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اخبار
وزارت نفت گوشه چشميبه
داخليها داشته باشد

دبـــي��ر س��نديکاي
توليدکنن��دگان لول��ه
و پروفي��ل ف��والدي
اي��ران ب��ا اش��اره به
اينــک��ه لـولهه��اي
خريداري شده از شركت سالزگيتر آلمان در
پروژههاي قبلي در موارد متعددي به مشكل
خورده است ،گفت :اما شرکتهاي خارجي
همواره قبل از تحويل خطوط لوله پولشان
را گرفت��ه اند.اميرحس��ين کاوه در گفتگو با
ف��ارس ،گفت :آيا جز اين اس��ت که وزارت
نفت تماميشرايط سخت را براي سازندگان
داخلي اعم��ال ميکند و عکس آن را براي
خارجيها !؟ در کدام قرارداد داخلي کل پول
لوله س��از با ارائه اس��ناد در قالب يک LC
تسويه شده اس��ت و در کدام قرارداد خريد
از خارج غير اين عمل ش��ده و سالها طرف
مقابل به دنبال پولش ميدويده است؟!کاوه
تصريح کرد :کداميک از خطوط لوله ساخت
داخل مشکل کيفيت و نشت و انفجار داشته
است ،در حالي که لولههاي خريداري شده
از شرکت سالزگيتر آلمان در موارد متعددي
به مش��کل خ��ورده و جدا از زم��ان ،هزينه
س��نگيني را بابت تعويض به ايران تحميل
کرده اس��ت و يا لولههاي س��اخت شرکت
 Manهندوستان که غالبا زير آب منفجر
شدهاند ولي همه اين خارجيها اول پولشان
را گرفتن��د و رفتن��د و وزارت نف��ت ماند و
پولهاي از کف رفته.
خطوط ششم و نهم سراسري
ميهمان امسال شبکه انتقال گاز

مديرعامل ش��رکت انتقال گاز گفت :امسال
باقيمانده خط شش��م و بخش��ي از خط نهم
سراس��ري به جمع خطوط انتقال گاز کشور
اضافه ميشود.به گزارش مهر ،سعيد توکلي
درب��اره برنامههاي ش��رکت انتق��ال گاز در
س��ال  ،۹۷گفت :امس��ال باقيمانده خط لوله
انتقال گاز شش��م سراس��ري ،بخشي از خط
نهم سراسري ش��امل دهگالن تا مياندوآب
و همچنين خطوط فرعي مانند خط کاشمر
راهاندازي ميش��ود.وي جمع اين خطوط را
حدود هزار کيلومتر خط انتقال گاز فشار قوي
اعالم کرد و افزود :طول خطوط انتقال گاز در
حال حاضر  ۳۶هزار و  ۲۰۰کيلومتر است که
در افق  ،۱۴۰۴به  ۴۵هزار کيلومتر ميرسد.
دستيابي به اين هدف ايجاب ميکند تا مراکز
بهرهبرداري به  ۶۰مرکز و  ۸۱ايستگاه کنوني
به  ۱۳۰ايستگاه تقويت فشار ارتقا يابد.

چرا سهم شرکتهاي ايراني در قراردادهاي کنسرسيوميداخلي کم است؟

گ�روه ان�رژي :در حال��ي که ش��رکتهاي
داخلي توان بااليي در توس��عه پروژههاي
نفت و گاز کش��ور دارند اما همچنان شاهد
اين هس��تيم که س��هم اين ش��رکتها در
قراردادهاي کنسرس��يومي«آي پي سي»
که اخيرا به امضا رس��يده اس��ت کم است
و رس��انهها هم به اين مساله ورود کرده و
از آن انتق��اد کرده اند.در همين حال روابط
عموميوزارت نفت در واکنش به گزارشي
درباره سهم شرکتهاي ايراني در قرارداد
توسعه ميادين آبان و پايدار غرب در قالب
«آي پي س��ي» توضيحات��ي ارائه کرد اما
اين توضيح��ات عجيب و متناقض بوده و
در واقع وزارت نفت اقدام به طفره رفتن و
ارائه پاسخهاي غيرقابل قبول کرده است.
