تشکيلوزارتانرژي،مشکلنيروگاههاراحلميکند

رييس سنديکاي برق گفت :از آنجايي که وزارت
نفت مسوول تامين سوخت نيروگاههاي حرارتي
بوده در حالي که مديريت و سياست گذاري آن
مربوط به وزارت نيرو است ،در اين ميان همواره
ناهماهنگي وجود دارد.علي بخشــي در گفتگو
با مهر ،با اشــاره به بررســي کارشناسانه مرکز
پژوهشهاي مجلس شوراي اسالميو همچنين
سنديکاي برق پيرامون جدا شدن بخش برق از
وزارت نيرو ،گفت :بخــش عمده توليدات برق
کشور از نيروگاههاي حرارتي است ،نيروگاههايي
که سوخت عمده آنها گاز و البته گازوييل است.
وي ادامه داد :از آنجايي که وزارت نفت مسوول
تامين ســوخت مورد نياز نيروگاههاي حرارتي
بوده در حالي که مديريت و سياست گذاري آن
مربوط به وزارت نيرو است ،در اين ميان همواره
ناهماهنگي و مشــکالتي وجود دارد.اين فعال
بخش خصوصي مديريت يکپارچه را مهمترين
دستاورد جدا شــدن بخش برق از وزارت نيرو و
الحاق آن به وزارت نفت دانست و تصريح کرد :در
حال حاضر مباحثي در ارتباط با تغيير نوع مصرف
از حالت گازي به برقي وجــود دارد که نيازمند
بررسي بيشتر است اما در صورت انجام ،بي شک

وزارت نفت ميتواند متولي مناسبي باشد چراکه
تامين گاز تماميبخشها برعهده اين وزارتخانه
اســت.از ســويي ديگر صادرات برق يکپارچه
ميشود.بخشي درباره شبهات درباره رانتي شدن
نيروگاهها همانند برخي از پتروشيميها توضيح
داد :بــا مد نظــر گرفتن نرخ خوراک مناســب
ميتوانيم از رانتي شدن جلوگيري کنيم.اين در
حالي اســت که نرخ خوراک گازي نيروگاههاي
حرارتي حدود ١١ســنت است.رييس سنديکاي
برق ايران همچنين به اختالف قيمت تمام شده
هر کيلووات ســاعت برق با ميزان قيمتي که از
مصرف کنندگان دريافت ميشــود اشاره کرد و
افزود :بدهيهاي وزارت نيرو باالست از طرفي
منابع مالي کافــي براي تامين پــروژه در اين
وزارتخانه وجود ندارد بنابراين جدايي اين بخش
ميتواند به نفع آن باشــد.چندي است موضوع
جدايي بخش برقــي وزارت نيرو و الحاق آن به
وزارت نفت و تشکيل وزارت انرژي مطرح شده
است ،مطلبي که به نظر ميرسد بايد از جوانب
متفاوتي بررسي شود؛ البته با توجه به گستردگي
بيش از اندازه ماموريتهاي وزارت نفت ،بايد ديد
اين الحاق تا چه حد ميتواند عملياتي باشد.

پيام مهم امضاي چراغ خاموش قرارداد ارزانفروشي گاز به نروژيها

وزارت نفت به امضاي نخســتين قرارداد فروش گاز
طبيعي جهت توليد گاز مايعشده  LNGصادراتي با
شرکتي نروژي ،پوشش رسانهاي ضعيفي داد تا اين
قرارداد مورد توجه کارشناسان و رسانهها قرار نگيرد
و فضا براي امضاي قراردادهاي بعدي فراهم شــود.
به گزارش فارس ،حدود سه هفته قبل در  3آبان ماه،
نخستين قرارداد فروش گاز طبيعي جهت توليد گاز
مايعشده ( )LNGصادراتي ،بين شرکت ملي نفت
ايران و شــرکت  IFLNGتحت مالکيت شرکت
پااليش گاز خارگ و شرکت نروژي همال Hemla
امضا شد.براســاس اين قرارداد  20ساله ،قرار است
شرکت ملي نفت ايران و شــرکت نروژي طي سه
ماه اقدامات الزم جهــت تحويل روزانه  2.3ميليون
مترمکعب گاز را از پااليشگاه هفتم پارس جنوبي انجام
داده و از اواسط سال  1397تحويل گاز آغاز شود.نکته
مهم و قابل تامل درباره اين قرارداد  20ساله در کنار
قيمت پايين گاز تحويلي به شرکت نروژي و همچنين
محل تامين اين گاز ،شيوه اطالعرساني امضاي آن
توســط وزارت نفت اســت.از طرفي ،تا قبل از امضا
شــدن اين قرارداد ،مديران وزارت نفت به خصوص
مديران ارشــد شــرکت ملي نفت ايران ،توضيحات
اندکي درباره آن به رسانهها ارائه داده بودند.به همين

