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اخبار
برداشت  ۵۵۰ميليون مترمکعبي گاز
از پارس جنوبي

معاون توسعه و مهندســي شرکت ملي
نفت ايران گفــت :هماکنون روزانه بيش
از  ۵۵۰ميليون مترمکعــب گاز از پارس
جنوبي برداشــت ميشــود ،اين روند با
تکميــل فازهــاي  ۱۴ ،۱۳و  ۲۲تــا ۲۴
پارس جنوبي ادامــه دارد.به گزارش مهر،
غالمرضا منوچهري گفت :خوشبختانه در
 ۲سال اخير شاهد افزايش توليد نفت و گاز
بوديم ،به طوريکه هماکنون روزانه حدود
چهار ميليون بشکه نفت توليد ميشود و با
افزايش نسبي توليد گاز ،سهم اين انرژي
در ســبد انرژي کشــور بالغ بر  ۷۰درصد
است.منوچهري پيشرفت کار در طرحها و
پروژههاي پارس جنوبي را نيز مورد اشاره
قــرار داد و با بيان اينکه هماکنون روزانه
بيش از  ۵۵۰ميليون مترمکعب گاز از پارس
جنوبي برداشت ميشود ،ابراز اميدواري کرد
اين روند با تکميل فازهاي  ۱۴ ،۱۳و  ۲۲تا
 ۲۴پارس جنوبي ادامه يابد.
توليد برق از نيروگاههاي برقآبي
متناسب حجم مخازن پشت سدها

مديرعامل شــرکت
توســعه منابع آب و
نيروي ايران با تاکيد
بر اينکه توليد برق از
نيروگاههاي برقابي
متناسب با حجم مخازن خواهد بود ،گفت:
تالش ميشود آب پشــت سدها ذخيره
بماند تا در زمان نياز به بــرق ،آب را رها
کنيم.سيدمحمدرضا رضازاده در گفتگو با
فارس ،در پاســخ به اين سوال که با توجه
به کاهش بارندگي و حجم ذخاير پشــت
ســدها ،وضعيت توليد انرژي نيروگاههاي
برقابي در اوج مصرف و تابســتان ســال
آينده به چه شکل خواهد شد ،گفت :طبيعتا
توليد برق از نيروگاههاي برقابي متناسب با
حجم مخازن پشت سدها و برنامههايي که
تعيين ميشود ،خواهد بود.وي افزود :اصوال
نيروگاههاي برقابي بــراي کار و فعاليت
در ســاعات اوج مصرف طراحي شدهاند،
بنابراين تالش ميشــود همــان حداقل
آبي که پشــت سدها موجود است ،ذخيره
بماند تا در زمان نياز به برق بتوانيم آب را
رها کنيم.
سفرههاي زيرزميني آب در  ۱۲استان
تا  ۵۰سال آينده خشک ميشود

نيويورک تايمز با اشــاره به نقش کم آبي
در تحوالت سياسي و اجتماعي نوشت۱۲ :
استان از  ۳۱استان ايران طي  ۵۰سال آينده
با خشک شدن کامل سفرههاي زيرزميني
آب خــود مواجه خواهند شــد.به گزارش
تسنيم به نقل از نيويورک تايمز ،نيجريه،
سوريه ،سومالي و حاال ايران در هرکدام از
اين کشورها بهانحاء مختلف بروز بحران
آب موجب بروز مجموعهاي از ناآراميهاي
اجتماعي ،مهاجرت گسترده ،آشوب و حتي
جنگ شــده است.ايران نيز مانند بسياري
از کشــورها از هند گرفته تا سوريه ،بعد از
پيروزي انقالب اسالميسياست خودکفايي
در توليد مواد غذايي را در پيش گرفت.اين
سياست بهخودي خود هدفگذاري بدي
نبود ،اما همانطور که کاوه مدني ،کارشناس
آب در ايران ميگويــد ،اين هدفگذاري
بدان معناســت که دولت کشــاورزان را
تشويق ميکند تا محصوالت نيازمند آب
نظير گندم را در سراسر کشور کشت کنند.
بهگفتــه کلوديا ســادوف ،متخصص آب
در بانــک جهاني( :نتيجه اين بود که) 25
درصد از کل آبي که از آبخوانها ،رودخانهها
و درياچههــا خارج شــده از مقدار آبي که
(توسط طبيعت) مجدداً قابل بازگشت به
اين منابع است ،فراتر رفته است».نرخ خالي
شدن سفرههاي آب زيرزميني ايران امروز
بين سريعترين نرخها در جهان قرار دارد،
بهنحوي که براساس محاسبات ميشل12 ،
اســتان از  31استان کشور «طي  50سال
آينده ،بهطور کامل ســفرههاي زيرزميني
شان خشک خواهد شد».