به گ��زارش فارس ،رواب��ط عموميوزارت
نفت در واکنش به گزارشي مبني بر محقق
نش��دن روياي اکتش��اف و توليد در برخي
ميادين به علت پايين بودن س��هم شرکت
ايراني در کنسرس��يوم دومين قرارداد امضا
ش��ده «آي پي س��ي» جوابيهاي را ارسال
کرده اس��ت.متن اين جوابيه به ش��رح زير
است :با وجود ارائه توضيح شفاف و تاکيد
مديران ارش��د صنعت نفت در چند مرحله
مبني بر تفاوت س��هم پيمان��کار از اجراي
طرح با س��هم پيمانکار از منافع حاصل از
اج��راي طرحهاي نفتي و يا تفاوت س��هم
شرکاي يک کنسرس��يوم با سهم ساخت
داخ��ل در يک پروژه ،همچنان مش��اهده
ميش��ود برخي رس��انهها به اين مس��ئله
واقف نبوده و از اين رو با برداشت اشتباه از
موض��وع ،در گزارشهاي خود اطالعات و
تحليلهاي نادرستي را به مخاطبان منتقل
ميکنند.در دومين قرارداد از نوع مدل جديد
قراردادهاي نفتي که اواخر سال گذشته و
با هدف توسعه ميدانهاي مشترک آبان و
پايدار غرب ،بين ش��رکت ملي نفت ايران
و کنسرسيوميمتش��کل از شرکت روسي
زاروبژنفت با س��هم  80درصدي و شرکت
ايران��ي دان��ا انرژي با س��هم  20درصدي
امضا شد ،معناي اين شراکت اين است که
 80درصد از س��رمايه گذاري  674ميليون
دالري اين طرح توسط طرف روسي و 20
درصد توس��ط شريک ايراني تامين شده و
متناس��ب با همين س��هم ،طرفين در کل
پروژه مسئوليت داش��ته و در نهايت ،سود
حاصل از س��رمايه گ��ذاري آن نيز مطابق
همين قدرالسهم تقسيم خواهد شد.در عين
ح��ال با توجه به تصريح مف��اد قرارداد ،در
جريان توس��عه اين دو ميدان نفتي ،دست
ک��م  51درص��د از اين پروژه با اس��تفاده
از توان س��ازندگان داخلي انج��ام خواهد
شد.بنابراين واضح است اين موضوع ربطي
به سهم الشراکه اعضاي کنسرسيوم ندارد،
کما اينکه در قرارداد توس��عه فاز  11پارس
جنوبي و پ��س از برگ��زاري مناقصههاي
اجراي پروژه نيز حدود  80درصد اين طرح
با استفاده از توان شرکتهاي داخلي ساخته

دادنامه پرونده کالس��ه  ۹۶۰۹۹۸۷۱۰۹۰۰۲۹۶ش��عبه  ۸دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
سنندج تصمیم نهایی ش��ماره خواهان :آقای مجید سبک روح فرزند محمدرضا با وکالت
آقای سیاوش حیدری فرزند حسین به نشانی کردستان  -سنندج  -سنندج -نبش چهارراه
وکیل جنب دفترخانه اس��ناد رسمی شماره  ۹۲سنندج خوانده :آقای محمد علی موشکاف
فرزند اس��معیل به نشانی استان کردستان  -شهرستان س��نندج  ،شریف آباد بنگاه آریا
پایین تر از مسجد ادب خواسته ها .۱ :مطالبه خسارت دادرسی  .۲ ،مطالبه خسارت تاخیر
تادی��ه  .۳ ،مطالبه وجه چک تاریخ  96/10/9در وقت فوق العاده پرونده کالس��ه ۹۶۰۴۱۹
تحت نظر است .با عنایت به محتویات پرونده دادگاه ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل
مبادرت به صدور رای می نماید.ش��عبه هش��تم دادگاه حقوقی سنندج « رأی دادگاه » در
خصوص دادخواست آقای مجید سبکروح فرزند محمد رضا با وکالت بعدی آقای سیاوش
حیدری به طرفیت آقای محمد علی موشکاف فرزند اسمعیل به خواسته مطالبه مبلغ پانصد
میلیون ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 10057228/85مورخه 91/7/3عهده بانک کار
افرین س��نندج به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه دادگاه بنا به دالیل ذیل
دعوای خواهان را وارد می داند زیرا اوال  -وجود اصل مستند دعوا در ید خواهان داللت
بر اشتغال ذمه خوانده به میزان مندرج در متن چک در قبال مشارالیه دارد  .ثانية  -مستند
مرقوم حدودة ومفادا از هر گونه نعرضی مصون وية أصالت آن خدش��ه ایی وارد نشده
اس��ت .ثالثا  -خوانده در جلسه دادرس��ی حضور پیدا نکرده و در مقابل دعوی مطروحه
دفاع موثر و دلیلی دائر بر پرداخت وجه چک و تحصیل برائت ذمه خود اقامه ننموده است.
علیهذا دادگاه با احراز صحت دعوی ومدیونیت خوانده ویا اس��تصحاب بقاء دین مس��تند
ب��ه م��واد ۳۱۴ ،۳۱۳ ،۳۱۰و  ۳۲۰و قانون تجارت و م��اده  ۱۳۰۱قانون مدنی مواد  ۱۹۸و
 ۵۱۵و  ۵۱۹از قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ونیز ماده
واحده استفس��اریه تبصره الحاقی به م��اده  ۲اصالحی قانون صدور چک مصوب مجمع
تش��خیص مصلحت نظام حکم به محکومیت خوانده به پرداخ��ت  -۱مبلغ پانصد میلیون
ریال بابت أصل خواسته  -۲مبلغ پانزده میلیون و هشتصد چهل و چهار هزار ریال بابت
هزینه دادرس��ی و تصدیق اوراق  -۳مبلغ س��یزده میلیون و دویست هزار ریال بابت حق
الوکاله وکیل در مرحله بدوی  -۴خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک استنادی
 91/7/3لغایت زمان اجرای کامل حکم که در اجرای احکام مدنی بر مبنای ش��اخص نرخ
تورم اعالمی بانک مرکزی محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رأی
صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و پس
از انقضای مهلت یاد شده ظرف مهلت بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم
محترم تجدید نظر استان کردستان می باشد .