اصالحیه ابالغ وقت دادرسی
نظر به اینکه خواهان آقای بهروز امیری راد با وکالت محمدرضا کیاییان دادخواستی به خواسته مطالبه وجه
بطرفیت خوانده حســین خدابخش بشــماره پرونده  96/543/5و بتاریخ  96/11/8ســاعت صبح 9/30
تعیین وقت گردید.
مدیر دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف بابل
اصالحیه ابالغ وقت دادرسی
نظر به اینکه خواهان آقای رمضان کردیان با وکالت محمدرضا کیاییان دادخواســتی به خواســته مطالبه وجه
بطرفیت خوانده حســینعلی ذوالفعلی پور آقامکلی بشماره پرونده  96/542/5و بتاریخ  96/11/8ساعت
صبح  9تعیین وقت گردید.
مدیر دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف بابل
اصالحیه ابالغ وقت دادرسی
نظر به اینکه خواهان آقای کاوه امیری راد با وکالت محمدرضا کیاییان دادخواســتی به خواســته مطالبه وجه
بطرفیت خوانده ابراهیم غالم قاضیانی بشــماره پرونده  96/544/5و بتاریخ  96/11/8ساعت صبح 10
تعیین وقت گردید.
مدیر دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف بابل
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به مجهول المکان
خواهان  /شــاکی حســن منافی وکلثوم ســامت دادخواســتی به طرفیت خوانده /متهم -1الله قنادی هاله
قنادی فرزند محمود به خواسته
بطالن فروشنامه
تقدیم دادگهای عمومی شهرســتان بابل نموده که جهت رسیدگی به شعبه  8دادگاههای عمومی شهرستان
بابل نموده که جهت رسیدگی
بــه شــعبه  8دادگاه عمومــی حقوقی بابل واقع دربابل ارجاع و به کالســه  960526ثبــت گردیده که وقت
رسیدگی  96/10/2و ساعت

دليل هم عمده کارشناسان و رسانهها تصور ميکردند
که محل تامين گاز تحويلي قرارداد با شرکت نروژي
همال ،گازهاي همراه نفت در حال سوختن در خليج
فارس و به طور خاص ،گازهاي همراه نفت در سکوي
نفتي فروزان است.از طرف ديگر هم رسانهها نه تنها
به مراسم امضاي اين قرارداد دعوت نشدند ،بلکه آنها
حتي از وجود چنين مراسميمطلع هم نشدند و نهايتا
اطالعرساني درباره اين موضوع ،صرفا با انتشار خبري
کوتاه در پورتال رسميشرکت ملي نفت ايران صورت
گرفت؛ خبري که فاقد عناصر خبري مهميمانند زمان
مراسم امضاي قرارداد با شرکت نروژي همال و ساير
جزئيات اين مراسم بود و صرفا توضيحاتي کلي درباره
اين قرارداد و شناورهاي توليد  LNGمطرح ميکرد.
پوشش ضعيف رسانهاي وزارت نفت از مراسم امضاي
نخستين قرارداد فروش گاز طبيعي جهت توليد گاز
مايعشده  LNGصادراتي با شرکت نروژي همال ،هر
دليلي داشته باشد ،يک پيام مهم دارد که عبارت است
از« :مديران ارشد وزارت نفت عالقه نداشتند نخستين
قرارداد فروش گاز طبيعي جهت توليد گاز مايعشده
 LNGصادراتي مورد توجه رســانهها قرار گيرد».
حال اين ســوال مطرح ميشود که دليل عدم عالقه
وزارت نفت به اين موضوع چه بوده است؟ پاسخ اين

