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اخبار
صادرات روزانه  2/75ميليون بشکه نفت
در ارديبهشت ماه

شرکت ملي نفت ايران در ارديبهشت ماه امسال
روزانه بيش از  ۲ميليون و  ۷۵۰هزار بشکه نفت
و ميعانات گازي به مقاصد کشورهاي آسيايي
و اروپايي صادر کرد.به گزارش ايســنا ،وزارت
نفت اعالم کرده اســت که سهم نفت خام از
ميزان صادرات ايران در ارديبهشــت ماه بيش
از  ۲ميليون و  ۴۵۰هزار بشکه و سهم ميعانات
گازي  ۳۰۰هزار بشــکه در روز بوده اســت.
براساس اين گزارش ،يک سوم نفت ايران در
ارديبهشت ماه (بيش از روزانه  ۸۰۰هزار بشکه)
به مقصد شرکتهاي اروپايي بارگيري شد.
واگذاري پااليشگاه کرمانشاه
زير ذرهبين مجلس

نايبرئيس هيئت تحقيق و تفحص مجلس
شوراي اســامياز نحوه واگذاري پااليشگاه
کرمانشــاه بــه بخــش خصوصــي گفت:
گزارشهاي دســتگاههاي نظارتي و سازمان
بازرســي کل کشــور در خصــوص قيمت
غيرکارشناسي پااليشگاه کرمانشاه و اهليت
خريدار بررســي ميشــود.به گزارش باشگاه
خبرنــگاران جوان ،زهرا ســعيدي مبارکه در
خصــوص جلســه روز دوشــنبه اين هيئت
اظهار کرد :در اين جلســه کارشناسان ديوان
محاسبات و مرکز پژوهشهاي مجلس نقطه
نظرات خود را درباره سؤاالت محور تحقيق و
تفحص از نحوه واگذاري پااليشگاه کرمانشاه
ارائه کردند.وي افزود :بر اين اساس مقرر شد
گزارش ساير دستگاههاي ذيربط در خصوص
تفحص از نحوه واگذاري پااليشگاه کرمانشاه
در جلسات بعدي هيئت تحقيق و تفحص ارائه
و مقرر شــد در اين رابطه با دادستاني ديوان
محاسبات جلسه مشترکي برگزار شود.
بريتيش پتروليوم هم از
همکاري با ايران کنارهگيري کرد

شرکت بريتيش پتروليوم انگليس اعالم کرد:
بــا توجه به تحريمهاي آمريــکا عليه ايران،
همکاري با شــرکت ملي نفت ايران در يک
پروژه نفتي در درياي شمال را متوقف ميکند.
به گزارش فارس به نقل از اينديپندنت ،شرکت
بريتيش پتروليوم اعالم کرد ،به دليل بازگشت
دوباره تحريمهاي آمريکا عليه ايران همکاري
با شــرکت ملي نفت ايــران در پروژه ميدان
گازي رهام در درياي شمال را متوقف خواهد
کرد.سهام ميدان گازي رهام در درياي شمال
به صــورت  50-50درصد متعلق به بريتيش
پتروليوم و شــرکت ملي نفت ايران است.اين
شرکت طي بيانيهاي اعالم کرده که تصميم
گرفته است تا برخي برنامههاي خود براي اجرا
در اين ميدان گازي در درياي شــمال را لغو
کند.چراکه به دنبال روشن شدن تحريمهاي
احتمالي آمريکا بر ايران اســت.در اين بيانيه
آمده بريتيش پتروليوم همــواره به تحريمها
پايبند بوده است.