رونوش��ت آگهی حصر وراثت آقای فرش��اد زندی سرابسوره دارای شناسنامه شماره
 -به شرح دادخواست به کالس��ه 961601از این شورا درخواست گواهی حصر وراثتنموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمد کریم زندی سرابس��وره به شناسنامه
31در تاری��خ  1377/7/10در اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفت و وحین الفوت آن
مرحوم منحصر اس��ت به افراد مش��روحه زی��ر  -1 :گلباغی کیانپ��ور ش ش 389ت ت
1331/4/7ش��ماره ملی 3780674122همس��ر متوفی -2اس��ماعیل زندی سرابس��وره
ش ش 1ت ت 1325/1/2ش��ماره ملی 5589657180پس��ر متوف��ی -3عبدالرحمن زندی
سرابس��وره ش ش 72ت ت 1342/3/1ش��ماره ملی 5588995317پس��ر متوفی -4ایوب
زندی سرابس��وره ش ش156ت ت 1347/5/4ش��ماره ملی 5588996216پس��ر متوفی
-5رضا زندی سرابس��وره ش ش 153ت ت 1349/4/6ش��ماره ملی 558996186پس��ر
متوف��ی -6زاه��د زن��دی سرابس��وره ش��دش 198ت ت 1353/2/15ش��ماره مل��ی
5588996569پسر متوفی -7زبیر زندی سرابس��وره ش ش243ت ت 1358/4/5شماره
مل��ی 5588997075پس��ر متوف��ی -8مرتض��ی زن��دی سرابس��وره ش ش --ت ت
1368/2/6شماره ملی 3790020141پسر متوفی -9رشاد زندی سرابسوره ش ش 24ت
ت 1366/4/1ش��ماره ملی 5589906113پسر متوفی -10فرشاد زندی سرابسوره ش ش
 ت ت 1370/3/10شماره ملی 550020651پسر متوفی -11فرخنده زندی سرابسوره شش 2ت ت 1330/3/5شماره ملی 5589671817دختر متوفی -12نازدار زندی سرابسوره
ش ش 230ت ت 1336/12/1ش��ماره مل��ی 5589028191دختر متوفی -13تهمینه زندی
سرابسوره ش ش192ت ت 1354/3/4شماره ملی 558996577دختر متوفی -14صراحی
زندی سرابسوره ش ش  282ت ت 1362/1/2شماره ملی 5588997484دختر متوفی -15
بهیه زندی سرابسوره ش ش 283ت ت 62/12/29شماره ملی 5588997492دختر متوفی
-16ربیعه صالحی پور ش ش 75ت ت 1307/1/8شماره ملی 3780314101همسر متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .م/الف4612:
شعبه 8شورای حل اختالف سنندج
آگهی ابالغ متن رای غيابی  ".رای دادگاه" در پرونده کالس��ه فوق حس��ب کیفرخواس��ت
شماره  ۹۶۱۰۴۳۸۷۱۲۹۰۲۷۲۸مورخ  96/6/4آقای سیروان محمودی فرزند محمد به اتهام
انتقال مال غير تحت تعقیب قرار گرفته اس��ت .با عنایت به ش��کایت ش��اکی آقای ابراهیم
رستمی فرزند احمد ،تحقیقات صورت گرفته توسط مرجع انتظامی ،تصویر قرارداد عادی

خواهد ش��د.در بخش��ي ديگ��ر از گزارش
مذکور ،نويس��نده با تضعيف طرف ايراني
و طرح ادعاهايي درباره شرکت دانا انرژي
و «غير قابل اتکا» خواندن سوابق اجرايي
اين ش��رکت و ب��دون ارائه هيچ س��ندي،
حضور ش��ريک ايراني در کنسرس��يوم را
«نمايشي و منفعالنه» دانسته است ،حال
بايد پرس��يد هدف اين گزارش از تضعيف
ط��رف ايراني پس از عقد يک قرارداد بين
المللي چيس��ت؟ آيا بايد باور کنيم که يک
ارگان رسانهاي پرنفوذ احتماال براي کسب
منافع شرکتهايي ديگر حاضر است طرف
ايران��ي يک قرارداد نافذ بين المللي را اين
چنين تحقي��ر و تضعيف نمايد.نويس��نده
گزارش مذکور در ف��رازي ديگر به دوران
وزارت مهندس زنگنه در سالهاي  76تا 84
و تاسيس ش��رکت پتروپارس اشاره کرده
و مدعي اس��ت که اين ش��رکت همچنان
غيراپراتور است.اين چگونه نقدي است که
رهبري پتروپ��ارس را در پروژههاي موفق
ف��از  ،1فازهاي 6،7و  ،8ف��از  12و فاز 19
پارس جنوبي نميبيند و گمان ميبرد که
پتروپارس امروز ،همان پتروپارس  20سال
پيش است.احتماال نويسنده جوان گزارش
به خاطر نميآورد که روزگاري س��کوها و
خطوط لوله دريايي را ش��رکتهايي خارجي
ميس��اختند و ب��ه لطف تدبي��ري که در
سالهاي  76تا  84به کار گرفته و شرکتهايي
مانند پتروپارس ،تاسيسات دريايي ،اويک و
امثال آن تاس��يس شده و با چنگ و دندان
حفظ ش��دند ،امروز ش��رکتهاي توانمندي
داريم که تمام فرآيندهاي طراحي و ساخت
س��کوهاي متعارف و خطوط لوله فازهاي
پارس جنوبي را در فضايي رقابتي ميتوانند
بسازند.قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا نيز در
ادامه همان تدبير گذش��ته ،امروز ميتواند
در مگاپروژهه��اي نفت و گاز حضور يافته
و به پيش��برد توسعه کش��ور کمک نمايد.