تجربه تلخ دعواي گازي ايران با ترکها تکرار ميشود؟

گروه انرژي :با توجه بــه حکم داوري
بينالمللي آخرين شکايت گازي ترکيه
از ايران عليه کشورمان ،بايد  14ماه گاز
رايگان به اين کشور صادر کنيم؛ اکنون
با شــکايت ترکمنستان نيز اين نگراني
تکرار شــده اســت که آيا ايران اين بار
هم جريمه خواهد شد؟به گزارش فارس،
عالءالدين بروجردي رئيس کميسيون
امنيتملي و سياســت خارجي مجلس
شوراي اســاميروز چهارشنبه  27دي
در نطق مياندستور خود در صحن علني
مجلس با اشاره به شکايت گازي ترکيه
از ايران گفت« :چهکســي پاسخگوي
صدها ميليــون دالري کــه در نتيجه
بيتدبيري وزارت نفت و شکايت کشور
ترکيه به آنها پرداخت ميشــود است و
همين ماجراي تأسفبار با ترکمنستان
نيز در حال تکرار اســت و آنها بهدليل
ندانمکاريهاي ما به مراجع بينالمللي
شــکايت کردهاند».بروجردي ادامه داد:
«در چنين شرايطي اگر يک بار ديگر ما
در آن مراجع محکوم شويم ،بايد صدها
ميليون دالر ديگــر از بودجه بيتالمال
به آنها پرداخت کنيم ،همه اينها ســبب
شــد تا روابــط اقتصادي ما با کشــور
ترکمنستان با هزار کيلومتر مرز مشترک
از  5ميليارد دالر با يک سقوط آزاد به 10
درصد آن رقم برسد».جالب اينجا است
که مسئوالن شرکت ملي گاز که براي
کوچکترين خبري در اين حوزه واکنش
نشان ميدهند ،تاکنون هيچ واکنشي به
صحبتهاي اين نماينده مجلس نشان
ندادهاند.در اين بــاره اولين ابهاميکه با
توجه بــه گفتههاي مســئوالن وزارت
نفت در ذهن ايجاد ميشــود آن است
که در صورتي که ترکمنستان در اوايل
سال  2017ميالدي به يکباره گاز خود
را بــه روي ايران قطع کرد و علي رغم
اينکه طي يک سال گذشته مديرعامل
شرکت ملي گاز ايران در خبرهاي خود
از مذاکره با ترکمنســتان براي حل اين
مشکل صحبت ميکرد چرا ترکمنها از
ايران به ديوان داوري شکايت کردهاند
و چــرا علي رغم آنکه ترکمنســتان در
ســالهاي زيادي گاز خــود را به روي
ايران قطع کرده اســت چــرا ايران در
شــکايت از ترکمنســتان پيــش قدم
نشده اســت؟در طول يک سال گذشته
حميدرضا عراقي همواره در پاسخ به اين
ســوال که چرا از ترکمنستان به ديوان
داوري شکايت نميکنيد ميگفت« :ما
به دنبال برطرف کردن اين مشــکل از
مسير گفتگو هســتيم و علي رغم آنکه
دستمان پر اســت به سمت شکايت از
ترکمنستان نرفتهايم».
اختالف گازي ايران و ترکمنستان از
چه زماني آغاز شد؟

