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اخبار
فروش بنزين کمتر از هزارتومان،
غيرقانوني نيست

معاون مدير عامل شــرکت ملي پخش
فرآوردههــاي نفتي گفت:مشــروط به
تدويــن رويــهاي مشــخص ميتوانيم
پيشنهاداتي نظير عرضه بنزين به نرخي
کمتر از هزار تومان را در برخي جايگاهها
بررسي کنيم.
اميــر وکيل زاده ،معــاون مدير عامل و
نايب رييس هيئت مديره شــرکت ملي
پخش فرآوردههاي نفتي ايران در گفتگو
با خبرنگار مهر در پاســخ به اينکه محل
تامين هزينه جايــگاه داراني که به طور
مثال در اصفهــان بنزين را با نرخ کمتر
در هر ليتر عرضه ميکنند از کجا است،
گفت :يک جايگاه يا يــک برند عرضه
کننده سوخت در کشور شايد قصد داشته
باشد که از محل کارمزد خود ،نرخ عرضه
خود را به طور محدود و مشخص کاهش
دهد .اين امر ممنوع نيست اما نهادينه و
فراگير هم نشده است.
وي ادامه داد :جايــگاه داري در يکي از
شهرها تصميم گرفته بود تا هر ليتر بنزين
خود را به طور مثال بين ساعت  ۱۲تا ۶
صبح به قيمت  ۹۸۰تومان بفروشد و اين
هزينه را از بخــش کارمزد خود تخفيف
داده بــود چرا که معتقد اســت تقاضاي
شکل گرفته در پي چنين اقداميميتواند
هزينههاي فروش را جبران کند.
اين مقام مسوول افزود :بايد بپذيريم که
انجام چنين اقداميدر شــرايطي که نرخ
هر ليتر بنزين در سراســر کشــور هزار
تومان است خارج از قاعده بوده و ميتواند
سواالت متعددي را به سمت شرکت ملي
پخــش فرآوردههاي نفتــي روانه کند.
البته در صورتي کــه رويهاي براي اين
کار تدوين شــود ميتوانيم درباره چنين
پيشــنهادات قيمتي نيز فکر کرده و آن
را اجرا کنيم .چون اين اقدام ،غيرقانوني
نيست و سقف تعيين شده براي هر ليتر
بنزين همان قيمت تکليفي هزار تومان
است که عرضه بيش از اين قيمت امکان
پذير نيســت .نايب رييس هيئت مديره
شــرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي
ايران همچنيــن درباره امکان تغيير حق
کاربري جايگاههاي سوخت توضيح داد:
تغيير کاربري جايگاههاي سوخت با اجازه
شــرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي
انجام ميشود اما در نظر داشته باشيد که
 ۳۵۰۰جايگاه در کشــور بايد پاسخگوي
ميانگين مصــرف تقريبا  ۸۰ميليون ليتر
بنزين در روز باشد .با توجه به پراکندگي
جايگاههاي سوخت رساني در کشور و نياز
به اين جايگاهها تغيير کاربري آن بسيار
دشــوار است .همانطور بسياري از اماکن
ديگر با چنين شرايطي رو به رو هستند.
به همين دليل نميتوانيــم اجازه تغيير
کاربري را بر عهده جايگاهها بگذاريم.
وکيل زاده تصريح کرد :ممکن است در
آينده صاحبان برنــد با مديريت صحيح
به اين نتيجه برسند که تاسيس جايگاه
جديد سوخت رساني سودآور است و اقدام
به راه اندازي جايگاههاي جديد کنند .در
ايــن صورت ميتــوان تغييــر کاربري
جايگاههاي سوخت را به جايگاه داران يا
صاحبان برند سپرد.