آنچه نويس��نده گزارش نميبين��د و آن را
«روي��اي انتقال تکنول��وژي» ميداند اگر
نيک بنگرد ،روياي تعبير شدهاي است که

به واقعيت پيوسته است.به سياق سالهاي
اخير جوابيه اخير وزارت نفت نيز با بيدقتي
و تناقضهاي متعدد تهيه شده است.نکات
زير درباره جوابيه عجيب و متناقض وزارت
نفت به گزارش کارشناس��ي درباره س��هم
شرکت ايراني در کنسرسيوم توسعه دهنده
ميادين آبان و پايدار غرب مطرح است-1:
در اين جوابيه در حالي بيان شده است که
با توجه به مفاد قرارداد توسعه ميادين آبان
و پاي��دار غرب ،حداق��ل  51درصد از اين
پروژه با اس��تفاده از توان سازندگان داخلي
انجام خواهد شد که موضوع مطرح شده در
گزارش ،انتقاد از سهم پايين شرکت داخلي
در مديريت پروژه بوده است و اين موضوع
هيچ ارتباطي به ميزان استفاده از توليدات
داخل��ي در اجراي اين پروژه ندارد.بس��يار
عجيب و تاسف برانگيز است که مسئوالن
روابط عموميوزارت نف��ت تفاوت اين دو
موض��وع به ش��دت متف��اوت را نميدانند
و حت��ي با خلط کردن آنه��ا ،در قالب اين
جوابيه تالش کردهان��د گردآورندگان اين
گزارش را به انتقال اطالعات و تحليلهاي
نادرست به مخاطبان ،متهم کنند-2.روابط
عموميوزارت نفت در حالي از «نمايش��ي
و منفعالنه» خواندن مدل حضور ش��ريک
ايراني در کنسرس��يوم توسعه ميادين آبان
و پايدار غ��رب در اين گزارش انتقاد کرده
است که نميتوان اصطالح ديگري براي
توصيف س��هم  20درصدي اين ش��رکت
داخلي در کنسرس��يوم توس��عه دهنده اين
ميادين نفتي اس��تفاده کرد.در شرايطي که
تنها نقش اين ش��رکت ،تامين مالي پروژه
متناسب با سهم خودش (يعني  20درصد
از کل قرارداد) بوده است که شرکت مذکور
قصد دارد بخشي از آن را از طريق صندوق
توسعه ملي تامين کند.در نتيجه ،اين سوال
از روابط عموميوزارت نفت مطرح ميشود
که مطابق با قرارداد ،شرکت دانا انرژي چه
نقش ديگ��ري در اجراي اين پ��روژه دارد
که اي��ن روابط عمومي ،آن را «نمايش��ي
و منفعالن��ه» نميداند؟ -3در حالي روابط

مورخه ی 94/11/18تصاویر اوراق پرونده ی اس��تنادی و دفاعیات بالوجه متهم ،ارتکاب
بزه از س��وی وی محرز و مسلم است و دادگاه مستند به ماده ی  ۱قانون راجع به انتقال
مال غیر و ماده ی  ۱قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری متهم
را به رد مال به مبلغ يكصد و هفتاد و میلیون ریال در حق ش��اکی و پرداخت جزای نقدی
به همان مبلغ در حق صندوق دولت و تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید .این
رای غيابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و از تاریخ
انقضاء مهلت مذکور ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر
استان کردستان می باشد.م/الف 4611:شعبه  ۱۰۵دادگاه کیفری در سنندج
آگهی نظر به اینکه در پرونده کالس��ه  ۹۶۱۷۰۷شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و
انقالب س��نندج آقاي هوش��مند کارگر فرزند مولود از طرف این دادسرا به اتهام غيبت از
مرخصی زندان تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت
او ممکن نگردیده بدین وس��یله دراجرای ماده  ۱۷۴قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به
نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی درش��عبه س��وم دادیاری دادسرای
عمومی و انقالب سنندج جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود ،درصورت عدم
حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهدشد4609.