ســاعت حدود  8شب  12دي ماه سال
 95بود که شــرکت ملــي گاز ايران در
خبري فوري اعــام کرد واردات گاز از
ترکمنستان قطع شد؛ مردم در مصرف

گاز صرفه جويي کنند.ترکمنســتان در
حالــي يک طرفه گاز خــود را به روي
ايران قطع کرد که چند روز قبل از آغاز
سال  2017ميالدي مذاکرات فشردهاي
بين مســئوالن شرکت ملي گاز ايران و
ترکمنستان صورت گرفته بود؛ مسئوالن
شرکت ملي گاز ايران رسما اعالم کرده
بودند در ســفري که مديرعامل شرکت
ملي گاز ايران به ترکمنســتان داشــت
توافق واردات گاز از اين کشور به مدت
 5سال آينده امضا شده و به همين دليل
گاز بدون مشــکل از اين کشــور وارد
خواهد شــد ،اما قطع گاز در اولين روز
از سال نو ميالدي به يک باره مسئوالن
شــرکت ملي گاز ايران را شــوکه کرد.
ي اي که از سوي
ترکمنها رسما در بيان 
وزارت امور خارجه آن کشــور صادر شد
اعالم کردند «قطــع گاز به روي ايران
داليل اقتصــادي دارد» زيرا شــرکت
ملي گاز ايران از ســال  2013ميالدي،
تمهيدات الزم را جهت پرداخت بدهي
خود بابت گازي که پيشتر به جمهوري
اسالميايران صادر شــده انجام نداده
اســت و در نتيجه ميــزان بدهي ايران
افزايــش يافته ،البته ايــن موضوع نيز
مشکالتي را در زمينه تامين مالي جهت
اجراي کارهاي فني و عملکرد خطلوله
گاز ترکمنســتان کــه بــراي صادرات
بلندمدت گاز به ايران تمرکز يافته ،ايجاد
کرده است.جالب آن است که مسئوالن
وزارت نفت اعالم کردند «اين بدهي و
مطالبات مربوط به دولت قبل اســت»؛
جملهاي که در طول ســالهاي اخير به
طور مداوم از مســئوالن مختلف دولتي
بيان شده است.

آيا ايران پول گاز ترکمنســتان را
نميداد؟

اگر اطالعيه شرکت ملي گاز در خصوص
علت قطع گاز وارداتي از ترکمنســتان
مرور شود در بخشــي از اين اطالعيه
آمده اســت «رفتارهايي مغاير با اصول
قرارداد از شرکت ترکمني سر زده است

که مهمترين آن قطع جريان گاز در اوج
سرماي سال  86بود که متأسفانه منجر
به پذيرش خواســت نامعقول شــرکت
ترکمــن گاز و افزايش  9برابري قيمت
گاز شد.در  3سال اخير و با تالشهاي
صــورت گرفته مبالغ مربــوط به خريد
گاز بــه طور کامل به شــرکت ترکمن
پرداخت شد و مذاکرات براي چگونگي
بازپرداخت بدهيهاي گذشــته با حفظ
ادعاهاي ايران مبني بر خسارت کميو
کيفــي نيز آغاز شد».براســاس ادعاي
ايــن اطالعيه اوال علت توقف صادرات
گاز ترکمنســتان به گردن مســؤوالن
سابق شــرکت ملي گاز ايران افتاد که
درخواســت نامعقول ترکمن گاز را در
خصوص افزايــش  9برابري قيمت گاز
صادراتي پذيرفتند.ثانيا پول درخواستي
شــرکت ملي گاز در ســه سال گذشته
نيز پرداخت شده اســت.با اين وجود و
عليرغم اطالعيه شرکت ملي گاز ،وزير
نفت در سال  93هنوز به وجود مشکالت
در پرداخت گازبها به ترکمنستان تاکيد
کرده بود.به اين معنا که بخشي از پول
گاز وارداتــي از ترکمنســتان از طريق
صــدور کاال و خدمــات در حال انجام
اســت.از طرف ديگر يک منبع آگاه که
در زمان وزارت غالمحسين نوذري در
شــرکت ملي گاز ايران مشغول به کار
بود ،اعالم کرده است«:سال  86وزارت
نفــت با مديريت غالمحســين نوذري
به عنوان وزير وقت نفت و ســيد رضا
کسايي زاده به عنوان مديرعامل وقت
شرکت ملي گاز ،به علت افزايش قيمت
جهاني گاز و باال بردن قيمت توســط
روســيه در آن زمان و همچنين در اوج
سرما ،افزايش قيمت گاز وارداتي را تنها
براي حداکثر يک دوره  6ماهه پذيرفتند
که پول گاز بها نيز در آن دوران کامال
پرداخت شــد».موضوع بــه اينجا ختم
نميشود.بلکه با وجود ادعاهايي که در
خصوص پرداخت گازبها به ترکمنستان
از ســوي شــرکت ملي گاز ايــران در

