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اخبار
پرتامینای اندونزی قرارداد نفتی
خود با ایران را تعلیق میکند

مدیر شرکت پرتامینای اندونزی گفت ،این
شرکت در حال بررسی توقف قرارداد خود
ب��ا ایران در مورد میدان نفتی منصوری به
دلیل تهدید ناشی از بازگشت تحریمهای
آمریکاس��ت.به گ��زارش تس��نیم به نقل
از رویت��رز ،سیامس��و آالم ،مدیر ش��رکت
پرتامینای اندونزی گفت ،این ش��رکت در
حال بررسی توقف قرارداد خود با ایران در
مورد میدان نفتی منصوری به دلیل تهدید
ناشی از بازگشت تحریم های آمریکاست.
شرکت پرتامینا در ماه مارس اعالم کرد ،در
مناقصه اداره میدان نفتی منصوری ایران
برنده شده است.آالم گفت ،در صورتی که
آمریکا یا هر کش��ور دیگری تحریم هایی
را علیه ای��ران اعمال کند ،پرتامینا قادر به
ادام��ه این قرارداد نخواهد ب��ود.وی افزود،
تحریم ها همچنین ممکن است مشکالت
مالی برای این ش��رکت ایج��اد کند ،زیرا
پرتامینا ممکن است بخواهد از بانک های
آمریکایی وام بگی��رد.آالم در ادامه گفت:
«موضع ما تعلیق این قرارداد به دلیل تهدید
ناشی از تحریم هاست ».وی افزود ،تصمیم
نهایی در این باره روز ش��نبه اتخاذ خواهد
شد.وی همچنین گفت ،شرکت پرتامینا در
حال بازنگری در برنامه خود برای واردات
نفت و گاز از ایران است.
درآمد نفتی روسیه
پنج برابر میشود

درآم��د نفتی روس��یه پنج برابر میش��ود.
به گزارش ایس��نا ،به دلیل افزایش قیمت
نفت ،روسیه انتظار دارد درآمد نفت و گازش
نسبت به درآمدی که در بودجه سال ۲۰۱۸
پیشبینی شده بود ،به پنج برابر افزایش پیدا
کند.صادرات نفت و گاز حدود  ۴۰درصد از
درآمدهای بودجه فدرال روسیه را تشکیل
میدهد.طب��ق اصالحی��ه بودج��ه وزارت
دارایی روس��یه ،درآمد نفتی بیش��تری که
روس��یه باالتر از قیمت  ۴۰دالر پیشبینی
ش��ده برای نفت اورال بدست میآورد به
جای هزینه ،به ذخای��ر اختصاص خواهد
یافت.به دلیل باال رفتن غیرمنتظره قیمت
نفت ،روس��یه اکنون انتظار دارد نخستین
مازاد بودج��ه ،مع��ادل  ۰.۴۵درصد تولید
ناخالص داخلی را از سال  ۲۰۱۱به این سو
ثبت کند در حال��ی که پیش از این انتظار
میرف��ت  ۱.۳درصد تولید ناخالص داخلی
کسری پیدا کند.پیشبینی قیمت بر مبنای
میانگین قیمت حدود  ۴۰دالر در هر بشکه
گرید اورال بود.
همکاری «لوک اویل» برای دو برابر
شدن تولید میدان نفتی عراق

ل��وک اویل ب��رای دو برابر ش��دن تولید
میدان نفتی عراق با این کشور همکاری
میکند».ل��وک اوی��ل» ک��ه دومی��ن
تولیدکنن��ده بزرگ نفت روس��یه اس��ت،
برنام��ه توس��عهای ب��رای می��دان نفتی
«کورن��ای غرب��ی  »۲با ش��رکت «نفت
بصره» امض��ا کرد که تح��ت آن تولید
این میدان تا س��ال  ۲۰۲۵دو برابر شده
و به  ۸۰۰هزار بش��که در روز میرس��د.
به گزارش ایسنا« ،لوک اویل» در میدان
نفت��ی «کورنای غرب��ی  ۷۵ »۲درصد و
ش��رکت دولتی «نفت شمال»  ۲۵درصد
سهم دارد و شرکت دولتی «نفت بصره»
به مدیری��ت توزیع مزد و درآمدها کمک
میکند.نخس��تین تولید برای فروش در
«کورنای غربی  »۲در اواخر مارس سال
 ۲۰۱۴صورت گرفت.طبق اعالم «لوک
اویل» ،تولید فعلی این میدان  ۴۰۰هزار
بشکه در روز یا معادل  ۹درصد از مجموع
تولید نفت عراق است.انتظار میرود هدف
تولید  ۸۰۰هزار بش��که در روز ،در س��ال
 ۲۰۲۵محقق ش��ود».لوک اویل» اعالم
کرده اس��ت در سالهای آینده همچنان
یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در نفت
عراق خواهد بود.