قاسم محمدی دادیار شعبه ا دادسرای عمومی و انقالب سنندج
بدین وس��یله به خانم بهاره بهروان فرزند رضا شناسنامه شماره  2050541732صادره
از بابل س��اکن بابل -ش��هرک بهزاد -آفتاب  ،1آقای احس��ان مصطفی طاده فرزند علی
شناسنامه شماره  79صادره بابل -ساکن بابل – جاده قائمشهر -ایران رورو ،امیر یحیی
تبار فرزند حجت اله شناس��نامه شماره  5258صادره بابل -ساکن بابل -جاده قائمشهر-
ایران رورو ،مهدی نوری نخی فرزند حس��ن شناسنامه شماره  482صادره بابل -ساکن
بابل -بلوار امام رضا ابالغ می شود که بانک ملی شعبه کشوری به استناد قرارداد بانکی
شماره  6603068498000جهت وصول طلب خویش به موجب این اخطاریه به شما اعالم
م��ی گردد که در مورخ  96/12/26بابت بدهی به بانک ملی کش��وری بابل ممنوع الخروج
از کشور گرده اید.
اجرای ثبت بابل
بدین وسیله به آقای میثم فضلی مرزناکی فرزند قدرت شناسنامه شماره  927صادره از
بابل س��اکن بابل -میدان کشوری -سرداران  -1پارسه  1ابالغ می شود که که بانک ملی
شعبه کشوری بابل به استناد قرارداد بانکی شماره 6602412004004جهت وصول مبلغ
 546023976ریال تا تاریخ  96/6/27به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور
تا روز تس��ویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی
به کالس��ه  9600736در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور محل اقامت شما به
ش��رح متن سند شناخته نش��ده  ،لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  18آئین نامه اجرا
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد  ،نسبت به
پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید  ،عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل -محمودرضا علی اکبری کشتلی
آگهی مزایده دوم محکوم له  :سامان رحیمی محکوم علیه  -1 :جواد خندان پور  -2کمال
بالدی��ان به موجب پرونده  960479 -اجرایی حکم بر پرداخت مبلغ  5/339/033ریال از
طری��ق هر ی��ک از محکوم علیهم در حق خواهان و پرداخت هزین��ه اجرایی در حق دولت
ص��ادر گردیده ،نظر ب��ه اینکه اموال منقول از جمله  194عدد ش��یر جوش کوچک متعلق
به آقای کمال بالدیان توقیف و توس��ط کارش��ناس بازدید و به مبلغ هر عدد پنجاه هزار
ریال( جمعا به مبلغ نه میلیون و هفتصد هزار ریال) ارزش گذاری شده و همچنین تعداد 6
عدد تخته روفرش��ی  6متری که ارزش گذاری هر تخته فرش به میزان چهارصد و پنجاه
هزار ریال و جمعا به میزان دو میلیون و هفتصد هزار ریال و تعدد  2عدد تخته روفرشی
 12مت��ری که ارزش هر تخته به میزان نهصد ه��زار ریال و جمعا به میزان یک میلیون و
هشتصد هزار ریال متعلق به آقای جواد خندان پور توقیف و ارزش گذاری شده است  ،لذا
با توجه به تقاضای محکوم له /لهم و با عنایت به مراتب فوق وفق مفاد قانون اجرای احکام
مدنی و بر اس��اس مواد  118و  119همان قانون مراتب یک نوبت در روزنامه های محلی
آگهی تا چنانچه ش��خصی مایل به خرید باشد در مورخ  1397/03/05ساعت  9صبح الی
 11ظهر در مزایده واقع در اجرای احکام حقوقی دادگستری بهبهان که با حضور نماینده
محترم دادس��تان به مرحله اجراء گذشته می ش��ود شرکت نماید مزایده از قیمت ارزیابی
شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده می باشد برنده مزایده
باید ده درصد بهاء را فی المجلس به عنوان س��پرده به حساب سپرده دادگستری بهبهان
تودی��ع نماید و مابقی را ظرف مدت یکماه پرداخت نماید و در صورتیکه برنده مزایده در
موعد مقرر بقیه بها را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می
شود و مزایده تجدید خواهد شد کلیه هزینه های متعلقه از نقل و انتقال  ،مالیات و مستغالت
و هزینه درج در آگهی و هزینه های دیگر به عهده برنده مزایده خواهد بود و کسانیکه مایل
به شرکت در مزایده میباشند می تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده به شعبه اجرای احکام

عموميوزارت نف��ت در اين جوابيه هم به
ص��ورت صريح و هم ب��ه صورت ضمني،
گردآورن��دگان اين گ��زارش را به تضعيف
و حت��ي تحقير طرف ايراني (ش��رکت دانا
انرژي) با هدف کس��ب منافع شرکتهاي
ديگر متهم کرده است که هرکسي گزارش
مذکور را مطالعه کند ،متوجه ميش��ود که
آنها به دنبال افزايش س��هم ش��رکتهاي
ايراني حاضر در کنسرس��يومهاي توس��عه
دهن��ده ميادي��ن نفت��ي و گازي ازجمل��ه
ش��رکت دانا انرژي در اين کنسرس��يوم با
ه��دف تقويت اين ش��رکتها هس��تند و
اعتقاد دارند ميزان س��هم اين ش��رکتها
در اين کنسرس��يومها باي��د افزايش يابد.