معــاون وزير نيرو در امــور آب و آبفا از
حذف و توقف ساخت  ۲۰سد در کشور
خبر داد و گفت :در بازنگري ســدها از
ساخت يک ميليون هکتار شبکه آبياري
و زهکشي جلوگيري شد.
رحيم ميداني در گفت و گو با فارس در
پاسخ به اين سئوال که در طرح بازنگري
ســدها چه تعداد سد متوقف شد گفت:
تجلــي اين برنامه را عمدت ًا در شــبکه
آبياري و زهکشــي خواهيد ،ديد چرا که
برخي از سدها ساخته شده بود ،اما بحث
اين بود که آيا شبکه آبياري و زهکشي
را به اندازه آبي که قب ً
ال مهندسان مشاور
پيشبيني کرده بودند بســازيم يا خير،
جمعبندي و نتيجه اين شــد که حدود
يک ميليون هکتار سطح شبکه آبياري
که ميخواستيم بسازيم را کاهش داديم.
وي با خودداري از بردن نام ســدهايي
که ساختشان متوقف شده ،است،افزود:
در طرح بازنگري سدها برخي سدها را
بازنگري کرديم و ســدهايي که حذف
کرديم حــدود  20مورد بــود ،اما غالب ًا
بازنگري شد که اثر آن در يک ميليون
هکتار ديده شــد .ميداني خاطرنشــان
کرد:اگر براي ســاخت اين يک ميليون
هکتار شبکه آبياري  10هزار مترمکعب

اخبار

آب درنظر بگيريم ،بايد براي اين ميزان
آب نداشته شبکه آبياري احداث ميشد
که هم پول از دســت داده بوديم و هم
اينکه وقتي شبکه احداث ميشود مردم
اميدوار ميشوند و کشاورز دائم در انتظار
آب ميماند.
معــاون وزير نيرو در امــور آب و آبفا با
اشــاره به اينکه امروز با يک کمآبي در
خوزستان مشــکالتي ايجاد شده است،

تاکيد کرد :در طرح بازنگري ســدها و
برخي شبکههاي آبياري ،شبکه آبياري
ســد کرخه بود که  200هــزار هکتار
کم شــد ،چون ورودي سد کرخه بسيار
کاهش يافته اســت و برخي از سالها
به اندازه آن  50درصد آبي که مشــاور
پيشبيني کرده بود نميرســد ،بنابراين
اين بازنگري رخ داد.
از اوايل سال  90با  158پروژه سدسازي

وزارت نفت تعهد داد

لغودستورتوقفآزموناستخداميازسويديوانعدالت

با تعهــد وزارت نفت ،ديــوان عدالت اداري
دستور توقف آزمون استخداميرا لغو کرد.
به گزارش مهر ،در پي شکايت از وزارت نفت
به جهت درج مــوارد تبعيض آميز و خالف
قانون در دفترچه آزمون استخدامياين وزارت
و تقاضاي صدور دســتور موقت براي توقف
اين روند ،شــعبه  ۳۹ديــوان عدالت اداري
مســتند به مواد  ۳۴و  ۳۵قانون تشکيالت
و آئين دادرســي ديوان عدالت اداري دستور
موقت توقف ثبت نام آزمون استخداميوزارت
نفت را صادر کرد.
بر اســاس اين گزارش بدنبال دستور موقت
توقف ثبتنــام آزمــون وزارت نفت ،ديوان
عدالت اداري جلســات متعددي با مسئولين
اين وزارتخانه در جهت اصالح موارد تبعيض
آميز در دفترچه آزمون اســتخداميآن برگزار
کرد که ســرانجام با تعهــد وزارت نفت به
رفــع موارد تبعيض آميــز در دفترچه آزمون

استخداميدســتور موقــت توقــف آزمون
استخداميتوســط ديوان عدالــت اداري لغو
شــد  .نتيجه اين که وزارت نفت مجاز است
پس از حذف موارد تبعيض آميز مطابق تعهد
داده شده  ،وفق مقررات آزمون استخداميرا
برگزار نمايد.
آگهي آزمون اســتخداميوزارت نفت با بند
نهم اصل ســوم قانون اساســي و مواد ،۴۱
۴۲و  ۴۳قانون مديريت خدمات کشــوري و
راي وحدت رويه هيات عموميديوان عدالت
اداري به شــماره  ۳۶صادره در  ۱۵فروردين
 ۹۶در تضاد بوده است .موارد تبعيضآميز در
دفترچه آزمون استخداميوزارت نفت ،شامل
ايجاد سهميههايي خاص براي برخي افراد،
از جملــه فرزندان کارکنان وزارت نفت و…
در ايــن آزمون بود که با پيگيريهاي ديوان
عدالت اداري اين موارد برطرف و شرايط برابر
براي همگان در اين مورد برقرار شد.