در کوتاه مدت مشکلی برای فروش نفت ایران رخ نخواهد داد

گ�روه انرژی :دونالد ترامپ ،رییس جمهوری آمریکا ،سهش��نبه شب
تصمی��م خود را درباره برجام به اجرا گذاش��ت و کش��ورش را از این
توافق بین المللی خارج کرد.بدی��ن ترتیب آمریکا می خواهد دوباره
تحریم ها را علیه جمهوری اسالمی ایران اعمال نماید که ازجمله این
تحریم ها ،تحریم صادرات نفت اس��ت.نماینده سابق ایران در هیات
عامل اوپک بعید دانس��ته که فروش نفت ایران در کوتاه مدت دچار
مش��کل ش��ود و ایران به فروش نفت خود مادامی که اروپا در برجام
است ،همچنان ادامه میدهد.وزیر نفت هند هم درباره تحریم نفتی
ایران گفت ،خیلی زود است بخواهیم میزان تاثیر تحریم های آمریکا
ب��ر خرید نفت هند از ای��ران را پیش بینی کنیم.محمدعلی خطیبی،
نماینده سابق ایران در هیات عامل اوپک در گفتگو با «نود اقتصادی»
اظهار داشت که ایاالت متحده آمریکا در ماه های اخیر به خریداران
نفت ایران فشار آورده تا نفت ایران را نخرند ،هرچند که شرایط بازار
نفت جهانی به گونهای نیست که به راحتی بتوانند خروج نفت ایران
از ب��ازار جهانی را تحمل کند.وی تصریح کرد که در تحریم قبلی بر
علیه کش��ور ،آمریکا و اروپا باهم به ایران فشار میآوردند تا ایران به
میز مذاکره بازگرد ولی در حال حاضر ،کش��ورهای اروپایی تصمیمی
ب��رای تحریم ایران ندارند و در کوتاه مدت هم اروپاییها نفت ایران
را خواهن��د خرید.خطیبی تاکید کرد که آمریکا به دنبال آن اس��ت تا
معامل��ه با ایران را در فضای بین الملل پرریس��ک کند و پیش بینی
کرد که در کوتاه مدت بعید اس��ت که ف��روش نفت ایران همچون
تحریمهای قبلی ،دچار مشکل شود.به گفته وی ،میزان صادرات نفت
خام ایران به کش��ورهای اروپایی در ش��رایط فعلی  600هزار بشکه
بوده و تا زمانی که نفت ایران برای خریداران دردس��ر ایجاد نکند به
خرید خود ادامه میدهند.مدیرسابق امور بین الملل شرکت ملی نفت
ایران گفت که در ش��رایط فعلی ،آمادگی جایگزین کردن نفت ایران
توسط یک کشور تولیدکننده وجود ندارد ،حال آنکه در تحریم قبلی
علیه ایران ،آمری��کا و اروپا جایگزین نفت ایران را آماده کرده بودند،
اما اکنون این امر بعید است.به گفته خطیبی ،در دوره قبلی تحریمها
بر علیه ایران ،صادرات نفت خام کش��ور یک میلیون بشکه نفت در
روز بود که براین اساس ،وابستگی درآمدهای کشور از محل فروش
نفت خام حدود  30درصد بود که اگر سالی  5درصد کاهش مییافت،
اتکای کشور به درآمد نفتی کاهش یافته بود حال آنکه بعد از برجام
وابستگی کشور به درآمدهای نفتی افزایش یافته است.وی گفت که
در صورت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در این سال ها ،حتی
با وجود متحد شدن آمریکا و اروپا ،نگرانی ما از محل فروش نفت خام

کمتر میشد!خطیبی تصریح کرد که شواهدی در دست نیست که با
خروج آمریکا از برجام ،ایران از لحاظ فروش نفت خام در مضیغه قرار
بگی��رد.وی ،به کاهش قیمت نفت همزمان با خروج ترامپ از برجام
اشاره داشت و ادامه داد که کاهشی شدن قیمت نفت خام در بازارهای
جهانی ،دالیل مختلفی داشته که مواضع سیاسی یک دلیل آن است
اما مجموعهای از دالیل هس��تند که بر قیمت نفت تاثیر می گذارند،
بنابراین باید به بازار نفت زمان بیشتری داد هرچند که برداشت بازار
هم این نیست که فروش نفت ایران دچار مشکل شود.