گروه انرژي :شــرکت توتال فرانسه چند
روز پــس از اعالم خــروج احتمالي خود
از ايران بــه دليل تحريمهاي آمريکا ،به
دنبال گسترش فعاليتهاي اکتشاف گاز
خود در نزديکي سواحل جنوبي قبرس و
گرفتن يک مجوز حفاري اکتشافي ديگر
است.در همين حال اصغر ابراهيمياصل،
مديرعامل اســبق شــرکت ملي صنايع
پتروشيميبا بيان اينکه توتال در  16سال
اخير روزي  15ميليــون دالر به اقتصاد
ايران ضربه زده است ،گفت :به افرادي که
به بازگشت توتال به ايران خوش بين بوده
و کشــور را در حالت انتظار غيرضروري
قــرار ميدهند بايد تذکــر داد و اميد به
ســراب را قطع کرد ،زيرا براي توسعه فاز
 11پارس جنوبي نيازي به توتال نيست و
بايد دور توتال خط کشيد!به گزارش مهر،
چندي پيش شرکت «توتال» فرانسه در
بيانيهاي اعالم کرد که در صورتي که از
آمريکا معافيــت تحريميخاص دريافت
نکند ،قادر به ادامــه کار در پروژه پارس
جنوبي نخواهد بــود.در اين بيانيه تأکيد
شــد :توتال در موقعيتي نخواهد بود که
پروژه فــاز  ۱۱پارس جنوبي را ادامه دهد
و مجبــور خواهد بود تمــام فعاليتهاي
مربوطه را پيش از  ۴نوامبر  ۲۰۱۸متوقف
کند ،مگر آنکه مقامهاي اياالت متحده با
حمايت مقامهاي فرانسوي و اروپايي يک
معافيت تحريميويژه اين پروژه ،به توتال
اعطا کنند.اين معافيت تحريميبايد از اين
شرکت در برابر هر تحريم ثانويه مربوط
به قانــون اياالت متحده ،محافظت کند.
اين شرکت با اشــاره به اينکه  ۹۰درصد
تبادالت مالــياش از طريق بانکهاي
آمريکايي اســت و سهامداران آمريکا ۳۰
درصد ســهامش را در اختيار دارند ،گفته
است :نميتوانيم در معرض تحريمهاي
ثانويه قرار بگيريم.توتال ميگويد تاکنون
در پارس جنوبي کمتر از  ۴۰ميليون يورو
هزينه کرده است.
زنگنه :چين را جايگزين ميکنيم

عصر روزي که توتال اين بيانيه را منتشر
کرد ،بيژن زنگنه وزير نفت در واکنش به
آن ،گفت :در صورتي که توتال ،کنسرسيوم
توسعه بخش آبي فاز  ١١پارس جنوبي را
ترک کند ،شرکت سي ان پي سي چين را
جايگزين خواهيم کرد.وي همچنين درباره
پرداخت جريمه توتال به ايران گفته بود:
جريمهاي براي توتال مطرح نيســت اما
سرمايه گذاري که تاکنون کرده تا زمان
سررسيد بازپرداخت پروژه در ايران باقي
ميماند.در دوران عقد نخســتين قرارداد
خارجي پســابرجاميدر صنعت نفت ،آن
هم با استفاده از الگوي جديد قراردادهاي
نفتي ،انتقادات و ابهامات زيادي در فضاي
کارشناسي نسبت به اين قراردادها مطرح
شــد که يکي از اين انتقادات و ابهامات،
مربوط به رفتار توتال ،در صورت بازگشت
تحريمها بود.چراکه سابقه تاريخي ايران
نشــان ميداد اين شــرکت در شرايط
مشابه قبلي ،بدون قبول هيچ هزينه اي،
پروژههاي ايران را ترک کرده است.

بازگشت تحريمها غيرمحتمل است!
توتال هماهنگ کرده است!