که از مصوبــات دولت بــوده و رديف
اجرايي داشتند مواجه بوديم و چند دليل
باعث شد تا بازنگري و غربالگري براي
اين سدها آغاز شود .يکي از اين داليل
نبود بودجــه و مهمتر از همه آنها تغيير
اقليم و مسائل زيست محيطي بود.
حــاج رســوليها مديرعامل شــرکت
مديريــت منابع آب ايــران به خبرنگار
اقتصادي خبرگزاري فــارس گفته بود

بحث مهميکه باعث شد تا غربالگري
سدها جدي گرفته شــود تغيير شرايط
اقليميبود .مطالعات اين ســدها به دهه
 70برميگشــت و آن موقع مســائل
زيســتمحيطي تا اين حد مطرح نبود،
بنابراين قطعــ ًا بايد ابعاد اين پروژههاي
سدسازي تغيير ميکرد.
وي خاطرنشــان کرد :مطالعات چندين
ي کامل نبــود و بايد
پــروژه سدســاز 
مطالعات تکميلي فاز  2انجام ميشــد،
بنابراين بــا مباحث مرتبط با تخصيص
اين سدها و اولويتبندي که انجام شده
بود ،شــايد الزم بود بعد از آب شــرب،
مسائل زيســت محيطي را اولويت خود
قرار دهيم کــه بازنگري تخصيص آب
نيــز ،بازنگري ابعاد پــروژه را به همراه
داشت.
حاج رسوليها ادامه داد :با بازنگريهاي
صورت گرفته متوجه شديم که برخي از
طرحهاي سدســازي بايد با سرعت کار
کنند ،ابعاد برخي از طرحها بايد بازنگري
شوند و يک ســري از پروژهها نيز راکد
باقــي بماند ،بنابراين چون تغييرات آنها
تغييرات بنيادي بر روي ابعاد و مهندسي
طــرح بود ،يــک ســري از طرحهاي
سدسازي متوقف و يا راکد ماند.

مجری طرح پارس جنوبی بیان کرد

گازترشدرمسیرپاالیشگاه

مجــري طرح توســعه فازهــاي  ۲۳ ،۲۲و ۲۴
پارسجنوبي گفت :نخستين رديف شيرينسازي
پااليشگاه فازهاي  ۲۳ ،۲۲و  ۲۴راهاندازي و آماده
دريافت گاز تــرش از ميدان گازي پارس جنوبي
شد.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطالع رســاني
شــرکت ملي نفت ايران ،فرهــاد ايزدجو ضمن
اعالم اين مطلب ،پيشــرفت بخش خشــکي و
پااليشــگاهي طرح توســعه فاز  ۲۴-۲۲پارس
جنوبــي را  ۹۲درصد اعالم کرد و افزود :عمليات
مربوط به ســاخت ،پيشراهانــدازي و راهاندازي
تماميبخشهاي نخستين رديف پااليشگاهي اين
طرح شامل واحد دريافت گاز ،واحد فلر ،واحدهاي
يوتيليتي (سيســتم هواي ابزار دقيق ،توليد بخار،
توليد نيتروژن) واحدهاي آبگير و آبشيرينکن،
واحدهاي فرايندي (واحد شيرينسازي و نمزدايي
گاز) و همچنين واحد افزايش فشــار گاز به پايان
رسيده و همه شرايط براي ورود گاز ترش از فاز ،۶

 ۷و  ۸و انجام عمليات شيرينسازي مهيا است.
به گفته مجري طرح توسعه فازهاي  ۲۳ ،۲۲و ۲۴
پارسجنوبــي ،در صورت دريافت گاز ترش مورد
نيــاز اين بخش پااليشــگاهي از طريق فازهاي
٧ ،٦و ،٨عمليات شيرينســازي با ظرفيت روزانه
۱۲.۵ميليون مترمکعب گاز و ارســال به شــبکه
سراسري ميتواند از اســفندماه سال جاري آغاز
شود.
بر اساس برنامه زمانبندي کارفرما و پيمانکاران
پروژه در حال توســعه فازهــاي  ۲۴-۲۲پارس
جنوبي ،هر چهار رديف شيرينســازي پااليشگاه
ايــن فاز تــا پايان ســال  ۹۷به طــور کامل به
بهرهبرداري ميرسد.
بهرهبــرداري کامــل از ايــن طــرح روزانــه
۵۶.۶ميليونمترمکعب گاز غني ۷۵ ،هزار بشــکه
ميعانات گازي و  ۴۰۰تن گوگرد ،ساالنه ۱ميليون
تــن گاز مايع و  ۱ميليون تن گاز اتان به ظرفيت
برداشت از ميدان مشترک پارسجنوبي ميافزايد.