سوال ساده است.مديران ارشد وزارت نفت ميدانستند
رسانهاي شدن جزئيات اين قرارداد به خصوص قيمت
گاز تحويلي ،انتقادات کارشناسان را به دنبال خواهد
داشت و به همين دليل تالش کردند خبر امضاي اين
قرارداد را به صورت حداقلي رسانهاي کنند تا هم متهم
به پنهان کاري نشــوند و هم از انتقادات کارشناسان
در امان بمانند .در اين صورت ،فضاي مناسبي براي
امضاي قراردادهاي بعدي نيز فراهم ميشــد.با اين
وجود ،خبر امضاي نخستين قرارداد فروش گاز طبيعي
جهت توليد گاز مايعشده ( )LNGصادراتي با شرکت
نروژي همال مورد توجه کارشناســان و رسانهها قرار
گرفت و برخي از ايرادات مهم آن تاکنون رســانهاي
شده است.مهمترين انتقاد وارده به اين قرارداد ،قيمت
پايين گاز تحويلي به شــرکت نروژي است.براساس
محاسبات صورت گرفته ،در تماميقيمتهاي باال و
پايين نفت خام ،قيمت گاز تحويلي به شرکت نروژي
حدود  50درصد کمتر از قيمت گاز صادراتي به ترکيه
است و در واقع ،شــرکت ملي نفت ايران طبق اين
قرارداد يارانهاي  50درصدي براي اين شرکت نروژي
قائل شده است.اين قيمت براساس ابالغيه نرخ گاز
ک مقياس
طبيعي براي فروش بــه واحدهاي کوچ 
توليد گاز ماي ع شده و نيز واحدهاي فشردهسازي گاز

 11/30تعیین شده است  .به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده
 73قانون آئین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب درامورمدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی
می شود تا
خوانده /متهم پس ازنشرآگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل آگهی و اطالع
ازمفاد آن به
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشای کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریاغت و دروقت مقر فوق
جهت رسیدگی
حاضر گردد.
مدیر شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی بابل
بسمه تعالی
موضوع  :ابالغ وقت دادرسی
نظربــه اینکــه خواهان خانم عهدیه رنجبر بــا وکالت فیروزه پور فضل اله فرزند علی اصغر دادخواســتی به
خواسته مطالبه سفته
به طرفیت بیژن نظری فرزند فریدون دراین شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه
 14/571/96ثبت وبرای
مورخه  96/10/10ساعت  9/30صبح تعیین وقت گردیده است .لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده
و تقاضای خواهان به
اســتنادماده 73قانون آئین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشــاردرج وبه
خوانده ابالغ میگردد
که در وقت رســیدگی درشــعبه  14حاضر وقبل ازآن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواستی و ضمائم ان به
دفتر  14مراجعه نماید
در غیر اینصورت مفاد دادخواستی و ضمائم ابالغ شده محسوب واقدام متقاضی به عمل خواهد آمد.
مدیر شعبه شعبه  14شورای حل اختالف دادگستری بابل

