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اخبار
توسعه در غرب کارون معطل
خارجيها نميماند

مديرعامل شرکت متن گفت :فرآيند توسعه
در غرب کارون معطل حضور ش��رکتهاي
خارجي نيس��ت و ب��ا جديت ادام��ه دارد.به
گ��زارش مهر ،ت��ورج دهقاني ب��ا بيان اين
مطلب گفت :فعاليتهاي توسعهاي در ميدان
آزادگان جنوبي در جريان اس��ت و اميدواريم
با ادامه اين روند ،ش��اهد افزايش حداقل ۷۰
هزار بشکهاي ظرفيت توليد روزانه اين ميدان
تا پايان امسال باشيم.وي ادامه داد :در عين
حال مذاکرات براي اج��راي طرح يکپارچه
توس��عه آزادگان و تعيي��ن تکليف توس��عه
ميدانه��اي آذر و ياران در قالب مدل جديد
قرارداده��اي نفتي ادامه دارد.دهقاني با بيان
اينکه همکاري با ش��رکتهاي بينالمللي،
نافي حمايت از توانمنديهاي داخلي نيست
و اتفاقا در بلندمدت ،منجر به توس��عه توان
داخلي در س��ايه ايجاد فضاي رقابتي خواهد
ش��د ،ادامه داد :ش��رکتهاي خارجي راغب
به کاهش هم��کاري با ايران نيس��تند ،اما
به هر حال مي��زان تاثيرپذيري اقتصاد اين
کشورها از آمريکا در تصميمگيريهايشان
بيتاثيرنيست.
آب در آبادان سهميه بندي شد

اداره آبفاي آبادان با صدور اطالعيهاي اعالم
کرد :آب ش��رب ش��هروندان آبادان با توجه
شوري آب رودخانه بهمنشير به حد آب دريا،
متوقف شدن برداشت آب از اين رودخانه و نيز
افت فشار ،سهميه بندي شده است.به گزارش
ايرنا ،در اين اطالعيه آمده است :شوري آب
رودخانه بهمنشير به حد آب دريا رسيده و به
دليل ش��وري بسيار ،نميتوان از آن برداشت
کرد که اين امر سبب کاهش توليد آب آبادان
شده است.در اين اطالعيه افزوده شده است:
هم اکنون آب شرب شهروندان آبادان تنها از
خط آبرساني غدير تامين ميشود .اين اطالعيه
ميافزايد :تا پايان تيرماه جاري که خط دوم
آبرساني غدير کامل ميشود ،ناچار به سهميه
بندي آب ش��رب در مناط��ق مختلف آبادان
هستيم.در بخش ديگري از اين اطالعيه آمده
است :تا بهره برداري کامل از خط دوم غدير
شهروندان نسبت به نصب منبع آب در منازل
براي ذخيره سازي اقدام کنند.

گ�روه ان�رژي :در حالي ک��ه رييس جمهور
آمريکا اوپک را به بي ثباتي در بازار و افزايش
قيمت نفت متهم کرده است و عربستان و
روس��يه به دنب��ال افزايش ت��ا  1.5ميليون
بش��کهاي س��قف توليد نفت هس��تند ،روز
دوشنبه نماينده ايران در اوپک اعالم کرد که
ايران به همراه ونزوئال و عراق طرح افزايش
توليد که عربستان و روسيه روي آن توافق
کردهاند را وتو خواهد کرد.معاون سابق مدير
امور اوپک نيز در اين باره بيان کرد :ممکن
است در پش��ت پرده و جلس��ات محرمانه
اختالفاتي وجود داش��ته باش��د ،اما آنچه در
بازار ب��روز ميکند به احتم��ال زياد تمديد
توافق قبلي اوپک براي کاهش سقف توليد
است.رضا مدير در گفتگو با ايلنا ،با اشاره به
درخواست اخير آمريکا از اعضاي اوپک براي
افزايش سقف توليد نفت اظهار داشت :آنچه
در سازمان کشورهاي توليدکننده نفت تعيين
کننده اس��ت حق حاکميت کشورها است،
اين را نيز بايد در نظر داش��ت که اکنون بر
هيچ کس پنهان نيس��ت که روابط ايران و
عربستان تا چه حد مخاصمه آميز است اما در
عين حال بايد گفت مشابه تقاضاي کنوني
آمري��کا از اعضاي اوپک را در س��ال 2000
از س��وي ريچاردسون وزير انرژي آمريکا از
سعوديها داشتهايم که همان زمان نيز باعث
تعجب و شگفتي بازار شده بود ،اکنون بايد
ببينيم که تقاضاي ترامپ چقدر وزراي عضو
اوپک را تحت تاثير قرار ميدهد و يا از لحاظ
سياس��ي چه تبعاتي دارد.وي افزود :اکنون
اوپک به س��مت غير اوپک رفته و موافقت
کليدي و اصلي بين عربس��تان و روس��يه
خواهد ب��ود و اين دو کش��ور تعيين کننده
هس��تند که اين موضوع به لحاظ سياسي
براي اوپک خوب نيست.معاون سابق مدير
ام��ور اوپک در ادامه تصري��ح کرد :در حال
حاض��ر برخي اعضاي اوپ��ک مثل ونزوئال
و نيجري��ه براي توليد و اي��ران در صادرات
مشکل دارند ،عربستان نميخواهد قيمت را