سه ســال گذشته مطرح شــده است،
ظاهرا شــرکت ملي گاز ايران به دليل
تحريمهاي بانکي نتوانسته است حدود
 8ماه پول گاز دريافتي از ترکمنستان را
پرداخت کند و بــه همين دليل واردات
گاز از اين کشور در ماههاي آخر واردات
از  20ميليــون مترمکعــب در روز به
حدود  2.5ميليون متر مکعب رســيده
بود.حدود يک ســال از ايــن ماجرا و
دعواي گازي بين ايران و ترکمنســتان
ميگذرد و در اين مدت بارها رسانهها از
مديران و مسئوالن صنعت نفت آخرين
وضعيت مذاکرات ايران و ترکمنستان را
جويا شــدهاند و هر بار با اين پاسخ که
مذاکرات فشــرده در حال انجام است
رو به رو بودند و اين ســوال مطرح بود
که چرا ايران به دنبال شــکايت گازي
از ترکمنها نيست ،در صورتي که اين
کشــور يک بار در ســال  86و چند بار
در سالهاي بعد از آن جريان گاز را به
روي ايران قطــع کرده بود؟تقريبا هيچ
يک از مديــران صنعت نفت عالقهاي
ندارند درباره ابهامات موجود در ماجراي
ترکمنســتان شفاف ســازي کنند ولي
چنان که اشــاره شــد جاي اين سوال
وجود دارد که اگر شرکت ملي گاز روي
ادعاي خود ثابت قدم اســت چرا تا به
امروز به داوري شکايت نبرده است؟دو
ادعاي مهم در اين پرونده مطرح است.
يکي آنکه ترکمنستان در صادرات گاز
به ايران به تعهدات خود عمل نکرده و
دوم آنکه قيمت گاز اين کشور باالست.
نکته مهمتر اين است که براساس يکي
از بندهاي اين قرارداد ،اگر کشور خريدار
گاز  3صورت حســاب طرف فروشنده
را پرداخت نکند ،کشور فروشنده يعني
ترکمنستان مجاز است گاز را روي ايران
قطع کند که همين گونه نيز شد.به گفته
خود مقامات ذيربــط ازجمله حميدرضا
عراقي ،ايران نتوانســته است بخشي از
پول گاز ترکمنستان را پرداخت کند و بر
اين اساس ترکمن گاز ،اقدام به قطع گاز