در حاشيه مراسم عقد قرارداد توسعه فاز ۱۱
پارس جنوبي با شرکت توتال ،اميرحسين
زماني نيا ،معاون امور بين الملل و بازرگاني
وزير نفت گفت :يقين داشــته باشيد که
توتال تمــام جوانب حضــور در ايران را
بررســي کرده و کامال براساس مقرراتي
که برايش در نظر گرفته شده است ،عمل
ميکند.شک نکنيد که با آمريکاييها نيز
هماهنگ کردهانــد.وي در همان دوران
گفته بود :امضاي قرارداد با شــرکتهاي
توتال و ســي ان پي سي آي تاييدکننده
اين است که ما در شرايط عادي هستيم و
بازگشت تحريمها غيرمحتمل است.
سنگ اندازي به سبک سعوديها

اکنــون با تمــام خــوش بينيهايي که
مديران صنعت نفت کشــورمان نسبت
به اروپا و شــرکتهاي اروپايــي به ويژه
توتال داشتند ،آمريکا از برجام خارج شده
اســت و توتال نيز همچون قبل ،قبل از
همه شــرکتهاي اروپايي اعالم کرده که
از ايران خارج خواهد شــد و قادر به ادامه
فعاليت در کشــورمان نيست.جالب آنکه
ماکرون ،رييس جمهور فرانسه نيز گفته
است نميتواند توتال را مجبور به ماندن
در اين پروژه کند.به عبارتي ديگر فرانسه
که صنايع مختلف ايران را بعد از برجام،
بهشــتي براي فعاليت شرکتهاي خود
يافته بود حاضر نيست براي ماندن در ايران
در مقابل آمريکا هزينه بدهد.کامال طبيعي
است که شرکتي که  ٣٠درصد سهام آن
در اختيار آمريکاييهاست ادامه فعاليتش با
وجود بازگشت تحريمهاي وزارت خزانه
داري آمريکا با مشــکل رو به رو شود.از
طرفي مدتي قبل ،طي سفر بن سلمان،
وليعهد عربستان به پاريس قراردادي به
ارزش  ٥ميليارد دالر بين شرکت آرامکو
و توتال منعقد شد.اين قرارداد از جنبهاي
حائز اهميت اســت که بدانيم سعوديها
همواره در حال ســنگ اندازي در مسير
توســعه صنعت نفت ايران هســتند ،از
فروش نفت تا توسعه ساير بخشهاي اين
صنعت.طبيعي است که توتال ،بازي خود
در صنعت نفت ايران را در جاي ديگري

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره کل ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنقر هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی برابر رای شماره
 139660316009000786مورخ  1396/12/20هیات اول موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنقر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی اقای محمد
علی پرویز ی فرزند علی پاشا بشماره شناسنامه  6صادره از نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین و بنای احداثی
در ان به مســاحت 104.88متر مربع در قســمتی از پالک  2700اصلی واقع در سنقر-تپه کشتارگاه خریداری مع
الواســطه از مالک رسمی وراث نادعلی بنی عامریان وغیره 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 مالکیت متقاضی اعتراضی
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رســید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ
انتشار نوبت اول 1397/02/17 :تاریخ نوبت دوم1397/03/02 :
رئیس ثبت اسناد و امالک-محمد ابراهیم بشیری
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره کل ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنقر هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی برابر رای شماره
 13976031600900031مورخ 1397/02/03هیات اول موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســنقر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی اقای

طرحريزي ميکند.
تحريم ايران ،ناگهاني يا غيرناگهاني

در زمــان عقد قرارداد توتــال به عنوان
نخســتين قرارداد در قالب ، IPCبود يا
نبــود يک بند در اين قــرارداد درهالهاي
از ابهام قرار داشــت؛ بنــدي که مقوله
تحريمهاي اقتصادي براي ايران را يک
فــورس ماژور و يــک موقعيت ناگهاني
غيرقابل پيش بيني تعريف کرده باشــد.
در توضيح اين بند قراردادي گفته ميشد
مقوله تحريمهاي اقتصادي را ميتوان با

هرگونه انتظار براي
بازگشت توتال به فاز 11
پارس جنوبي ،انتظاري
ساده لوحانه ،برخالف
منافع ملي و برخالف
اعتماد به توانمندي داخلي
است

آوردن اين بند در قرارداد درباره ايران ،به
مقولهاي «قابل پيش بيني» تبديل کرد.
در اين صورت ،طرف قرارداد ايران (توتال)
نميتواند قرارداد را به بهانه تحريم ترک
کند و حتي در صورت ترک قرارداد شامل
جريمه ميشود.
چين ،يکه تاز ميدان