تفکيک مصارف انرژي الکتريکي در کشور

معاون فني و پتانســيل سنجي سازمان
انرژيهاي تجديدپذير و بهرهوري انرژي
برق (ساتبا) گفت :براساس تراز مصرف
انــرژي الکتريکي در بخــش خانگي
روشــنايي ،در بخش اداري ســرمايش
و تهويــه متبــوع و در حــوزه تجاري
ســرمايش ،گرمايش و تهويه متبوع به
ترتيب با درصد  ۳۴ ،۳۰و  ۶۲بيشترين
ميزان مصرف انرژي را در کشور دارند.
به گزارش ايســنا ،اميــر دودابينژاد در
حاشــيه دهمين نمايشــگاه بينالمللي
انرژيهــاي تجديدپذيــر در جمــع
خبرنگاران با اشاره به تراز مصرف انرژي

آمارهاي منابع کشتيراني نشان ميدهد
ميزان صادرات ال پي جي ايران پس
از رسيدن به رقم بي سابقه  ۵۲۰هزار
تن در ماه ژانويه ،در ماه جاري ميالدي
به رقميبين  ۳۵۸هزار و  ۵۰۰تا ۴۰۲
هزار و  ۵۰۰تن کاهش يافته است .به
گزارش تسنيم به نقل از پايگاه خبري
پالتس ،آمارهاي منابع کشتيراني نشان
ميدهد ميزان صــادرات ال پي جي

کدام تجهيزات انرژي را ميبلعند؟

الکتريکي در بخش خانگي اظهار کرد:
ميزان مصرف کولرهاي آبي و گازي ۲۶
درصد ،يخچال فريزر  ۲۸درصد ،سيستم
صوتي و تصويري  ۱۰درصد ،لباسشويي
يک درصد و ساير مصارف پنج درصد را
تشکيل ميدهد.
وي با بيان اينکه سيستمهاي روشنايي
بيشترين ميزان مصرف در بخش خانگي
را به خود اختصاص داده اســت ،عنوان
کرد ۳۰ :درصد مصرف انرژي الکتريکي
در حوزه خانگي مربوط به سيستمهاي
روشــنايي ميشــود ،لذا الزم است که
مشــترکان توجــه بيشــتري در نحوه

مصرف خود داشته باشند.
معاون فني و پتانســيل سنجي ساتبا در
خصوص تراز مصرف انرژي الکتريکي
در بخــش اداري ،گفــت :در اين حوزه
ســرمايش و تهويه متبــوع  ۳۴درصد
مصرف انرژي را به خود اختصاص داده
همچنين در بحث روشنايي  ۲۵درصد،
گرمايش  ۲۱درصد ،ماشينهاي اداري
 ۱۵درصد و ســاير مصارف پنج درصد
شــاهد مصرف انرژي در بخش اداري
هستيم.
دودابينــژاد ادامــه داد :در حــوزه تراز
مصرف انــرژي الکتريکــي در بخش

صادرات ال پي جي ايران کاهش يافت

ايران پس از رسيدن به رقم بي سابقه
 520هــزار تن در مــاه ژانويه ،در ماه
جاري ميالدي به رقميبين  358هزار
و  500تا  402هزار و  500تن کاهش
يافته است .محمولههاي بارگيري شده
در ماه فوريه عازم کشــورهاي چين،
تايوان ،آفريقا و احتماال هند هســتند.
بر خالف ماههــاي قبل ،اين بار هيچ
محمولهاي عازم اندونزي نيست ،زيرا