کرده است و شايد به همين دليل باشد
که ايران از ســال گذشــته تا به امروز،
شکايتي نکرده است.براساس قراردادي
که ميان ايران و ترکمنستان امضا شده
بود اين کشور بايد روزانه بين  30تا 40
ميليون متر مکعب گاز به ايران صادر و
ايران هم بايد پول واردات را به حساب
شــرکت ترکمن گاز واريز ميکرد ،اما
ظاهرا به داليل مشــکالت بانکي علي
رغم اجراي برجام ايران نتوانســت پول
گاز وارداتي را به اين کشور پرداخت کند.
نکتهاي که نبايد از آن غافل شد موضوع
افزايش قيمت گاز پس از قطع صادرات
از سوي ترکمنها در سال  86است ،در
زمستان سال  86سرماي بي سابقهاي
کشور را فرا گرفت و ترکمنستان در يک
اقدام نابجا ،خواستار افزايش قيمت گاز
شد زيرا در آن زمان قيمت نفت افزايش
پيدا کرده بود و ترکمنستان با توجه به
اين مهم ،افزايش بهاي گاز را طلب کرد
زيرا براســاس فرمول قيمتي ،بهاي گاز
تابعي بود از قيمت نفت و فرآوردههاي
نفتي.با توجه به شــرايط سخت کشور
و استانهاي شمالي که مصرف کننده
گاز ترکمنها بودند ،توافق شــد براي
 6مــاه قيمت گاز افزايــش يابد و پس
از  6مــاه قيمتي ديگــر در نظر گرفته
شــود.تا سال  92بيشــتر پرداختهاي
ايران به ترکمنســتان ،به موقع انجام
شــد و پول گاز اين کشور در روزهاي
سخت تحريم ،با شــيوههاي مختلفي
مثل صــادرات کاميــون ،محصوالت
پتروشــيمي ،اتوبوس ،لوله ،انجام امور
عمراني انجام شد.در واقع با بکارگيري
ديپلماســي در عرصه اقتصاد ،مشکل
خاصــي از اين بابت وجود نداشــت و
ميزان بدهي ايران به ترکمنســتان در
شــهريور  92بين  500تا  600ميليون
دالر بود ولي اين رقم در ســال  95به
حدود  2ميليارد دالر رســيد در صورتي
که مديرعامل شــرکت ملي گاز ايران
هيچ گاه اين رقم را قبول نداشــته و در
نشستهاي خبري همواره اعالم کرده
است ما بخشي از اين بدهي را پرداخت
کردهايم و بايد مشــخص شود که چه
مقدار بدهي وجود دارد که اين موضوع
بايد توسط کارشناسان دو طرف محاسبه
شود.اکنون ترکمنستان اين پرونده را به
ديوان داوري برده اســت تا بتواند طلب
ادعايي خود را که ظاهرا حدود  2ميليارد
دالر اســت از ايران دريافت کند؛ ايران
پروندهاي ديگر هم در اين دادگاه داشته
اســت ،پروندهاي که مربوط به شکايت
گازي ترکيه عليه ايران در سر قيمت گاز
صادراتي بود ،اين پرونده اواخر سال 95
مختومه شد و دادگاه به نفع ترکها راي
صادر کرد ،رايي که موجب شد ايران تا
 14ماه گاز رايگان به اين کشــور صادر
کند و اين دقيقا همان نگراني است که
رئيس کميســيون امنيت ملي مجلس
بدان اشاره کرده است.

نايب رييس کميسيون انرژي مجلس خبر داد

نايب رييس کميسيون انرژي مجلس گفت :سهم
وزارت نفــت از صادرات نفت  ۱۴.۵درصد اســت
در حالي که پيشــنهاد شــده همين ميزان نيز از
درآمد فروش نفت به پااليشگاهها به وزارت نفت
اختصاص يابد.هدايت ا ...خادميدر گفتگو با مهر،
با بيان اينکه در کميســيون انرژي تصميم گرفته
شــد تا براي ايجاد انگيزه و همچنين تامين مالي
پروژههاي صنعت نفت ،اقداماتي انجام شود گفت:
تاکنون وزارت نفت  ۱۴.۵درصد از ســهم فروش
نفت را براي هزينههاي خود استفاده ميکرد.اين در
حالي است که طي يک پيشنهاد جديد مطرح شده
است تا همين ميزان  ۱۴.۵درصد از درآمد حاصل
از فروش نفت به بخش داخلي (پااليشــگاهها) به
عنوان عايــدي اين وزارتخانه تخصيص يابد.البته
دولت در صورتي که نتواند اين ميزان را به وزارت
نفت پرداخت کند ميتواند با تهاتر (هزينه برق ،آب
و )...اين ميزان ،اين مبلغ را به اين وزارتخانه بپردازد.
وي ادامه داد :براي تخصيص سهم از درآمد فروش
گاز براي وزارت نفت نيز صحبتهايي انجام شده
اســت که در صورت تاييد اين پيشنهاد به صحن
علني مجلس آمــده و در مورد آن تصميم گيري
ميشود.اين نماينده مردم همچنين به تقاضاي وزير
نفت از رئيس جمهور درباره تخصيص منابع مالي