هاتف ستاري ،کارشناس ارشد حقوق نفت
با اشاره به اينکه در قراردادي که بين ايران،
فرانسه و توتال منعقد شد بندي در ارتباط
با امکان خريد سهم توتال توسط چين در
صورت خروج وي از کنسرســيوم وجود
دارد ،گفت :طبيعتا با خروج توتال چينيها
سهم وي در کنسرسيوم را خريداري کرده
و باقي روند ســرمايه گــذاري ،برگزاري
مناقصــات و اجراي تعهــدات معهود در
ســيکل زماني خود انجام ميشــود.وي
تصريح کرد :با توجــه به اعالميه توتال

درباره ناممکــن بودن ادامــه فعاليتش
در ايران به دليــل تحريمهاي آمريکا و
همچنين با استناد به گفته وزير نفت درباره
اينکه جريمهاي براي توتال مطرح نيست،
به نظر ميرســد بندي که تحريمهاي
اقتصادي ايران را مفهوميکه بازگشــت
آن همواره محتمل است و نميتوان آن را
ناگهاني تلقي کرد؛ در قرارداد نيامده است.
براي همين توتال ميتواند بدون پرداخت
جريمه قرارداد را ترک کند .ســتاري در
پاســخ به اين پرسش که مبحث اعمال
تصميم حاکميتي در چنين شرايطي و در
اين قرارداد چه ميشــود ،توضيح داد :در
اين باره انتقادات کلي که به مدل قرارداد
 IPCوارد است همچنان پابرجاست.
توتال در  16ســال اخيــر روزي 15
ميليون دالر به اقتصاد ايران ضربه زد

در همين حال اصغر ابراهيمياصل در گفتگو
با «نود اقتصادي» گفت :شــرکت توتال با
يک برنامه از پيش تعيين شده وارد صنعت
نفت ايران شــده ،بنابرايــن در هيچ جاي
قرارداد  ،IPCابزار و ضمانت اجرايي براي
اعمال جريمه يا غرامت براي اين شرکت
وجود ندارد.به گفته وي ،شرکت نفتي توتال
در طول  16سال گذشته ماموريت خود را
براي معطل کردن ايران انجام داده و مانع
توليد از فاز  11پارس جنوبي شــده است.
معاون وزير سابق نفت اظهار داشت که در
طرح توسعه جديد فاز  ،11بخش زيادي از
فعاليتهاي عمراني حذف شده که اجراي
عمليات حفاري چاهها و احداث خط لوله در
اين فاز پارس جنوبي با اغماض  1.8ميليارد
دالر برآورد شــده ،حال آنکه در همين فاز
و با اجراي هميــن فعاليتها ،قراردادي به
ارزش  4.8ميليارد دالر با توتال امضاء شده
است!وي در رابطه با خروج توتال از صنعت
نفــت ايران هم گفت کــه در حال حاضر
 36درصد ســهام توتال از آن آمريکاييها
اســت ،بنابراين آمريکاييهــا براي تاخير
و سرکارگذاشــتن و فريب ايران به توتال
ماموريت دادهاند.معاون ســابق وزير نفت
در امور پتروشيميگفت که ميزان زياني که
اين شرکت فرانسوي به دليل تاخير در فاز
 11پارس جنوني به کشور ايران وارد کرده
است معادل  16ســال ضرب در  365روز،