طبيعي با هدف صادرات که در مهرماه  96توســط
بيژن زنگنه ،وزير نفت ابالغ گرديد ،تعيين شده است.
همچنين عالوه بر عدم توجيه اقتصادي اين قرارداد،
فروش گاز به شرکت نروژي براي صادرات به صورت
 LNGهيچ ارزش افزوده امنيتي سياسي براي کشور
ندارد.جالب اينجاســت که اين قرارداد در شــرايطي
امضا شده اســت که سالهاست حدود نيمياز اهداف
کميبرنامه تزريق گاز به مخازن نفتي به بهانه کمبود
گاز محقق نميشــود.عالوه بر اين موضوع ،قرار بود
گازهاي ترش همراه نفت سوزانده شده در سکوهاي
نفتي خليجفارس به خصوص در سکوي ميدان نفتي
فروزان به عنوان خوراک جهت توليد گاز مايعشــده
( )LNGصادراتي در اختيار اين شرکت نروژي قرار
بگيرد ولي مشخص نيست به چه دليلي ،مقرر شد به
جاي گازهاي مذکور ،گازهاي شيرين پارس جنوبي
به اين شــرکت نروژي فروخته شود؟ در صورتي که
اين تغيير در محل تامين گاز صورت نميگرفت ،انتقاد
وارده به قيمت پايين گاز تحويلي به شرکت نروژي تا
حدود زيادي برطرف ميشد زيرا درآمد فعلي کشورمان
از اين گازها ،صفر بود و تداوم سوزاندن گازهاي همراه
نفت در خليجفــارس نيز از لحاظ اقتصادي و محيط
زيستي ،خسارات سنگيني به کشور وارد ميکرد.

اخبار
توليد  ۱۰۰هزار بشکه نفت در ميدان
آزادگان جنوبي تا پايان آبان

براساس برنامهريزيهاي صورت گرفته
تا پايان آبان ماه توليد از ميدان آزادگان
جنوبي به بيش از  ۱۰۰هزار بشــکه در
روز ميرسد.به گزارش فارس ،در ادامه
رونــد افزايــش ظرفيت توليــد ميدان
آزادگان جنوبي توسط پيمانکاران داخلي،
توليد اين ميدان تا پايان آبان ماه امسال
از مــرز  100هزار بشــکه در روز عبور
ميکند.در همين رابطــه تورج دهقاني
سرپرست طرح توســعه ميدان آزادگان
جنوبي با اشاره به افزايش ظرفيت توليد
نفت در اين ميدان با در مدار قرار گرفتن
 13حلقه چاه تا پايان آبان ماه امســال،
ميگويد :توليد فعلي ميدان بيش از 80
هزار بشکه در روز است که اين رقم در
روزهاي آينده به بيش از  100هزار بشکه
افزايش مييابد.به گفته اين مقام مسئول
از ابتداي ســال جاري تاکنون با به مدار
آمدن بيــش از  30حلقه چاه ،حدود 50
هزار بشکه به ظرفيت توليد نفت ميدان
آزادگان جنوبي اضافه شده است.
تکميل  ۷۳درصد از
شبکه فاضالب شهر تهران

مديرعامل شرکت
آب و فاضــاب
اســتان تهران با
اشــاره به اجراي
 ۶۵۲۷کيلومتر از
 ۹۰۰۰کيلومتر کل شبکه فاضالب شهر
تهــران تاکيد کرد :تاکنــون  ۷۳درصد
شــبکه فاضالب تهران اجرايي شــده
اســت.به گزارش ايسنا ،محمد پرورش
گفت 25 :درصد توليد آب شرب کشور
در استان تهران انجام ميشود که چيزي
معادل  ۱۳۵۰ميليون مترمکعب اســت
اين در حالي اســت که حجم آب توليد
شده در کشور  ۵۴۰۰ميليون مترمکعب
است.پرورش در تشريح آخرين مراحل
پيشرفت شــبکه فاضالب شهر تهران
گفــت :اجراي بيــش از  ۶۰۰۰کيلومتر
شــبکه جمعآوري و نصب بيش از ۶۰۰
هزار انشعاب فاضالب در شهر تهران ما
را در مرحله بهتري از تکميل اين شبکه
نسبت به گذشته قرار داده است.با اجراي
شبکه فاضالب شهر تهران حدود ۸۵۰
ميليون مترمکعب فاضالب ميتواند به
چرخه مصرف بازگردانده شود.مديرعامل
شــرکت آب و فاضالب اســتان تهران
تاکيــد کرد :تاکنــون  ۶۵۲۷کيلومتر از
 ۹۰۰۰کيلومتر کل شبکه فاضالب شهر
تهران يعني معــادل  ۷۳درصد اجرايي
شده است.
توقف فروش برق دولتي به
مصرفکنندگان باالي  ۵مگاوات