کنیم».مارتا لورنته ،س��خنگوی شرکت کپسای اسپانیا ،که مشتری
نفت ایران است هم گفت« :در حال حاضر ،فعالیت تجاری ما مطابق
روال گذش��ته است».وی افزود« :ما به دقت از مقررات اتحادیه اروپا
و قوانین حقوق بین الملل تبعیت می کنیم و با وس��واس به هرگونه
محدودیت تجاری که از س��وی هر تحریم بین المللی وضع ش��ود،
احترام می گذاریم».رئیس بخش تجاری یک پاالیشگاه دیگر اروپایی
گف��ت« :باید منتظر ماند و دید.اگر مجب��ور به کاهش خرید از ایران
شویم این کار را خواهیم کرد.به جز نفت ایران نفت کشورهای دیگر
هم هست».

به گزارش تسنیم به نقل از رویترز ،دارمندرا پرادهان ،وزیر نفت هند
هم درباره تحریم نفتی ایران گفت :خیلی زود اس��ت بخواهیم میزان
تاثی��ر تحریم های آمریکا بر خرید نفت هن��د از ایران را پیش بینی
کنیم.پرادهان گفت که «اندکی نگران» تاثیر افزایش قیمت نفت بر
کشورهای مصرف کننده نفت هست ،اما فکر نمی کند مشکلی برای
عرضه نفت پیش بیای��د.وی در ادامه گفت« :بگذارید ببینیم اوضاع
چط��ور پیش می رود.خیلی زود اس��ت بخواهیم پیش بینی کنیم.ما
داریم به دقت اوضاع را رصد می کنیم«».این نوع (تنش) ژئوپلتیک
هم بر کش��ورهای مصرف کننده و هم کشورهای تولیدکننده تاثیر
می گذارد.ما بای��د با واقعیت های وضعیت ژئوپلتیک موجود زندگی

همچنین  ۴منبع آگاه گفتند ،اوپک برای تصمیم گیری در مورد اینکه
آیا برای جبران کاهش صادرات نفت ایران بعد از خروج آمریکا از برجام،
باید تولید خود را افزایش دهد یا نه عجله ای ندارد ،زیرا هرگونه کاهش
عرضه نفت ایران زمان خواهد برد.مقامات اوپک در حال بررسی این
مس��ئله هستند که آیا کاهش صادرات نفت ایران و افت عرضه نفت
ونزوئال مستلزم تعدیل توافق کاهش تولید است یا نه.وزرای کشورهای
عضو اوپک قرار است در ماه ژوئن تشکیل جلسه دهند.دولت آمریکا تا
برقراری تحریم های نفت به خریداران نفت ایران  6ماه فرصت داده
تا خرید نفت خود از این کشور را کاهش دهند.این بدان معناست که
کاهش صادرات نفت ایران به صورت ناگهانی رخ نخواهد داد.یک منبع

وزیر نفت هند :زود است تاثیر تحریمها بر خرید نفت هند از ایران
را پیشبینی کنیم

اوپک :کاهش فروش نفت ایران ناگهانی نیست

مدیرعاملشرکتتعمیراتنیروگاهیایران:

ایراندرتعمیراتنیروگاهیتهدیدتحریمهارابهصفررساند

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی
ایران با اش��اره به اینکه س��االنه  10تا
 12هزار م��گاوات تعمیرات نیروگاهی
انجام میشود ،گفت :پیشرفت ایران در
تعمیرات نیروگاهی به حدی رسیده که
تحریمها و تهدیدها از طرف کشورهای
صاحب تکنولوژی به صفر رسیده است.
به گزارش فارس ،عینا ...صالحی گفت:
از همان ابتدا که واحدهای نیروگاهی به
ایران فروخته شد به هیچ عنوان با هدف انتقال دانش فنی ،ساخت
و بهرهبرداری صورت نگرفته اس��ت و کشورهای صاحب این
تکنولوژیها با این اقدام موافقت نمیکردند.وی افزود :با تشکیل
شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران انتقال دانش و بهرهبرداری و
تعمیرات آرام آرام شکل گرفت ،بنابراین شرکتهای سازنده که
همزمان با راهاندازی ،نقش اس��تعماری خود در خصوص شارژ
و تأمین قطعات به کش��ور را تحمیل میکردند با پیشرفت این
شرکت تمام این برنامههایشان نقش بر آب شد.صالحی با اشاره
به اینکه وقتی در زمان بهرهبرداری از نیروگاهها مش��کلی برای
یک قطعه رخ میداد این کشورها از سیاست جایگزینی قطعه نو
استفاده میکردند ،گفت :در دو دهه اخیر علیرغم اینکه هزینه
رفت و برگشت قطعه و حتی بازگشت قطعه تعمیراتی به ایران
ریس��کش باال میرفت شرکت تعمیرات نیروگاهی تالش کرد
تا با پیش��رفت از دانش تعمیرات نیروگاهی به اهداف موردنظر
کشور دس��ت یابد.مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران
اضافه کرد :با رشد ایران در زمینه تعمیرات نیروگاهی از انتقال ارز
به کشورهای صاحب تکنولوژی جلوگیری و وابستگیها کاهش
یاف��ت به طوری ک��ه در حال حاضر به ط��ور کامل میتوانیم
تم��ام قطعات نیروگاهی را در ایران اورهال کنیم.وی با اش��اره
به اینکه تمام پرسنل تعمیرات نیروگاهی ایران با داشتن تجربه
و تعهد ب��دون ادعا فعالیت میکنند و به نوعی اعتماد به نفس
مسئوالن را در تصمیمگیری به گوش جامعه میرسانند ،گفت:
پس اهمیت ساخت و تعمیرات قطعه و توربینهای نیروگاهها در
اینجا مشخص میشود که در حال حاضر با وجود تحریمها ایران
برگ برندهای حتی در کنار کشورهای صاحب تکنولوژی دارد.
صالحی ادامه داد :در طول دو دهه اخیر که تحریمها شرایط را
سخت کرده بود ،ایران از لحاظ کیفیت کار تعمیرات نیروگاهی به
جایگاهی رسیده که به یک برند بینالمللی تبدیل شده است و
مدیر امور بینالملل ش��رکت ملی گاز با اعالم این
که نخس��تین س��ال صادرات گاز ای��ران به بغداد
روزهای پایانی خود را میگذراند ،از افزایش حجم
روزانه ص��ادرات گاز به  ۱۴میلیون مترمکعب خبر
داد.ب��ه گزارش مهر ،بهزاد بابازاده ،درباره افزایش
مقدارص��ادرات روزانه گاز به بغ��داد گفت :یکی از
مهمترین قراردادهای صادرات��ی ایران مربوط به
عراق اس��ت که ش��امل دو بخش بغ��داد و بصره
میش��ود.در دو قرارداد میان ای��ران و عراق مقرر
شده تا صادرات گاز در سال نخست ،روزانه حدود
 ۶میلی��ون مترمکع��ب ،در س��ال دوم ح��دود ۱۴
میلیون مترمکعب و در س��ال سوم تا پایان قرارداد
به س��قف  ۳۰تا  ۳۵میلیون مترمکعب برس��د.وی
میانگین صادرات گاز ب��ه بغداد را روزانه  ۸,۵تا ۹
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 -2طاهره باقری توانا فرزند علی اکبر ش��ماره شناسنامه  291متولد  -3 51معصومه باقری توانا فرزند علی اکبر
شماره شناسنامه  239متولد  -4 36نازی باقری توانا فرزند علی اکبر شماره شناسنامه  238متولد  -5 33محبوبه
باقری توانا فرزند علی اکبر شماره شناسنامه  795متولد  -6 57جمیله باقری توانا فرزند علی اکبر شماره شناسنامه
 243متولد  -7 44فاطمه باقری توانا فرزند علی اکبر ش��ماره شناسنامه  241متولد  39اینجانب با انجام تشریفاتی
مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.خ/م.الف 268
رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
س��ند رس��می برابر رای ش��ماره  139660301060009355هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای قاسم طهماسوند فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه  46صادره از ورامین ششدانگ یک قطعه زمین
با بنای احداثی در آن به مساحت  105/21مترمربع پالک  1114فرعی از  7اصلی واقع در قریه کاظم آباد خریداری