مصطفی حیدری فرزند احمدعلی بشــماره شناســنامه  708صادره از سنقر در ششدانگ یک قطعه زمین و بنای
احداثی در ان به مساحت  890.4متر مربع در قسمتی از پالک7فرعی از  2250اصلی واقع در سنقر -شهرک شهدا-
کوچه مثلث خریداری مع الواســطه از مالک رســمی اقای غالمرضاحریری و...محرز گردیده اســت .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند 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 ،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 تاریخ انتشار نوبت اول 1397/02/17:تاریخ نوبت دوم1397/03/02 :
رئیس ثبت اسناد و امالک-محمد ابراهیم بشیری
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره کل ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنقر هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی برابر رای شماره
 139660316009000787مورخ  1396/12/20هیات اول موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســنقر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی اقای
اکبر محبی فرزند اله مراد بشــماره شناســنامه  25صادره از سنقر در ششدانگ یک قطعه زمین و بنای احداثی
در ان به مســاحت  9.91متر مربع در قســمتی از پالک ( 2323جهت ابالغ به پالک  8فرعی از  2329اصلی ) واقع
در ســنقر -شهرک جهاد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای امین اله ابراهیمی 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
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را

ضربد ِر روزي  15ميليــون دالر ارزش گاز
است.وي خبر داد که توتال در قرارداد خود
با قطر ،قرار است که بهرهوري ميدان گازي
پارس را در ســمت قطر  30درصد افزايش
دهد ،بنابراين براي تحقق اين امر ،در قالب
قرارداد صوري با ايران ،کل اطالعات ميدان
گازي پارس جنوبي را براي تحليل گرفت
و با وقاحت تمام ايران را ســرکار گذاشت
و فرصت سوزي کرد.ابراهيمياصل هشدار
داد :هرگونه انتظار براي بازگشــت توتال
به فــاز  11پارس جنوبي ،انتظاري ســاده
لوحانــه ،برخالف منافع ملــي و برخالف
اعتمــاد به توانمندي داخلي بــوده و نبايد
به حرفهايي که براي منافع ملي کشــور
خطر فرصت ســوزي دارد ،دل خوش کرد.
وي ادامــه داد :بعــد از رفتــن توتال ،بايد
قرارداد فسخ شده و طرح توسعه اين ميدان
گازي را به پتروپارس ســپرد.به گفته وي،
فــاز  11ميدان گازي پارس جنوبي يکي از
ســادهترين فازهاي اين ميدان گازي بوده
که شرکتهاي ايراني داخلي به خوبي توان
توسعه اين ميدان را دارند و منابع مالي مورد
نياز آن هم در داخل وجــود دارد ،بنابراين
نبايد بيش از اين فرصت چپاول داراييهاي
اين ميدان گازي را به شــرکتهاي غربي
داد.مديرعامل اســبق شرکت ملي صنايع
پتروشــيميتصريح کرد :آمريــکا در حال
حاضر از توتــال به عنوان ابزاري براي باج
گيري اســتفاده ميميکند.بــه گفته وي،
به افرادي که به بازگشــت توتال به ايران
خوش بين بوده و کشور را در حالت انتظار
غيرضــروري قرار ميدهند بايد تذکر داد و
اميد به سراب را قطع کرد ،زيرا براي توسعه
فاز  11پارس جنوبي نيازي به توتال نيست
و بايد دور توتال خط کشيد!ابراهيمياصل
ياد آور شد که الگو قرار دادن قرارداد IPC
و در بوق کردن آن اشتباه بوده و خيانت به
منافع کشور است.
توتال «قبرس» را جايگزين ايران کرد

قابل ذکر اســت که به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان به نقل از اسوشيتدپرس،
اســتفان ميچل ،مدير بخش اکتشافات
خاورميانه شرکت توتال اظهار کرد :اين
شرکت براي دريافت مجوز اکتشاف منابع
هيدروکربني در بلوک  8که منطقهاي
در جنوب جزيره قبرس است درخواست
ارائه داده اســت.پيش از اين شــرکت
اني ايتاليا هــم براي انجام حفاريهاي
اکتشافي در اين منطقه مجوز گرفته بود.
توتال در عمليات اکتشاف نفت و گاز در
دو منطقه ديگر فراساحلي قبرس نيز با
شــرکت اني همکاري دارد.وزير انرژي
بخش يوناني نشــين قبرس درخواست
جديد توتــال را يک «تحــول مهم»
توصيف کرده که جاي پاي اکتشــافات
اين شرکت فرانسوي در سواحل قبرس
را گسترش ميدهد.دولت ترکيه مخالف
اکتشــاف يکجانبه گاز توســط دولت
بخش يوناني قبرس اســت و گفته اين
اقدام موجب تعــرض به حقوق بخش
ترک نشــين قبرس بــر منابع طبيعي
منطقه ميشود.