افزايش سهم وزارت نفت از فروش نفت

از صندوق توسعه اشاره کرد و افزود :طي اين تقاضا
قرار است سهمياز صندوق توسعه ملي به منظور
راه اندازي و بهره برداري دو فاز ديگر پااليشــگاه
ستاره خليج فارس تعيين شود.
ايجاد جذابيت کليد جذب سرمايه داخلي

خادميدربــاره خلق منابع مالي جديد براي وزارت
نفت توضيح داد :اين منابع ميتواند از هر بخشي
تامين شود اما آنچه بيشتر مد نظر مجلس شوراي
اســاميو همچنين وزارت نفت اســت ،استفاده
از منابــع خرد مالي مردم اســت که ايــن امر از
طريق انتشار اوراق مالي مختلف ممکن ميشود.
از آنجايي که نرخ ســود اين اوراق مطابق ارزش
روز پرداخت ميشــود و از ســويي ديگر سودده
بودن پروژههاي نفتي محرز اســت ،اين دو مولفه
ميتواند انگيزه مالي و ســرمايه گذاري مطلوبي
براي جذب سرمايههاي مردميداشته باشد.به اين
ترتيب از ورود اين ســرمايهها به بازارهاي موازي
همانند ارز ،سکه ،ساختمان و ...جلوگيري ميشود.
نايب رئيس کميســيون انرژي مجلس با اشاره به
اشتغال  ۱۳هزار نفري در پااليشگاه خليج فارس
تصريح کرد :در صورتي که منابع مالي الزم و کافي
براي توسعه پروژههاي نفتي تخصيص داده نشود
در نهايت افراد شــاغل در مگاپروژههايي همانند

ســتاره خليجفارس بيکار شده و مشکلي مضاعف
ايجاد ميشود.بنابراين ميتوان گفت معقولترين
روش استفاده از سرمايههاي خرد مردمياست.به
گفته نماينده مردم ايــذه و باغ ملک  ۶۰درصد از
 ۲۰۰ميليارد دالر سرمايه مورد نياز صنعت نفت بايد
از طريق بخش داخلي تامين شود.چنانچه بخش
زيادي از پارس جنوبي نيز از همين طريق تامين
سرمايه شد و توسعه يافت.
از ســال  ۹۲آغاز شــود.اين در حالي است که با
سيراف ،همچنان نيمه کاره
افزايش  ۵۰درصدي قيمت به يکباره شاهد شوک
وي در پاســخ به پرسشــي مبني بر اينکه تامين تورميدر اقتصاد هستيم چراکه نرخ اقالم بسياري
ســرمايه پروژه ســيراف نيز ميتواند با استفاده از از کاالها افزايش مييابد.براساس گفتههاي وي،
ســرمايه داخلي انجام شــود يا خير ،بيان داشت :استفاده از کارت سوخت در کنترل مصرف و قاچاق
تاکنون اين پروژه پيشرفت خاصي نداشته و در حد موثر بود چراکه با ايجاد شفافيت وضعيت روشني
يک طرح زميني باقي مانده اســت اما اگر انگيزه را براي ميزان مصرف حقيقــي ايجاد ميکرد اما
الزم و کافي براي توســعه آن وجود داشته باشد در صورتي که کارت ســوخت وجود نداشته باشد
ميتوان به روش تامين ســرمايه از طريق بخش ميزان مصرف واقعي با ميزان قاچاق ادغام شده و
داخلي اميدوار بود.
به عنوان «ميزان مصرف بنزين» اعالم ميشود که
کارت
از
استفاده
گرو
در
شــفاف
 آمار مصرف
در نهايت موجب افزايش واردات ميگردد.اين در
سوخت
حالي است که در دوران تحريم اگر کارت سوخت
نايب رئيس کميســيون انرژي مجلس با تاکيد بر وجود نداشــت ،ميزان مصرف حقيقي با توجه به
اينکه موافق دونرخي بودن بنزين هستم ،تصريح رشد توليد و واردات خودرو مشخص نبود که منجر
کرد :به طور قانوني دولت اجازه دارد نرخ بنزين را با به افزايش ميزان واردات ميشــد و بار مالي قابل
شيب ماليم افزايش دهد و اين موضوع ميتوانست توجهي داشت.