تمام این خدمات و کارهای کارشناسی
با رعایت استانداردهای علمی بینالمللی
مربوط��ه انج��ام میش��ود.مدیرعامل
ش��رکت تعمیرات نیروگاه��ی ایران با
اشاره به اینکه هزینه کارهای تعمیراتی
و نگه��داری واحدهای تولی��د برق به
مراتب کاهش یافته است ،خاطرنشان
کرد :در گذش��ته که یک توربین برای
تعمی��رات به خارج فرس��تاده میش��د
عالوه بر تحمیل هزینههای ارزی به کشور وابستگی ایران به
این کشورها را افزایش میداد و حتی ممکن بود همان توربین
تعمیراتی دیگر به کش��ور بازگردانده نشود.وی با بیان اینکه در
 20سال گذشته ش��اید نصب پرهها و توربینها هم انحصاری
ب��ود ،گفت :امروزه در ایران در س��اخت پرههای توربین بخار با
س��ایزهای مختلف نیز به خودکفایی رس��یدهایم و اگر  80هزار
مگاوات ظرفیت نصب ش��ده در کش��ور باش��د با اقتدار اعالم
میکنیم که از لحاظ پرههای توربینی و بخار و کمپرس��ورها به
خودکفایی کامل رسیدهایم.به گفته وی ،از سال گذشته وزارت
نیرو ابالغ کرده اس��ت که خرید پ��ره توربینهای بخار از خارج
ممنوع است بنابراین در سال گذشته از خروج  15میلیون یورو
ارز از کش��ور جلوگیری شد.وی در پاس��خ به این سؤال که آیا
ایران در حال حاضر تعمیرات نیروگاهی برای سایر کشورها نیز
انجام میدهد ،گفت :بخش زیادی از اورهال نیروگاههای عراق
و مقدار کمی در ترکیه تعمیرات نیروگاهی توس��ط ایران انجام
میشود.مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در پاسخ به
این سؤال که ساالنه چند هزار مگاوات تعمیرات نیروگاهی انجام
میش��ود و آیا کشور از برنامه تعمیرات نیروگاهی عقب است یا
خیر ،گفت :در حال حاضر  80هزار مگاوات ظرفیت نصب شده
کشور است که به طور پیوسته و مداوم  10تا  12هزار مگاوات
آنها تحت تعمیرات اساس��ی و یا جزئ��ی قرار میگیرد که البته
این ظرفیت باالتر از پیک مصرف پیشبینی شده تا جوابگوی
شبکه برق باشد.وی افزود :به هر حال ما تابع برنامهریزی شرکت
مادر تخصصی برق حرارتی هستیم ،چراکه این شرکت براساس
تأمین س��وخت اولیه و سهمیه گاز برنامه تعمیرات نیروگاهی را
برنامهریزی میکند.صالحی تأکید کرد :در حال حاضر  90تا 95
درصد تعمیرات نیروگاهی انجام شده و تا اوایل خردادماه تعمیرات
نیروگاهی به اتمام میرسد.

آگاه در اوپک در پاسخ به سوالی در مورد طرح های اوپک برای اقدام
در این زمینه گفت« :من فکر می کنم ما تا کاهش هرگونه عرضه نفت
(ایران)  180روز وقت داریم».یک منبع دیگر در اوپک گفت :هرچند
نیاز به افزایش عرضه م��ورد توجه قرار گرفته ،اما فعال امن ترین راه
برای اوپک آن است که کنار بنشیند و شرایط را رصد کند.دو روز پس
از اعالم تصمیم ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام ،قیمت نفت در
روز پنجش��نبه به باالترین رقم خود از نوامبر  2014یعنی  78دالر در
هر بشکه رسید.ایران که حدود  4درصد از نفت جهان را تولید می کند،
روزانه حدود  450هزار بشکه نفت به اروپا و حدود  1.8میلیون بشکه به
آسیا صادر می کند.از نظر تحلیلگران ،بیشتر احتمال دارد که صادرات
نفت ایران به اروپا به دلیل تحریم ها کاهش پیدا کند.یک منبع دیگر در
اوپک گفت« :هنوز خیلی زود است بفهمیم تاثیر تحریم ها چه میزان
خواهد بود...ما باید منتظر باشیم و ببینیم چین و ژاپن چه خواهند کرد.
چه کسی از ایران نفت خواهد خرید و چه کسی طرف ترامپ را خواهد
گرفت».همچنین خالد فالح ،وزیر صنعت ،معدن و انرژی عربس��تان
گفت :در واکنش به احتمال کاهش حجم نفت خام ایرانی در بازارهای
بینالمللی پس از خروج رئیس جمهور آمریکا از توافق هستهای ما آماده
افزایش تولید نفت هستیم.وی افزود :ما بر پایبندی خود به منظور ایجاد
ثبات در بازارهای نفت به نفع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تاکید
میکنیم.وزیر انرژی سعودی ادامه داد :ما با بزرگترین تولیدکنندگان در
داخل و خارج اوپک و با بزرگترین مصرف کنندگان همکاری خواهیم
کرد تا کمبودها را به پایینترین حد برسانیم.
شیلی مشتری جدید نفت ایران شد