اوپک توافق کاهش توليد نفت را تمديد ميکند

پايين بياورد زيرا اوال براي کسري بودجه نياز
به قيمت باال دارد و از س��وي ديگر در سند
چشم اندازي که به دنبال عملياتي کردن آن
اس��ت قيمت گذاريها کمت��ر از آن چيزي
است که مدنظر عربستان است و روي سهام
آرامکو اثر ميگذارد ،بنابراين پيش بيني اين
است که عربستان نميخواهد به آمريکاييها
جواب نه بگويد و از طرفي نميخواهد اقدام
جدي هم انجام دهد.وي گفت :واقعيت اين
اس��ت که عربستان روي کاغذ ادعا ميکند
ظرفيت توليد  12.5ميليون بش��که در روز
را دارد ام��ا در واقعيت ت��وان توليد بيش از
 10ميليون بش��که را ندارد.بقيه کش��ورها
هم ظرفيت توليد کميدارند ،به طوري که
توليد  100هزار بشکهاي امارات و  200هزار
بشکهاي کويت هم محل ترديد است ،بقيه
کشورها هم ظرفيت مازاد ندارند ،فقط روسيه
قدرت مانور اضافه کردن  500هزار بش��که
را دارد ،ام��ا در عين حال کمپانيهاي نفتي
اين کشور تعهداتي در بازار دارند که مطابق
آن عمل ميکنند ،يعني اگر بخواهند اضافه

هم توليد کنند از اين بابت که نميخواهند
قيمته��ا پايين بيايد اق��دام نخواهند کرد.
مدير تاکيد کرد :در واقع روسيه و عربستان
برخالف آمريکا و اروپا و کشورهاي مصرف
کننده نميخواهند قيمت پايين بيايد بنابراين
پيش بيني ميشود عمدتا قضاياي سياسي
تحريم ايران و کاهش توليد ونزوئال بر بازار
اثر نميگذارد و اين درخواست آمريکا اقدام
ج��دي در پي ندارد.وي با بيان اينکه قيمت
نفت اکنون از جنب��ه رواني باال رفته ،يادآور
شد :پيش بيني ميشود تا اجالس آتي اوپک
قيمتها پايين بيايد و در هر حال تصميم بايد
بين عربستان و روسيه اتخاذ شود ،اين را نيز
بايد در نظر داش��ت با توجه به اينکه روسيه
نميتوان��د در اجالس اوپک ش��رکت کند
اوپکيها بايد تصميم نهايي را بگيرند ضمن
اينکه عربستان نيز نميتواند مستقيما بگويد
ک��ه آمريکاييها به دنب��ال افزايش توليد و
کاهش قيمت هستند.معاون سابق مدير امور
اوپک بيان کرد :ممکن است در پشت پرده
و جلسات محرمانه اختالفاتي وجود داشته