آگهی مزایده اول محکوم له  :آقای سیامک سیفی با وکالت خانم مرجان یوسفی محکوم
علیه  :آقای محمود دهدشتی اخوان به موجب پرونده  960913اجرایی محکوم علیه محکوم
است به پرداخت  1170000000ریال بانضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی
در حق محکوم له و نیم عشر اجرایی در حق دولت ،با عنایت به اینکه یکباب مغازه تجاری
به شماره پالک ثبتی  6500واقع در بخش یک بهبهان به آدرس خ جوانمردی ( خروا) رو به
روی بانک تجارت دارای طبقات همکف به مساحت  30/24متر مربع و زیر زمین به مساحت
 16/80متر مربع و در مجموع به مســاحت  47/04متر مربع بنام آقای محمود دهدشــتی
اخوان می باشد که توسط کارشناس بازدید و به مبلغ چهار میلیارد و سیصد میلیون ریال
ارزش گذاری شده است لذا با توجه به تقاضای وکیل محکوم لها و با عنایت به مراتب فوق
وفق مفاد قانون اجرای احکام مدنی و بر اساس مواد  118و  119همان قانون مراتب یک
نوبت در روزنامه های محلی آگهی تا چنانچه شــخصی مایل به خرید باشد در ساعت 9
صبح الی  11ظهر مورخ  1397/01/28در مزایده واقع در اجرای احکام حقوقی دادگستری
بهبهان که با حضور نماینده محترم دادستان به مرحله اجراء گذشته می شود 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 سپرده به حساب سپرده
دادگستری بهبهان تودیع 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 حقوقی دادگستری بهبهان مراجعه و اطالعات مربوطه را کسب نمایند.
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بهبهان -مهدی نوریان
اداره کل ثبت اسناد و امالک گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی برابر رای شماره
 1396/11/16- 139660318012003756هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در این واحد ثبتی تصرفات مالکانه

ايران و اندونزي هنوز مذاکره بر ســر
تمديد قرارداد بلندمدت خود را به اتمام
نرسانده اند .به گفته منابع کشتيراني،
شرکت نفتيران اينترتريد به عنوان يکي
از شرکتهاي تابعه شرکت ملي نفت
ايران روز  17فوريه يک محموله 44
هزار تني از شرکت بازرگاني گاز ايران
براي ارســال به ســريالنکا بارگيري
کرده است .به گفته اين منابع ،شرکت

تجاري نيز شــاهد مصرف  ۶۲درصدي
در حوزه ســرمايش ،گرمايش و تهويه
متبوع هســتيم .از سوي ديگر در حوزه
روشنايي  ۱۹درصد ،ماشينهاي اداري
 ۱۱درصد و در آسانســور هشت درصد
مصرف انــرژي الکتريکــي در بخش
تجاري صورت ميگيرد.
وي با اشــاره به نکاتــي براي مديريت
مصرف گفت :با استفاده از سايهبان روي
کندانسور يا کولر آبي بهرهوري سيستم
ســرمايش افزايش مييابــد .عالوه بر
اين با نگهــداري به موقع به ويژه تميز
يا تعويض کردن فيلتر کولر ميتوان به

نفتيــران همچنين قرار اســت يک
محموله  33هزار تنــي پروپان و 11
هزار تن بوتــان را به مقصد ميليائوي
تايوان بارگيري نمايد .شرکت نفتيران
در ماه ژانويه نيز يک محموله  44هزار
تني به مقصد تايوان ارسال کرده که
بين روزهاي  7و  13فوريه به ميليائو
ميرسد .شرکت تايلندي سيام گاز هم
در روز  5فوريه يک محموله شامل 33

بالمعارض متقاضی علی کاس پور احمد سرائی فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه 42
صادره از شفت در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه و انباری و محوطه با کاربری
مسکونی به مســاحت  1379/25مترمربع بشماره پالک فرعی  643از 24اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  9فرعی باقیمانده واقع در احمد سرگوراب شفت خ ولی عصر بخش
 21گیالن از مالکیت رسمی اقای محمد رضا کاس پور محرز گردیده است .لذا به منظور
اطــاع عموم مراتب در اجرای ماده فوق در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود
اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشاراولین نوبت آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرجع ذیصالح قضایی دادگستری شهرستان شفت
مراجعه و دادخواست مقتضی تقدیم و گواهی طرح دعوی را به این اداره ارائه نمایند.بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم
دادخواست وفق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد
تاریخ انتشار نوبت اول  96/12/6تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/20
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت -حسن عباس زاده
1445
آگهی حصر وراثت بانو ترکی شهرت شجاعی نام پدر محمد تقی بشناسنامه  513صادره
از کهگیلویه سیاه شیر درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح
داده که همسرم مرحوم علی محمد شهرت یوسفیانی بشناسنامه  100صادره کهگیلویه در
تاریخ  96/10/9در بهبهان اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند از  -1 :متقاضی سید
محمد یوسفیانی به ش ش  1340 -686بهمئی ( پسر متوفی)  -2عبدالرحمان یوسفیانی به
ش ش  1343-2کهگیلویه( پسر متوفی)  -3سید عبدالحمید یوسفیانی به ش ش 1346-3
کهگیلویه ( پسر متوفی)  -4فاطمه سادات موسوی نیا به ش ش  1348-64بهبهان ( دختر
متوفی )  -5صغری سادات یوسفیانی به ش ش  1352-6بهبهان ( دختر متوفی)  -6ترکی
شجاعی به ش ش  1328-513کهگیلویه سیاه شیر ( همسر متوفی) و الغیر
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یــک نوبت آگهی مینماید تا هر کس
اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه
بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ

ميــزان قابل توجهي در کاهش مصرف
برق و هزينههاي آن گام برداشت .عالوه
بر اين ،استفاده از پنجرههاي دو جداره و
نصب درزگير روي پنجره ميتوان مانع
ورود گرما به داخل منزل شد.
معاون فني و پتانســيل ســنجي ساتبا
تصريح کرد :الزم اســت که مشترکان
هنگام انتخاب و خريد کولر به برچسب
انرژي توجه کنند تا عالوه بر اطمينان از
بــازده کولر طول عمر آن را نيز افزايش
دهند .عالوه بر اين الزم است ظرفيت
کولر متناسب با فضاي تحت سرمايش
انتخاب شود.

هــزار تن پروپان و  11هزار تن بوتان
از بندر عســلويه بارگيري کرده است.
اين محمولــه حدود  25فوريه به بندر
شانتو ميرسد.

قيمت نفت سبک ايران
به زير  ۶۰دالر کاهش يافت

قيمت نفت ســبک ايران از ابتداي ماه
فوريه تا شــانزدهم مــاه فوريه بيش از
هشت دالر براي هر بشکه کاهش يافت.
به گزارش مهر به نقــل از وزارت نفت،
ميانگين قيمت نفت خام ســبک ايران
در هفته منتهي به  ۱۶فوريه (جمعه۲۷ ،
بهمنماه) با سه دالر و  ۱۸سنت کاهش
به  ۵۹دالر و  ۹۶ســنت براي هر بشکه
رســيد .ميانگين قيمت نفت خام ايران
از ابتداي ســال  ۲۰۱۸تاکنون ۶۶ ،دالر
و  ۲۰ســنت براي هر بشکه بوده است.
ميانگين قيمت نفت خام ســنگين ايران
در دوره مورد بررسي  ۲دالر و  ۷۱سنت
براي هر بشــکه کاهش يافت و به ۶۰
دالر و  ۹ســنت براي هر بشکه رسيد.
ميانگين قيمت نفت خام ســنگين ايران
نيز از ابتداي امســال تاکنون  ۶۴دالر و
 ۵۶ســنت براي هر بشــکه بوده است.
ميانگين قيمت ســبد نفتي اوپک نيز در
هفته منتهي به ۱۶فوريــه ،به  ۶۱دالر
و  ۳۴ســنت رسيد که نســبت به هفته
گذشــته ۲ ،دالر و  ۵۲ســنت کاهش
نشان ميدهد .ميانگين قيمت نفت خام
شــاخص دبليوتيآي در هفته منتهي به
دوره مورد بررسي ،يک دالر و  ۵۲سنت
کاهش يافت و به  ۶۰دالر و  ۴۲ســنت
براي هر بشــکه رســيد .در هفته مورد
بررســي ،قيمت نفت خام شاخص برنت
با  ۲دالر و  ۷۱ســنت کاهش ،بشکهاي
 ۶۲دالر و  ۶۵سنت معامله شد .ميانگين
قيمت نفت خام شــاخصهاي دوبي و
عمان نيز در دوره مورد بررسي به ترتيب
 ۲دالر و  ۷۱و  ۲دالر و  ۸۸ســنت براي
هر بشــکه کاهش يافت و هر بشکه ۶۰
دالر و  ۶۳ســنت و  ۶۰دالر و  ۷۶سنت
معامله شد .رشد عرضه نفت آمريکا که
بيشتر به دليل روند افزايشي توليد نفت
شيل اين کشور است ،بازار نفت را تحت
فشــار قرار داده است .مطابق پيشبيني
کارشناسان ،ميانگين توليد نفت آمريکا،
در سال  ۲۰۱۷به  ۱۰ميليون و  ۶۰۰هزار
بشکه در روز ميرسد.
اوپک از سال آينده کاهش توليد را
تعديل ميکند