در همین حال ،شرکت دولتی پاالیشگاهی شیلی (ای ان ای پی) در
ی��ک اقدام نادر اقدام به خری��داری  140هزار تن نفت از ایران کرده
که قرار اس��ت در ماه می بارگیری شود.براس��اس داده های موجود،
این اولین بار در طی حدود  18ماه گذش��ته اس��ت که شیلی از ایران
نفت وارد می کند.شرکت ای ان ای پی و شرکت ملی نفت ایران در
این باره اظهارنظری نکرده اند.شیلی معموال نفت مورد نیاز خود را از
کشورهای برزیل ،اکوادور ،پرو و آرژانتین خریداری می کند اما گاهی
نی��ز اقدام به خرید نفت از برخی کش��ورهای خاورمیانه نظیر عراق،
عربستان و کویت می کند.براس��اس برآوردها ،واردات ماهیانه نفت
ش��یلی در طی سال گذش��ته حدود  700تا  900هزار تن بوده است.
ش��رکت ای ان ای پی ،تنها شرکت پاالیشگاهی شیلی است که دو
پاالیش��گاه آکوکاگوا و بیوبیو را با ظرفیت حدود  220هزار بشکه در
روز اداره می کند.

علیرغم قرار داشتن ایران در جمع  10سازنده مخازن گاز مایع دنیا

برخیپتروشیمیهامخازنراازخارجواردمیکنند

عض��و انجم��ن صنف��ی کارفرمایی
شرکتهای مهندس��ی و پیمانکاری
نفت ،گاز و پتروشیمی گفت :با اینکه
ایران در جمع  10کشور دارنده دانش
طراحی و س��اخت مخ��ازن گاز مایع
قرار دارد ،اما هنوز برخی پتروش��یمی
ها ب��رای تامین نیاز خود ،به س��راغ
ش��رکت ه��ای خارجی م��ی روند.به
گزارش فارس ،بومی سازی تجهیزات
مورد نیاز صنایع مختلف ازجمله نفت و گاز و قطع وابستگی
به خارج از مهم ترین روش ها برای خنثی س��ازی سیاس��ت
تحریم اس��ت.به تازگی و در زمانی که آمریکا از برجام خارج
ش��د ،متخصصان صنعت نفت ایران از بومی س��ازی دانش
و س��اخت یکی از تجهیزات مهم صنعت نفت یعنی مخازن
ذخیرهس��ازی ال پ��ی جی و ال ان جی خب��ر دادند ،مخازنی
که در گذش��ته توسط شرکت های چینی و کره ای در ایران
س��اخته ش��ده اس��ت.غالمرضا زینلپور ،عضو انجمن صنفی
کارفرمایی ش��رکتهای مهندس��ی و پیمانکاری نفت ،گاز و
پتروش��یمی (اپک) با تشریح دس��تاوردهای کشور در صنعت
مخازن الپیجی و الان جی ،از ایران به عنوان تنها کش��ور
دارن��ده این توانایی در خاورمیانه یاد ک��رد.وی با بیان اینکه
از س��ال  2000میالدی ،فعالی��ت در مخازن ال.پی.جی آغاز
ش��د ،افزود :ابتدا به عنوان پیمانکار در ساخت این مخازن در
فازه��ای 7 ،6 ،5 ،4و  8پارس جنوبی فعالیت می کردیم ،اما
کار اصلی برعهده شرکتهای بینالمللی قرار داشت.زینلپور
ادام��ه داد :با توجه به نیاز کش��ور به دانش س��اخت مخازن
ال پی جی با مش��ارکت یک شرکت انگلیسی  -اسکاتلندی،
تالش ش��د که دانش س��اخت و طراحی مخازن ال پی جی
نیز کسب شود که این روش در فازهای  9و  10و همچنین
پ��روژه ان ج��ی ال جزیره س��یری به کار گرفته ش��د.وی با
بیان اینک��ه در زمان اجرای فازهای  15و  16پارس جنوبی،
دانش س��اخت این مخازن بومی س��ازی شد ،افزود :با بومی
ساخت این مخازن از خروج بخش قابل توجهی ارز از کشور
جلوگیری می ش��ود.زینلپور ادامه داد :اکنون در حال ساخت
مخ��ازن فازه��ای  23 ،22 ،21 ،14،20و  24هس��تیم که تا
س��ال آینده همگی آنها به بهره برداری خواهند رسید.عضو
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های مهندسی و پیمانکاری