باشد ،اما آنچه در بازار بروز ميکند به احتمال
زياد تمديد توافق قبلي اوپک براي کاهش
سقف توليد اس��ت.وي همچنين به برخي
اهداف توليد نفت از ش��يلها اش��اره کرد و
اظهار داشت :ظاهرا قرار بر اين بوده که نفت
ش��يل با توليد زودهنگام به عنوان سوپاپي
ب��راي باال نرفتن قيمتها باش��د اما ميزان
توليد کمتر از پيش بينيها بوده و انتظارات را
برآورده نکرده است.وي با اشاره به وضعيت
توليد ايران نيز گفت :ايران تعهدي در قبال
کاهش توليد نداشته و تالش ميکند سقف
توليد خودش را حفظ کند ،البته اخباري مبني
بر اين وجود دارد که پااليش��گران اروپايي
بخواهند خريد از ايران را کم کنند ،بنابراين
ما در س��ه ماه آينده افت کوچکي در توليد
خواهيم داش��ت که بسته به شرايط ممکن
است تا چند ماه آينده تشديد شود ولي ايران
تم��ام تالش خود را ميکند حداکثر توليد و
صادرات را داشته باشد.در همين حال حسين
امي��ري خامکاني ،عضو کميس��يون انرژي
مجل��س در گفتگو با خانه ملت ،با تاکيد بر

اخبار
لزوم وفاق اعضاي اوپک براي متعهد ماندن
به فريز نفتي ،افزود :فلس��فه وجودي ايجاد
س��ازمان اوپک اين است که در تثبيت بازار
نفت ،کنترل قيمتها و حفظ منافع اعضاي
خود تالش کند.وي با بيان اينکه در تصميم
قبل��ي اعض��اي اوپک و غي��ر اوپک يعني
تمديد فريز نفتي که روسيه نيز در اين راستا
همکاريهاي الزم را داشت ،بازار نفت ضرر
نکرد ،ادام��ه داد :با اجرا و تمديد فريز نفتي
طي يک سال اخير ثباتي در بازار نفت ايجاد
شد ،تعادلي بين عرضه و تقاضا به وجود آمد
و قيمتها که به شدت کاهش يافته بهبود
يافت که اين طرح قطعا به نفع توليدکنندگان
بود.نماينده مردم زرند و کوهبنان در مجلس
ش��وراي اسالمي ،يادآور شد :در حال حاضر
نيز به نفع اعضاي س��ازمان توليدکنندگان
نفت است که به کمک توليدکنندگاني نفتي
غير اوپکي همانند روسيه همچنان طرح فريز
نفتي را که تعهد قبلي بوده ادامه دهند.وي با
اشاره به پالس منفي برخي کشورها به بازار
نفت ،افزود :انتظار از روسيه و اعضاي اوپک
همانند عراق اين اس��ت که پالس منفي در
اين ب��اره که ميتوانند کمبود توليد ايران را
جبران کنند ،به بازار ندهند.عضو کميسيون
انرژي مجلس شوراي اسالمي ،تصريح کرد:
روس��يه و عربستان ابتدا يک پالسي به بازار
دادند که قبل از پايان س��ال  2018توليد را
افزايش ميدهند؛ اما بار ديگر صحبتهايي
مطرح شد مبني بر اينکه تا پايان سال 2018
فريز نفت��ي را حف��ظ ميکنند.بيژن زنگنه،
وزير نفت نيز پيش از عزيمت به وين براي
ش��رکت در س��مينار بين المللي و نشست
اوپک ،گفت :به اعتقاد ما ،آقاي ترامپ براي
فعال نگهداشتن توسعه شيل اويل در آمريکا
موافق قيمتهاي باالي نفت است اما براي
فرار از فش��ار افکار عموميمردم آمريکا در
براب��ر باال رفتن قيمت نف��ت ،به خصوص
بع��د از خروج آمري��کا از برج��ام ،به اوپک
حمله ميکند.

مديرعامل شرکت توانير:

اقتصاد معيوب مانع توسعه صنعت برق است
مديرعامل شرکت توانير گفت :مهمترين موضوع صنعت برق ،بحث
اقتصاد برق است؛ به طوري که اقتصاد معيوب مانع توسعه صنعت برق
است.به گزارش تسنيم ،آرش کردي مديرعامل شرکت مادرتخصصي
توانير در دوازدهمين همايش بينالمللي انرژي اظهار داش��ت :تأمين
انرژي پايدار برق از دس��تاوردهاي مهم اين صنعت اس��ت به طوري
که رکورد  16س��ال بدون خاموشي گسترده را پشت سر ميگذاريم.
وي افزود :مهمترين موضوع صنعت برق ،بحث اقتصاد برق است؛ به
طوري که اقتصاد معيوب مانع توسعه صنعت برق است.کردي با بيان
اينکه «عمده انرژي مصرفي کشور ،انرژي فسيلي است» ،گفت :بيش
از  94يا  95درصد از انرژي کش��ور همواره از س��وختن سوختهاي
فسيلي بدست ميآيد و سهم اندکي به ساير منابع انرژي ازجمله منابع
تجديدپذي��ر اختصاص دارد.وي ادامه داد :در چند س��ال اخير حرکت
خوبي براي توس��عه انرژيهاي تجديدپذير آغاز ش��ده و طبق برنامه
ريزيهاي صورت گرفته ،در سال  1404به ميزان  5درصد از انرژي
کش��ور از منابع تجديدپذير تأمين خواهد شد.مديرعامل توانير با بيان