اجرائیه محکوم له :حسن معززی حویق فرزند التفات به آدرس اردبیل شهرک حکــم منوط به رعایت تبصره  2ماده  306آیین دادرســی مدنی خواهد بود.
سینا ،جاده انزاب ،مرکز بهره برداری خطوط انتقال گاز(حوزه کالنتری  )16ابراهیم موقر – قاضی شعبه  15شورای حل اختالف اردبیل
به شــماره 09144474434؛ محکوم علیهم :حامد ،فاطمه ،امیرحسین ،وحدت
همگی موسی زاده جبدرقی فرزند علی و صغری فرج زاده جبدرقی فرزند علی هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های
به آدرس اردبیل ،شهرک آزادی ،بوستان  ،7پالک  .27به موجب درخواست فاقد سند رسمی آگهی اصالحی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه
اجرای حکم مربوطه به شــماره  9610090494500525و شــماره دادنامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی برابر
مربوطه  9609970494500428محکوم علیهم حامد موســی زاده و صغری رأی شماره  139560301060004419و اصالحی 139660301060008585
فرج زاده و فاطمه موســی زاده و وحدت موســی زاده و امیرحسین موسی هیــأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان
زاده محکوم است به پرداخت تضامنی مبلغ  134000000ریال از بابت اصل های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات
خواسته و مبلغ  4240000ریال از بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا شــیرکوند فرزند نجفعلی به شماره
تادیه از سررسید چک ها لغایت اجرای حکم با توجه نرخ تورم ساالنه بانک شناسنامه  1صادره از ورامین در شش دانگ یک قطعه زمین محصور چهار
مرکزی در حق محکوم له و همچنین مبلغ  6700000ریال از بابت نیم عشــر دیواری با بنای احداثی در آن به مساحت  156/25مترمربع که عرصه مورد
دولتی در حق صندوق دولت ،ضمنا به علت غیابی بودن رای صادره اجرای تقاضا از قطعه  161تفکیکی از پالک  100اصلی که قیال ســه دانگ آن تحت

اخبار
اعالم آمادگي سپاه
براي بارور کردن ابرها

سپاه براي بارور کردن ابرها اعالم آمادگي
کرد.به گزارش خبر آنالين ،سردار سرتيپ
پاسدار اميرعلي حاجي زاده ،فرمانده نيروي
هوافضاي سپاه گفت :همانطور که مدتي
پيش در پيام تبريک انتصاب وزير محترم
جديد نيــرو تأکيد کردم ،آمــاده هرگونه
همکاري براي رفع مشکل باروري ابرها
هستيم.وي افزود :نيروي هوافضاي سپاه
پاســداران انقالب اسالميهمه امکانات
خود را متعلق به ملت عزيز ايران دانسته
و اعالم آمادگي نموده با بســيج امکانات
به دولت محترم براي خدمترساني بهتر
به مردم کمک نمايد.سردار حاجي زاده با
تأکيد بر اينکه «نيروي هوافضاي ســپاه
بــراي در اختيار نهــادن امکانات فني و
هواپيماهاي خود مشکلي ندارد» تصريح
کرد :بديهي است اين اقدام نيازمند فراهم
شدن شــرايط و هماهنگيهاي الزم با
دســتگاههاي ذيربط ازجمله وزارت نيرو
اســت که به محض تحقــق ،آماده آغاز
عمليات بارورسازي ابرها هستيم.
ايران آماده گسترش همکاري
گازي با ارمنستان است