خبر
کشور خودکفا بنزين وارد ميکند؟
چرا
ِ

بهنظر ميرسد ايران نهتنها نبايد واردات بنزين
داشته باشــد بلکه اکنون بايد صادرکننده اين
فرآورده نفتي باشــيم.اما با بررسي برنامههاي
وزارت نفت در اين زمينه ،ابعاد جديدي از چرايي
واردات بنزين در شرايط خودکفايي در توليد اين
فرآورده نفتي مشخص ميشود.به گزارش تسنيم،
از روز  15ارديبهشت ماه سال جاري با وارد مدار
بهرهبرداري شدن فاز دوم پااليشگاه ستاره خليج
فــارس ،توليد بنزين در اين پااليشــگاه به 22
ميليون ليتر در روز رســيد.همچنين در يک ماه
اخير بخشي از واحدهاي پااليشگاههاي تهران،
اراک ،شيراز و اصفهان بهعلت تعميرات اساسي
از مدار خارج بودند که با به مدار وارد شدن اين
واحدها ،اکنون توليد بنزين کشور به  90ميليون
ليتر در روز رسيده است.اين رقم با تثبيت توليد
 12ميليون ليتري بنزين در فاز دوم پااليشگاه
ستاره خليج فارس در روزهاي آينده ،به حدود 92
ميليون ليتر در روز ميرسد.اين ميزان توليد در
حالي است که ميزان مصرف روزانه بنزين ايران
در مرز  84ميليون ليتر اســت ،يعني در حدود 6
ميليون ليتر در روز افزون بر نياز مصرف ،توليد
بنزين داريم.در اين شــرايط در وهله اول بهنظر
ميرسد ايران نهتنها نبايد واردات بنزين داشته
باشــد بلکه اکنون بايد صادرکننده اين فرآورده
نفتي باشيم.اما با بررسي برنامههاي وزارت نفت
در ايــن زمينه ،ابعاد جديــدي از چرايي واردات
بنزين در شرايط خودکفايي در توليد اين فرآورده
نفتي مشــخص ميشــود.ميزان فعلي واردات
بنزين بين  6تا  9ميليون ليتر در روز است.سعيد
مداح مروج ،مدير هماهنگي و نظارت بر توليد
شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي
ايران در خصوص چرايــي ادامه واردات بنزين
گفت :برخي واحدهاي پااليشگاهي بهدليل نياز
به تعميرات دورهاي از مدار خارج ميشــوند که
با بخشــي از اين واردات ،اين بخش از کاهش
توليد را جبران ميکنيم ،از سوي ديگر بخشي از
اين واردات به افزايش ميزان ذخاير استراتژيک
تخصيص پيدا ميکند.وي افزود :از  25اسفندماه
سال گذشته تا  18فروردين امسال ،يک پيک
مصرف  20تا  25روزه را داشــتيم که متوسط
مصرف  81ميليون ليتري بنزين در ســال 96
در اين روزهاي مصــرف پيک به  117تا 118
ميليون ليتر در روز هم رسيد ،اين ميزان افزايش
مصرف نسبت به ظرفيت توليد منجر به استفاده
 500تا  600ميليون ليتري از ذخاير بنزين کشور
شد که اکنون با بخشي از توليد بنزين مازاد بر
ميزان مصرف و همچنيــن واردات بنزين ،اين
بخش از کاهش حجم ذخاير را جبران ميکنيم.
ايران اکنون نيــز امکان صادرات بنزين را دارد،
اما براساس نياز به تکميل حجم ذخاير بنزين از
يک سو ،ضرورت پوشش نياز مصرفي در صورت
رفتن برخي واحدهاي پااليشگاهي به تعميرات
دورهاي از سوي ديگر و همچنين رشد مصرفي
که پس از ماه مبارک رمضان و آغاز ســفرهاي
تابستاني پيشبيني ميشود ،برنامههاي وزارت
نفت بهگونهاي تدوين شده تا پايان شهريورماه
(پايان سفرهاي تابستاني و گذر از پيک مصرف
تابستاني بنزين) واردات بنزين ادامه داشته باشد
و بــا اضافه توليد بنزيــن و واردات آن ،تا نيمه
نخســت ســال ،هم حجم ذخاير بنزين کشور
تکميل شــود و هم نياز مصرفي بهطور کامل
و بدون دغدغه پوشــش داده شود؛ پس از آن
و با شــروع مهرماه ،ايران به جمع کشورهاي
صادرکننده بنزين ميپيوندد.