اينکه «متوسط راندمان نيروگاههاي کشور  37.8درصد است» ،گفت:
اقداماتي براي افزايش متوس��ط راندمان نيروگاههاي کشور آغاز شده
که در طي س��الهاي اخير موثر بوده و قرار است اقدامات مربوطه در
اين زمينه توس��عه پيدا کند.کردي ايران را کشوري بدمصرف در برق
دانست و گفت :از نظر مصرف برق رتبه هجدهم دنيا را داريم و سرانه
مصرف و ش��دت انرژي ما در برابر کش��ورهاي همسطح خود ،هيچ

تناس��بي با جمعيت و وضعيت اقتصادي ما ن��دارد.وي افزود :با وجود
اينکه از لحاظ مصرف ،نقطه ضعف داريم و بايد روند بدمصرفي خود
را اصالح کنيم ،هر س��ال حدود  6درصد رشد در مصرف برق داريم
که اين ميزان در سال گذشته باالي  7درصد بود.مديرعامل توانير با
بيان اينکه «در س��ال گذشته  8درصد در بخش توليد رشد داشتيم»،
گفت :امس��ال نياز ب��ه  6000مگاوات مديريت مص��رف برق داريم،
در حالي که اين رقم در س��ال گذش��ته  4000مگاوات بود.وي ادامه
داد :امس��ال براي عبور از پيک ،تمرکز ويژهاي روي مديريت مصرف
داريم اما در کل ،موضوع شدت مصرف ما در زمان پيک تابستانه به
 250تا  260ساعت بازميگردد که اگر مقدار مصرف را در اين تعداد
س��اعت مديريت کنيم ،نياز نيست سالي  2تا  3هزار مگاوات نيروگاه
جديد بسازيم.کردي با بيان اينکه «اقتصاد يارانهاي صنعت برق يک
چرخه معيوب براي اين صنعت است» ،گفت :هرگونه تجديد ساختار
و يا تغيير ساختار در صنعت برق ،بدون توجه به اصالح اقتصاد برق،
منطقي و نتيجه بخش نخواهد بود.

ذخيره عملياتي نيروگاههاي برق
نزديک به صفر است

مديرعامل ش��رکت برق حرارتي با اشاره
به اينک��ه ذخيره عمليات��ي نيروگاههاي
برق نزديک به صفر است و اين موضوع
احتمال خاموش��ي را ب��اال ميبرد ،گفت:
فع ً
ال خاموشي ناشي از کمبود توليد برق
نداريم ،اما نگران آينده هستيم.محس��ن
طرزطل��ب در گفتگو با فارس ،در پاس��خ
به اين س��وال که ميزان کسري برق چه
ميزان است و آيا احتمال خاموشي وجود
دارد يا خير ،گفت :امسال به جهت کاهش
بارندگي و کسريهايي که در حوزه تأمين
و ذخيره آب در پشت سدها صورت گرفته
است ،توليد نيروگاههاي برقآبي کاهش
ميياب��د ،بنابراي��ن آنچه ک��ه به صورت
قطعي ميزان کسري برق را در زمان پيک
اوج مصرف نشان ميدهد  3هزار مگاوات
است.وي در پاسخ به اين سوال که ميزان
ذخيره عملياتي نيروگاهها در حال حاضر
چگونه است و آيا توليد و مصرف برق سر
به س��ر شده است ،گفت :ذخيره عملياتي
نيروگاهها در حال حاضر نزديک به صفر
اس��ت ،اما صادرات برق هنوز قطع نشده
اس��ت و تمام خط��وط واردات هم حفظ
شده است.
جذب فاينانس براي بازيافت
آب و افزايش راندمان نيروگاهها