مديرعامل شرکت
ملــي گاز گفــت:
افزون بر قــرارداد
تهاتــر گاز و برق
ميــان ايــران و
ارمنســتان ،تهران نيز آماده گســترش
همکاريهــاي گاز با ايروان اســت.به
گزارش مهر ،حميدرضــا عراقي درباره
صادرات گاز ايران به کشــور ارمنستان
گفت :قــرارداد صــادرات گاز ايران به
ارمنستان و دريافت برق از اين کشور به
نسبت يک به سه تنظيم شده است.بر اين
اساس به ازاي هر يک ميليون مترمکعب
گازي که ايــران صادر کند ،بايد ســه
کيلووات ساعت برق از سوي ارمنستان
وارد کشور شود.معاون وزير نفت در امور
گاز درباره احتمال افزايش حجم صادرات
گاز ايران به ارمنستان توضيح داد :ايران
براي افزايش حجم صــادرات گاز خود
مشکلي ندارد ،خطوط لوله انتقال گاز نيز
ظرفيت کافي براي اين افزايش را دارند،
اما طرف ارمني توان تامين برق بيشتر را
ندارد و اگر بخواهد گاز بيشتري را مطابق
اين قرارداد دريافت کند ،در ازاي آن بايد
برق بيشتري تحويل دهد.عراقي با بيان
اينکه مقرر شــده مذاکراتي ميان ايران
و ارمنســتان درباره افزايش صادرات گاز
انجام شود ،تصريح کرد :بخش خصوصي
يا دولتي ارمنستان ميتواند با ايران براي
دريافت بيشتر گاز مذاکره کند.اگر آنها گاز
بيشتري بخواهند و توانايي پرداخت پول
گاز را داشته باشند ما هم زودتر ميتوانيم
حجم صادرات گاز را افزايش دهيم و نظر
ما نيز بر همين روش است.
عرضه جهاني نفت
در سال جديد افزايش مييابد

اوپک اعالم کرد عرضه جهاني نفت در
ماه دسامبر گذشته افزايش يافت و پيش
بيني ميشود عرضه جهاني طالي سياه
در سال جديد ميالدي به علت افزايش
توليــد در کشــورهاي غيرعضو اوپک
افزايش يابد.به گزارش مهر ،ســازمان
کشــورهاي صادرکننده نفــت (اوپک)
روز جمعه در گزارش ماهانه خود اعالم
کرد عرضه جهاني نفت در ماه دسامبر
گذشــته افزايش يافــت و پيش بيني
ميشــود عرضه جهاني طالي سياه در
ســال جديد ميالدي به علت افزايش
توليــد در کشــورهاي غيرعضو اوپک
افزايــش يابد.اوپــک در گزارش جديد
خود پيش بينيهاي قبلي خود را درباره
رشــد عرضه ســاالنه نفت کشورهاي
غيرعضو اين ســازمان يــک ميليون و
 ۱۵۰هزار بشکه در روز افزايش داده و
اعالم کرده است با اين حساب عرضه
جهاني نفت در سال  ۲۰۱۸روزانه به ۵۸
ميليون و  ۹۴۰هزار بشکه خواهد رسيد.
در گزارش اوپک آمده است«:اين مسئله
اساسا ناشي از آن است که کشورهايي
نظير آمريکا ،کانادا ،مکزيک ،انگليس،
دانمارک ،اندونــزي  ،برزيل ،آمريکاي
التين و برخي کشورهاي ديگر بيشتر از
آن چه پيش بيني شده بود ،نفت به بازار
عرضه خواهند کرد».

پالک  100/2046ســند صادر شــده از مالکیت رسمی خسرو و سیروس و
سوســن همگی شــهرت مهبد و اعیان از قطعه  6تفکیکــی از پالک 100/33
از مالکیت ذبیح اله شــیرکوند احد از ورثه ولی اله شــیرکوند واقع در قریه
عمروآباد ورامین خریداری از مالکین رسمی باال محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خودر ا به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالکیت صادر خواهد شد.ث/م/الف 808
تاریخ انتشار نوبت اول 96/11/1 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/11/16 :
محمد رحیم پور راینی – رئیس ثبت اسناد و امالک