نفت ،گاز و پتروش��یمی با انتقاد از بی
توجهی برخی مجتمعهای پتروشیمی
در اس��تفاده از س��اخت داخل ،گفت:
متاسفانه برخی شرکتها با وجود این
که دانش طراحی و ساخت این مخازن
اس��تراتژیک در کش��ور وجود دارد به
س��راغ ش��رکتها و الیسنسورهای
خارجی (عرضه کنندگان دانش فنی)
می روند.زینلپور اضافه کرد :این دسته
از کافرمایان و شرکت های پتروشیمی به سراغ شرکت هایی
رفته ان��د که در دوران تحریم ،با کش��ورمان همکاری نمی
کردند.وی یادآور شد :تاکنون حدود  40مخزن ذخیره سازی
ال پی جی در منطقه پارس جنوبی طراحی و س��اخته ش��ده
که بخش عمده آنها نیز به بهره برداری رس��یده اس��ت ،اما
برخی کافرمایان و ش��رکت های پتروشیمی هنوز به خارجی
ها اتکا دارند.زینلپور خاطرنش��ان کرد :ب��ی اعتمادی آنها به
س��ازندگان داخلی تا حدی اس��ت که حتی سازندگان داخلی
را ب��ه مناقصههایی که برگزار می کنن��د ،دعوت نکرده اند.
عض��و انجم��ن صنفی کارفرمایی ش��رکت های مهندس��ی
و پیمان��کاری نفت ،گاز و پتروش��یمی با بیان اینکه س��اخت
مخازن ذخیرهس��ازی ال پیجی (گاز مای��ع بوتان و پروپان)
 30درصد ارزان تر از نمونه های مشابه خارجی است ،اظهار
داشت :خرید خارجی این مخازن تا  100میلیون یورو هزینه
دارد ،اما خرید آنها به قیمت  70میلیون یورو از داخل کش��ور
امکان پذیر است.عضو انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های
مهندس��ی و پیمانکاری نفت ،گاز و پتروش��یمی همچنین از
آمادگی برای س��اخت مخازن ال ان ج��ی (گاز طبیعی مایع
ش��ده) خب��ر داد و گفت :با توج��ه به نیاز کش��ور به صنعت
الانجی امکان بومیس��ازی س��اخت مخازن ال ان جی در
داخل نیز وجود دارد.وی با بیان اینکه ایران ،تنها کشور دارنده
دانش طراحی و ساخت مخازن الپیجی در خاورمیانه است،
گفت :ایران در جمع  10کشوری قرار دارد که دانش طراحی
و ساخت این مخازن را دارا هستند.زینلپور یادآور شد :با توجه
به کسب دانش طراحی و ساخت مخازن ال پیجی در کشور،
اکن��ون در پی ص��دور خدمات فنی و مهندس��ی این صنعت
به کش��ورهای همسایه هستیم و بر این اساس با کشورهای
کویت و عراق نیز مذاکراتی را داشتهایم.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز:

صادرات روزانه گاز ایران به بغداد به 14میلیون مترمکعب  می رسد

تأسیسات و ایستگاهها و خطوط و چه از لحاظ گاز
مورد نیاز اعالم شده است.پیش از این ،حمیدرضا
عراق��ی ،مدیرعامل ش��رکت مل��ی گاز ،برقراری
ص��ادرات گاز به بصره را در گ��رو پرداخت هزینه
از س��وی عراق اعالم کرده بود.به گفته وی ،بغداد
ب��ه عنوان پایتخت عراق مرج��ع تصمیمگیری در
این باره اس��ت و اکنون درصدد حل مسائل مالی
و بودجهای برای دریافت گاز هستند؛ همه شرایط
برای دریافت گاز ایران در بصره فراهم شده است،
اکن��ون خطوط انتق��ال گاز در خ��اک بصره آماده
ش��ده ،افزون بر این شرایط ساخت در برخی نقاط
از خطوط انتقال گاز بصره مانند س��اخت زیرگذر با
سختیهایی همراه بود ،که این کار نیز با موفقیت
به پایان رسیده است.