وزير نيرو با بيان اينکه ايران با بهرهگيري
ک توس��عه اس�لاميو
از مناب��ع مالي بان 
تجارت اکو ،پروژههايي به ارزش  ۲ميليارد
يورو آغاز کرده ،گف��ت ۲.۷ :ميليارد يورو
فاينانس خارجي در طرحهاي بازيافت آب
و افزايش راندمان نيروگاههاي برق انجام
شده است.به گزارش فارس ،رضا اردکانيان
گفت:ايران با بهرهگي��ري از منابع مالي
بانکهاي توس��عهاي مانند بانک توسعه
اس�لامي ،بانک توس��عه و تجارت اکو و
بانک توسعه زيرس��اخت آسيايي تاکنون
پروژههايي به ارزش  2ميليارد يورو را در
ح��وزه انرژي آغاز کرده و برخي از آنها را
هم به پايان برده اس��ت و انتظار ميرود،
بتوان بيش از  4ميليارد يورو سرمايه ديگر
براي طرحهاي آتي از اين بانکها جذب
کند.وي اضافه ک��رد :همچنين ميتوان
ب��ه بي��ش از  2.7ميليارد ي��ورو فاينانس
خارجي در طرحهاي ارزش��مند بازيافت
آب و افزايش راندمان نيروگاههاي برق و
بسياري ديگر از طرحهاي ديگر که براي
دستيابي به تعهدات زيست محيطي کشور
مهم هستند ،اشاره کرد.

رونوش��ت آگهی حصروراثت س��مانه ش��هابی ن��ژاد دارای
شناسنامه شماره  6065به شرح دادخواست به کالسه /3 /97
 165از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان محمد شهابی نژاد بشناسنامه شماره
 896در تاریخ  1397 /1 /24اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به -1 :طوبی
بهرام��ی آناقیزی فرزند بابا ش ش  1350متولد 1331 /11 /13
همس��ر متوفی -2پرویز شهابی نژاد فرزند محمد ش ش 1739
متولد  1351/ 4/ 28پس��ر متوفی  -3مهدی شهابی نژاد فرزند
محمد ش ش  3483متولد  1357 /7 /13پسر متوفی  -4سمانه
شهابی نژاد فرزند محمد ش ش  6065متولد  1363/ 6/ 31دختر
متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت
نامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس ش��عبه  3ش��ورای حل اختالف کرج -کرام��ت م/الف:
/97/10276ف
آگه��ی ابالغ مفاد اجرائیه به موجب دادنامه ش��ماره  1135مورخ
 96/12/13محکوم علیها پریسا زینلی – رضا ساجدی محکوم است
به پرداخت مبلغ  195.000.000ریال به صورت تضامنی به عنوان
اصل خواسته و مبلغ  2.627.500ریال به عنوان هزینه دادرسی و
اوراق تقدیمی به دادگاه و حق الوکاله وکیل وقف تعرفه مصوب در
حق محکوم له و نیز پرداخت مبلغ  %5از میزان محکومیت از بابت
نیم عشر دولتی در حق دولت لذا مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب
مق��رر در مادتین  119و  118قانون اجرای احکام مدنی آگهی می
گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می شود و براساس
ماده  9قانون مذکور برای عملیات اجرایی ابالغ یا اخطار دیگری به
محکوم اولیه نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را اعالم نماید.
مف��اد اجرائیه :محکوم علیها به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ
 195.000.000ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ  2.627.000ریال
به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 96/8/25
لغایت اجرای حکم در حق محکوم له محکوم است.
رئیس حوزه  6شورای حل اختالف
آگهی ابالغ وقت دادرس��ی و دادخواس��ت و ضمائم به کالسه
پرونده12/97 :ش 61/وقت رسیدگی 97/04/31 :ساعت 08:30
صب��ح خواهان :خدیجه رضائی خوانده :جمعه خان رضائی
خواسته :مطالبه نفقه معوقه و جاریه خواهان دادخواستی تسلیم
نموده که جهت رس��یدگی به حوزه  12ش��ورای حل اختالف
ورامی��ن ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده به علت
مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور
شورا و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم
را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم
رس��اند چنانچه بعداً ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک
نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.خ/م.الف 505
دبیر حوزه اول شورای حل اختالف ورامین