در واق��ع ،وزارت نفت با اختصاص س��هم
 20درصدي در کنسرس��يومهاي توس��عه
دهنده ميادين نفتي و گازي به شرکتهاي
داخلي ،اين ش��رکتها را تضعيف کرده و
حتي در مقابل شرکتهاي غربي و شرقي
تحقير ميکن��د -4.جوابي��ه نويس روابط
عموم��يوزارت نفت با اش��اره به س��وابق
ش��رکت پتروپ��ارس در توس��عه فازهاي
مختلف پارس جنوبي ،مدعي ش��ده است
که اين ش��رکت پيش��رفت فراوان��ي پيدا
کرده اس��ت و ديگر «غيراپراتور» نيس��ت
بلکه در س��الهاي اخير ،رهبري توس��عه
اين فازها را برعهده گرفته است.با توجه به
همين موضوع ،اين س��وال مطرح ميشود
که اگ��ر اين تحليل صحيح اس��ت و اين
ش��رکت داخلي اين قدر پيشرفت کرده و
توانمند ش��ده است ،چرا وزارت نفت دولت
روحان��ي ،مجددا در پروژه توس��عه فاز 11
پارس جنوبي که اواس��ط تيرماه پارس��ال
ب��ا کنسرس��يوميبين المللي ب��ه رهبري
ش��رکت توتال فرانسه امضا ش��د ،به اين
ش��رکت داخلي مجددا سهم  20درصدي
در اين کنسرس��يوم داده و سهم بيشتري
نداده است؟ اتفاقا اين برخورد وزارت نفت
نش��ان ميدهد که ش��رکت پتروپارس با
ش��رکت پتروپارس  20س��ال قبل ،تفاوت
زيادي ندارد و اين جوابيه روابط عمومياين

وزارتخانه ،صرفا در مقام دفاع از سياس��ت
اش��تباه زنگنه مبني بر اعطاي سهم پايين
به شرکتهاي داخلي در کنسرسيوم توسعه
ميادين نفتي و گازي است ،اشتباهي که در
دولت روحاني مش��ابه دولت اصالحات در
حال تکرار اس��ت و نتايج مشابهي خواهد
داش��ت.عالوه بر اين ،زنگنه در سالهاي
اخير بارها از عملکرد شرکتهاي داخلي در
فازهاي مختلف پارس جنوبي بابت افزايش
زمان و هزينه اجراي پروژه صراحتا گاليه
کرده اس��ت.يکي از همين ش��رکتهاي
ايراني ش��اخص ،ش��رکت پتروپارس بوده
اس��ت که توس��عه فاز  12پارس جنوبي را
برعهده داشته است.
مناس��ب اس��ت روابط عموميوزارت نفت
در اين زمينه ش��فاف س��ازي کند که اين
ش��رکت داخل��ي در کنار  ۳يا  ۴ش��رکت
مش��ابه چه کارنام��هاي در پ��روژه مذکور
داش��ته اس��ت؟ مجددا تاکيد ميش��ود که
اظه��ارات متعدد بيژن زنگنه ،وزير نفت در
نقد عملکرد شرکتهاي داخلي در اجراي
پروژههاي توسعه ميادين نفتي و گازي به
خص��وص ميدان گازي پ��ارس جنوبي در
سالهاي اخير ،با جس��تجوي سادهاي در
س��ايتهاي خبري قابل دسترس��ي است.
بر همي��ن اس��اس ،نميت��وان از تناقض
آش��کار اين بخش از جوابيه وزارت نفت با
اظهارات متعدد زنگنه چشم پوشي کرد.اي
کاش رواب��ط عمومياين وزارتخانه جلوي
تخريب شرکتهاي داخلي توسط شخص
وزي��ر و ديگر مدي��ران وزارت نفت در اين
س��الها را ميگرفت.در همين حال حسن
بهرام نيا ،عضو کميس��يون انرژي مجلس
در گفتگ��و با «عصرايراني��ان» با تاکيد بر
توصيهه��اي مقام معظميرهبري مبني بر
اس��تفاده حداکثري از توان داخل در اجراي
پروژههاي کشور اذعان داشت :نگاه مجلس
به استفاده حداکثري از توان داخل در بهره
ب��رداري از ميادين نفتي اس��ت.وي افزود:
بايد پذيرفت که س��هم ايران در دو قرارداد
امضا ش��ده کنسرسيومي«آيپيسي» کم
اس��ت اما براي قضاوت درباره اين مسئله
بايد شرايط را هم در نظر گرفت به طوري
که در شرايط عادي اين چنين قراردادهايي
با توجه به س��هم کم ايران از کنسرس��يوم
قرارداده��اي خوبي نبوده ول��ي با توجه به
وضع موجود و مش��کالتي ک��ه در عرصه
بين الملل براي کش��ور وجود دارد و اينکه
داراييه��اي ايران در ميادين مش��ترک در
حال از دست رفتن هستند قراردادهاي بدي
نيستند چراکه ما بايد هرچه سريع تر نسبت
به توسعه ميادين خود اقدام کنيم اما درباره
اينکه اين قراردادها نتيجه بخش خواهد بود
و روياي اکتش��اف و توليد را به طور کامل
محقق ميکنند فعال نميش��ود اظهارنظر
کرد و بايد صبر کرد و منتظر اجراي قرارداد
توسط کنسرس��يوم توسعه دهنده بود تا در
آينده بتوان در اين مورد نظر داد.