میلیون مترمکعب گاز اعالم کرد و گفت :براساس
این قرارداد تا خردادماه ،نخس��تین س��ال صادرات
گاز ای��ران به بغداد به پایان میرس��د و پس از آن
مقدار صادرات روزان��ه گاز به بغداد به  ۱۴میلیون
مترمکع��ب خواه��د رس��ید.مدیر ام��ور بینالملل
ش��رکت مل��ی گاز ،با تاکید بر اینک��ه ایران همه
مشکالت و سختیها را پشت سر میگذارد ،اظهار
کرد :برای صادرات گاز به بغداد نیز با مش��کالتی
روبهرو بودیم و سختیهایی بر ما تحمیل میشد،

ام��ا این قرارداد نیز به س��رانجام رس��ید و اکنون
ب��دون هیچ خطری ،گاز را به بغ��داد صادر و پول
آن را دریاف��ت میکنیم.بابازاده ،مدت زمان جاری
ش��دن قرارداد بصره را  ۱۱ماه عنوان کرد و ادامه
داد :آغ��از صادرات گاز ایران به بصره ،پس از طی
مراحل ساخت خطوط انتقال در خاک عراق اکنون
در انتظار حل و فصل مسائلی میان پیمانکار بخش
داخل عراق و کارفرما (وزارت برق عراق) است ،در
بخش داخل ایران نیز آمادگی کامل ،چه از لحاظ

از مالک رسمی آقای شیر خان سعادت 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 باشند می
توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .ث.م.الف 34/تاریخ انتشار
نوبت اول 97/2/8 :تاریخ انتشار دوم97/2/23 :
محمدرحیم پور راینی-رئیس ثبت اسناد و امالک
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خواهان بيمه آس��يا دادخواس��تي به طرفيت خوانده نادر اكبري مقدم فرزند صفر به خواس��ته مطالبه وجه به مبلغ
243/783/000ريال بانضمام خس��ارات دادرس��ي تقديم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان فرديس نموده كه جهت
رس��يدگي به شعبه 3دادگاه عمومي حقوقي شهرس��تان فرديس واقع در استان البرز – شهرستان فرديس – جاده
مالرد – كانال ش��رقي – دادگستري شهرس��تان فرديس ارجاع و به كالسه 9609983030800945ثبت گرديده كه
وقت رسيدگي آن 1397/04/04ساعت 11:30تعيين شده است  .به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست
خواهان و به تجويز ماده 73قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب
يك نوبت در يكي ازا جرايد كثير االنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود نسخه دوم دادخواس��ت وضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسيدگي حاضر گردند

آگهي ابالغ وقت رس��يدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي /خانم علي محمدي فرفرزند محمد رضا خواهان آقاي
/خانم بانك مهراقتصاد دادخواس��تي به طرفيت خوانده آقاي /خانم علي محمدي فر به خواس��ته مطالبه وجه چك
مطرح كه به اين ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده كالس��ه 9609982611000842شعبه 10دادگاه عمومي حقوقي
كرج ثبت و وقت رسيدگي مورخ 97/04/16ساعت 10:00تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73قانون
آيين دادرس��ي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد
كثير االنتش��ار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش��ار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه
حاضر گردد
منشي دادگاه حقوقي شعبه 10دادگاه عمومي حقوقي كرج – ارزو تاثيري
رياس��ت محترم اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمي شهرستان فرديس با س�لام و احترام به پيوست دو نسخه آگهي
ارسال ميگردد  .مقتضي است تا دريكي از جرايد كثير االنتشار منتشر و نسخه اي از آگهي منتشره جهت ضبط در
سابقه به اين شعبه ارسال گردد موضوع آگهي  :ابالغ وقت رسيدگي به خوانده نادر اكبري مقدم فرزند صفر تعداد
دفعات انتشار :يكبار ضمنا هزينه انتشار آگهي از خواهان بيمه آسيا دريافت گردد
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