وزير انرژي عربســتان گفــت ،اوپک و
متحدانش از جمله روسيه احتماال سال
آينده شروع به تعديل کاهش توليدهاي
خود که بــه ترميم بــازار کمک کرده
خواهند کرد .به گزارش تســنيم به نقل
از بلومبرگ ،وزير انرژي عربستان گفت،
اوپک و متحدانش از جمله روسيه احتماال
ســال آينده شــروع به تعديل کاهش
توليدهاي خود که به ترميم بازار کمک
کرده خواهند کرد .خالد الفالح ،وزير انرژي
عربستان امروز در دهلي نو به خبرنگاران
گفت ،اکنون که بازار در حال حرکت به
سمت توازن اســت و مازاد ذخاير نفتي
در حال کاهش اســت ،قدم بعدي براي
توليد کنندگان تعديل کاهش توليدهاي
اعمال شده است .وي افزود ،کشورهاي
شرکت کننده در توافق کاهش توليد هم
اکنون در حال مطالعه اين مسئله هستند
که برقراري توازن مجدد در بازار مستلزم
چيســت و قدمهاي بعدي شان را بعد از
آناليز وضعيت اعالم خواهند کرد .الفالح
افزود ،کاهش توليدها ممکن است «در
سال  »2019تعديل شود ،اما ما نميدانيم
دقيقا کــي و چگونه« .آنچه ما ميدانيم
اين است که اين کار بايد به شکلي انجام
گيرد که به هيچ وجه موجب اختالل در
توازن بازار نشــود و نتايج دشواري را که
از ســال  2016به اين طرف به دســت
آمده زايل نکند ».الفالح ضمن استقبال
از افزايش توليد نفت آمريکا گفت ،تقاضا
در سال  2018همچنان قوي خواهد بود
و بازار قادر خواهد بود اين ميزان عرضه
را جذب کند.

ابزار شود از درجه اعتبار ساقط است.
سید ابوذر کریمی پور  -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان
رونوشــت آگهــی حصروراثت آقای علی آســیایی به عنــوان ذینفع دارای شناســنامه
شماره1043به شرح دادخواست به کالسه 130/699/96ح ازاین شعبه درخواست گواهی
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمودعلی نیک شمارفرزند مرادبه
شناسنامه شــماره2611درتاریخ93/8/26دراقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته ورثه
حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصراست به ده پسر وهفت دختر ویک ذوجه دائم بشرح
زیر-1محمدعلی نیک شــمار نام پدرمحمودعلی ش ش 385صادره ازشوشــتر فرزند-2
وحیدنیک شــمار نام پدرمحمود علــی ش ش3860081039ازهمدان فرزند-3مهردادنیک
شمارنام پدر محمودعلی ش ش 3860953001ازهمدان فرزند4محمدرضا نیک شمار نام
پدرمحمودعلی ش ش 104879ازهمدان فرزند-5پرویز نیک شمار نام پدرمحمودعلی ش
ش 105889ازهمدان فرزند-6حمیدنیک شــمار نام پدرمحمودعلی ش ش 1069ازهمدان
فرزند-7سعید نیک شــمارنام پدرمحمودعلی ش ش 11595ازهمدان فرزند -8مجیدنیک
شمار نام پدر محمودعلی ش ش 2173ازهمدان فرزند-9علی نیک شمارنام پدر محمودعلی
ش ش 11ازفامنین فرزند -10امیرنیک شــمار نام پدر محمودعلــی ش ش 107ازهمدان
فرزند -11فرح نیک شمارنام پدرمحمودعلی ش ش 33از شوشتر فرزند -12وحیده نیک
شمارنام پدر محمودعلی ش ش 3860387928ازهمدان فرزند -13فهیمه نبک شمار نام پدر
محمودعلی ش ش 3860511637ازهمدان فرزند -14مریم نیک شمارنام پدر محمودعلی
ش ش 3861237849ازهمــدان فرزند -15فاطمه نیک شــمار نام پدر محمودعلی ش ش
4920ازهمدان فرزند -16ملیحه نیک شمار نام پدرمحمودعلی ش ش 259ازهمدان فرزند
17اکرم نیک شمار نام پدرمحمودعلی ش ش 18ازفامنین فرزند -18معصومه فضل الهی
نام پدرصادق 405ازفامنین همسرمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور
رادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ازمتوفی/متوفیه نزداو
باشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد
شــد رئیس شعبه 130شــورای حل اختالف همدان عضوشعبه شماره 130قاضی شعبه
130شوراهای حل اختالف همدان م الف 235