به این اداره تســلیم 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
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/02/17:تاریخ نوبت دوم1397/03/02 :
رئیس ثبت اسناد و امالک-محمد ابراهیم بشیری
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره کل ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنقر هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی برابر رای شماره
 139660316009000335مورخ  1395/05/19هیات اول موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنقر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی اقای علی
اکبر بشیری فرزند سبزعلی بشماره شناسنامه  169صادره از سنقر در ششدانگ یک قطعه زمین و بنای احداثی
در ان به مساحت  56.65متر مربع در قسمتی از پالک  2221اصلی واقع در سنقر -شهرک شهدا-چمن پشم -کوی
دوم خریداری مع الواســطه از مالک رســمی اقای حاج رضا بنی عامریان محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند 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 ،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 تاریخ انتشار نوبت اول 1397/02/17:تاریخ نوبت دوم1397/03/02 :
رئیس ثبت اسناد و امالک-محمد ابراهیم بشیری

آگهی مالیاتی
در اجرای ماده  208قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله اوراق مالیاتی مودی که آخرین نشانی ان در دسترس واحد مالیاتی نمی باشد به شرح زیر ابالغ می گردد.
شماره برگ تشخیص /برگ قطعی

تاریخ و ساعت کمیسیون هیات حل

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع شغل

اصل مالیات

عملکرد

نوع اوراق

1

خوشه های سبز پاسارگاد

تولیدی

1050000

1389

دعوت به هیات بدوی

30331

2

خوشه های سبز پاسارگاد

تولیدی

8000000

1390

دعوت به هیات بدوی

30332

3

پرتو افروز الهیج

-

سوم و چهارم  89لغایت 94

دعوتنامه اائه دفاتر اسناد و مدارک رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده

-

اداره امور مالیاتی الهیجان

4

سید محمد حسین درواری

مشاور امالک

-

سوم و چهارم  89لغایت 94

دعوتنامه اائه دفاتر اسناد و مدارک رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده

-

اداره امور مالیاتی الهیجان

شرکت تعاونی شیرین

تولیدی نان و

-

 88لغایت 92

دعوت نامه اسناد و مدارک

عمران بستر سرو اندیش

پیمانکاری

-

 88لغایت 94

دعوت نامه اسناد و مدارک

5

6

رنگین دامال

شرکت

پیمانکاری

کلوچه

شماره برگ دعوت هیات حل اخالف مالیاتی

اختالف مالیاتی

1397/03/13
ساعت 10:30

1397/03/13
ساعت 10:30

نشانی اداره امور مالیاتی

رودبار -جاده طارم -شهرک علی آباد
رودبار -جاده طارم -شهرک علی آباد

شماره های -18019600552285959

-18019600552285971-18019600552285965
18019600552285992-18019600552285980

آستانه اشرفیه اداره امور مالیاتی استانه اشرفیه

به تاریخ 96/8/11

1397/01/16-2107

آستانه اشرفیه اداره امور مالیاتی استانه اشرفیه

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