حقوقی دادگستری بهبهان مراجعه و اطالعات مربوطه را کسب نمایند.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بهبهان -مهدی نوریان
آگهی حصر وراثت آقای حمیدرضا شهرت پیمان نام پدر حیدر بشناسنامه  351صادره از
بهبهان درخواس��تی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مادرم
مرحوم مولود ش��هرت قاسمی نسب بشناسنامه  665صادره بهبهان در تاریخ  96/9/9در
بهبهان اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی حمیدرضا پیمان به ش
ش  1363-351صادره بهبهان ( پس��ر متوف��ی) -2علی رضا پیمان به ش ش 1346-678
صادره بهبهان (پسر متوفی)  -3شاپور پیمان به ش ش  1348-445صادره بهبهان ( پسر
متوفی) -4محمد رضا پیمان به ش ش  1354-194صادره بهبهان (پسر متوفی)  -5حلیمه
پیم��ان به ش ش  1343-27189صادره بهبهان ( دختر متوفی)  -6صغرا پیمان به ش ش
 1357-1286صادره بهبهان ( دختر متوفی) و الغیر اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب
مزب��ور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعت��راض دارد یا وصیت نامه از متوفی
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر
وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ ابزار شود از درجه اعتبار ساقط است.
داراب محمد زاده  -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان
آگهی حصر وراثت آقای محسن شهرت فرد امیری نام پدر محمود بشناسنامه  581صادره
از بهبهان درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدر
بزرگ مرحوم محمد باقر ش��هرت فرد امیری بشناسنامه  13691صادره آبادان در تاریخ
 67/4/23در بهبهان اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند از  -1 :متقاضی مریم فرد
امی��ری به ش ش  1330-20490خرمش��هر ( دختر متوفی) -2جعفر فرد امیری به ش ش
 1315-33520آبادان(پسر متوفی)  -3شهربانو حسینی قلعه گالب به ش ش1251-6886
بهبهان ( زوجه متوفی)  -4محمود فرد امیری به ش ش  1313-208آبادان ( پسر متوفی)
 -5گلی فرد امیری به ش ش  1324-209آبادان ( دختر متوفی)  -6زهرا فرد امیری به ش
ش  1328-2403آب��ادان ( دختر متوفی)  -7عبدالرضا ف��رد امیری به ش ش 1319-345
آبادان ( پس��ر متوفی)  -9امراهلل فرد امیری به ش ش  1326-13691آبادان ( پسر متوفی)
و الغیر اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر
کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک
ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از
تاریخ ابزار شود از درجه اعتبار ساقط است.
داراب محمد زاده  -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان
آگهی مزایده اموال غیر منقول شش��دانگ یکدس��تگاه آپارتمان طبق��ه همکف دارای پالک
 5658/711واق��ع در بخ��ش یک بهبهان ب��ه آدرس بهبهان خیابان ش��صت متری تامین
اجتماعی فرعی رس��ول اکرم کوچه ششم قطعه  2همکف به مساحت  78/73متر مربع که
ذیل ثبت  26572دفتر  216صفحه  52به ثبت رسیده و محدود است به حدود شماال در پنج
قسمت که چهارم غربی است و دوم شرقی است اول بطول ( )3/65سه متر و شصت و پنج
س��انتی متر دیوار به دیوار پالک  457فرعی از  5658اصلی دوم بطول ( )1/35یک متر و
سی و پنج سانتی متر درب و دیواریست به نور گیر اشتراکی سوم بطول ( )2/50دو متر و
پنجاه سانتی متر پنجره و دیواریست چهارم بطول ( )1/35یک متر و سی و پنج سانتی متر
پنجره و دیواریست به نورگیر اشتراکی پنجم بطول ( )8/40هشت متر و چهل سانتی متر
دیوار به دیوار پالک  457فرعی از  5658اصلی شرقا در سه قسمت که دوم شمالی است
اول بطول ( )1/60یک متر و ش��صت س��انتی متر درب و دیواریست به راه پله دوم بطول
( )2/75دو متر و هفتاد و پنج سانتی متر دیوار به دیوار راه پله باال سوم بطول ( )3/40سه
متر و چهل سانتی متر پی به پی حیاط همکف جنوبا در دو قسمت اول بطول ( )9/80نه متر
و هشتاد سانتی متر دیواریست به پالک  129فرعی از  5658اصلی دوم بطول (  )7/50هفت
متر و پنجاه سانتی متر دیواریست به پالک  128فرعی از  5658اصلی غربا به طول ()5/00
پنج متر دیواریست به پالک  124فرعی از  5658اصلی ملکی خانم سکینه غفوریان ذاکری
بدهکار و راهن پرونده اجرایی کالس��ه  9600099اجرای ثبت بهبهان که برای سند رهنی
ش��ماره  96773مورخه  92/7/13دفترخانه  37بهبهان در رهن بانک ملت شعبه پیروزی
بهبهان قرار گرفته و ارزیابی آن به مبلغ هش��تصد و هش��تاد میلیون ریال ( 880000000
ریال) قطعیت یافته در روز یکش��نبه مورخه  97/2/23از س��اعت  9صبح الی  12ظهر در
محل اداره ثبت اس��ناد و امالک بهبهان از طری��ق مزایده ( بصورت نقدی) بفروش خواهد
رسید طالبین می توانند در روز و ساعت مقرردر جلسه حاضر و در مزایده شرکت نمایند
مزایده از مبلغ هش��تصد و هشتاد میلیون ریال(  880000000ریال) شروع و به باالترین
قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد بدهی های احتمالی آب و برق و گاز اعم
از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف و همچنین بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری
تا روز مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده
اس��ت این آگهی طی یک نوبت به تاریخ  97/1/28در روزنامه منتش��ر و در معابر عمومی
الصاق خواهد شد.