قائــم مقــام وزير نيــرو گفــت :کليه
مصرفکنندگان باالي  ۵مگاوات (اعم
از موسســات بزرگ و هتلها و )...بايد
برق مورد نياز خود را از بخش خصوصي
خريداري کنند چراکه وزارت نيرو ديگر
حاضر نيســت با اين موسســات بزرگ
قراردادي منعقد کند.به گزارش تسنيم،
عليرضــا دائمياظهار داشــت :در حال
حاضر واحدهاي نيروگاههاي تجديدپذير
ما تقريبا و تماما توسط بخش خصوصي
اداره ميشود اين در حالي است که خريدار
برق ،دولت است و اين عمليات از طريق
خريد تضميني صــورت ميپذيرد.قائم
مقام وزير نيــرو در امور بين الملل بيان
داشت :دولت آمادگي خريد تضميني را
دارد و توليدکنندگان با طيب خاطر برق
توليــدي خود را به دولت ميفروشــند
همچنيــن گاميديگر در اين راســتا و
نيز به منظور پيشــبرد خصوصيسازي
در دولت يازدهم برداشــته شــده بدين
ترتيب که کليه مصرف کنندگان باالي
 5مگاوات (اعم از موسســات بزرگ و
هتلها و )...بايد برق مورد نياز خود را از
بخش خصوصي خريداري کنند چراکه
وزارت نيرو ديگر حاضر نيســت با اين
موسســات بزرگ قراردادي منعقد کند
لذا اين گام سرآغاز مراحل رابطه تجارت
برق خواهد بود.

شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی و انقالب شهرستان بابل
متن اگهی
آگهی ابالغ نظریه کارشناسی به خواندگان کلثوم رزازیان و فاطمه رزازیان واحمد جان رزازیان و کربالیی آقا
رزازیان فعال همگی
مجهول المکان
درپرونده اجرایی فوق آقای ســید مصطفی علوی درخواست فروش پالک ثبتی  1535اصلی واقع در بخش
دو غرب بابل را نموده
اســت و کارشناس پالک فوق را 5875560000ریال ارزیابی نموده است وشما درآدرس اعالمی شناسایی
شناخته نشده لذا به
درخواســت محکوم له و تجویز ماده  73قانون ائین دادرســی مدنی مراتب برای یک نوبت در روزنامه چاپ
وآگهی می گردد تا ظرف ســه روز پس ازانتشارآگهی چنانچه به نظریه کارشناسی معترض می باشید کتبا به
این اجرا اعالم نمایید
دفتر اجرای مدنی دادگستری شهرستان بابل
آگهی فقدان ســند  :آقای مجید ایرانمهر به ایتناد دو برگ استشــهادیه محلی مصدق شــده در دفتر اسناد
رســمی  ۲۰۵کرج مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک دســتگاه آپارتمان بمساحت  ۱۰۱/۶۰متر مربع
قطعه  ۱۲تفکیکی به شــماره  ۳۳۸۴۱فرعی از دو اصلی مفروز و مجزا شــده و از پالک  ۸۶فرعی از اصلی
مزبور،واقع در قلعه فرامرز که به شماره چاپی  ۵۲۳۵۰۶ذیل ثبت  ۸۵۸۴۰دفتر  ۶۴۶صفحه  ۱۰۶له نام
منیر فرحناک میاندهی ثبت و سند صادر گردیده است و برابرسند شماره  ۶۶۳۲مورخ  ۹۴/۱۲/۲۵دفتر
۱۳۸کرج به اقای مجید ایرانمهر انتقال شــده است و برابر ســند  ۶۶۳۳مورخ ۹۴/۱۲/۲۵همان دفتر در
رهن گرفته است که به علت سهل انگاری مفقود گردیده و مالکیت تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده
است لذا مراتب باستناد ماده  ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شوند تا چنانچه کسی مدعی
انجام معامله نسبت به پالک فوق و یا سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز
اعتراض خود را کتبا به ضمیمه ســند معامله به این اداره تســلیم و رسید دریافت نمایند در غیر اینصورت
پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام
خواهد شد .ریاست ثبت اسناد و امالک مالرد  ۴۸۱۰الف م