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اخبار
ايران  ۲ميليون و  ۱۰۰هزار بشکه
نفت صادر کرد

اي��ران در ماه مارس حدود  ۲ميليون و ۱۰۰
هزار بشکه نفت خام به کشورهاي آسيايي و
اروپايي صادر کرده است ،پيشبيني ميشود
اين رقم در ماه آوريل افزايش يابد.به گزارش
مهر ،چين و هند بزرگترين مشتريان نفت
ايران هس��تند که در مجم��وع بيش از يک
ميليون بش��که نفت خام از اي��ران دريافت
ميکنند.پيشبيني ميشود اين رقم در ماه
آوريل به نزدي��ک يک ميليون و  ۳۰۰هزار
بش��که در روز برسد و چين و هند به ترتيب
جايگاه خود را ب ه عنوان نخس��تين و دومين
واردکنندگان نف��ت ايران حفظ کنند.توتال،
ش��ل ،اني ،هلنيک پتروليوم ،س��اراس و...
نيز از مش��تريان نفت ايران در اروپا هستند.
اي��ران همچنين در ماه م��ارس حدود ۴۰۰
ه��زار بش��که در روز ميعان��ات گازي صادر
کرده اس��ت که کره جنوبي با خريد نيمياز
آن ،بزرگترين مشتري ايران به شمار ميآيد.
البته کرهجنوبي خواهان درخواست ميعانات
گازي بيش��تري از ايران اس��ت ،اما به دليل
افزاي��ش مصارف داخلي و تخصيص آن به
پااليشگاه ستاره خليج فارس امکان تحقق
درخواس��ت کرهجنوبي از سوي ايران وجود
ندارد.ک��ره جنوبي هم اکن��ون روزانه حدود
 ۲۰۰هزار بش��که ميعان��ات گازي از ايران
دريافت ميکند.
ابالغ برنامههاي مديريت
مصرف برق در تهران

مديرعامل ش��رکت توزيع برق تهران با
بي��ان اينکه برنامهه��اي مديريت تقاضا
و مصرف برق ابالغ ش��ده و بايد امسال
در تهران  ۳۰۰مگاوات مديريت و کاهش
مصرف صورت گيرد ،گفت :امس��ال نيز
کاهش  ۱۰درصدي مصرف برق ادارات
دولتي از سوي دولت ابالغ ميشود.حسين
صبوري در گفتگو با فارس ،در خصوص
برنامههاي کاهش مديريت مصرف برق
در تابس��تان امسال در شهر تهران گفت:
برنامههاي کاهش و مديريت مصرف برق
براي ش��هر تهران در زمان پيک از سوي
توانير ابالغ ش��ده و قرار است طي برنامه
ابالغي که س��هميه تهران اس��ت ۳۰۰
مگاوات کاهش مصرف داشته باشيم.وي
با اشاره به اينکه در سال گذشته و در زمان
پيک براي ش��هر تهران برنامه کاهش و
مديريت مص��رف برق انج��ام و  ۲۵۰تا
 ۳۰۰مگاوات محقق ش��د ،اظهار داشت:
براي ش��هر تهران در سال جاري نيز دو
برنامه پيشبيني شده است که يکي از اين
برنامهها با اختصاص بودجهاي بالغ بر ۳۰
ميليارد تومان به مباحث مربوط به شبکه
ب��رق خواهد پرداخت که اتفاق�� ًا در حال
اجرا اس��ت.صبوري ادامه داد :برنامه دوم
نيز همان اقدامات و تالشهاي مديريت
مصرف برق و هماهنگي با صنايع براي
کاهش مصرف برق است.

