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سال چهاردهم سه شنبه 23آبان 1396شماره3779

«جهانصنعت» -افزايش قيمت نفت عراق
براي آسيا و اروپا ،نگراني از سرازير شدن نفت آمريكا
به آسيا ،جايگزيني عراق بهجاي عربستان در بازار
نفت آمريكا و زمينلــرزه اخير در ايران و عراق در
كنار تنشهاي خاورميانه به نگرانيهاي بازار نفت
اضافه شده است.
ديروزمعامالتنفتدربازارهايجهانيمحتاطانه
بود زيرا تنشها در خاورميانه ادامه دارد .زمينلرزه
شديدي در ايران و عراق اتفاق افتاده و شمار دكلهاي
حفاري در آمريكا نيز كه به منزله افزايش توليد در
آينده است ،باال رفته است.
همچنين اعالم اينكه صادرات نفتخام آمريكا
به آسيا افزايش مييابد و احتمال ميرود با توجه به
آربيتراژي كه نخستينبار به دليل توفان هاروي ايجاد
شد و همچنان نيز وجود دارد ،تداوم يابد و احتمال
حضور نيرومند آمريكا در بازارهاي نفت آسيا ،زنگ
خطري براي اوپك است.
براساس آمارهاي به دســت آمده از رهگيري
نفتكشها و آمار ثبتشده در بنادر كه توسط شركت
تحقيق و پيشبيني نفت تامسون رويترز گردآوري
شده است ،قرار است حجم زيادي از نفتخام آمريكا
كه تاكنون سابقه نداشته در ماه نوامبر (آبان-آذر) به
آسيا برسد.
آمارها نشان ميدهند  19/7ميليون بشكه نفت
آمريكا بهزودي در ماه جاري به آســيا ميرسد كه
معادل تقريبا 657هزار بشكه در روز است .اين حجم
بيش از  50درصد از محمولههاي تحويل داده شده
به آسيا در ماه اكتبر (مهر-آبان) كه معادل 427هزار
بشكه در روز بود ،بيشتر است.
حجم يادشده همچنين از ركورد قبلي صادرات
نفتخام آمريكا به آسيا كه مقدار آن معادل 541
هزار بشكه در روز بود ،بيشتر است.
از قرار معلوم با  11نفتكشي كه  16/5ميليون
بشــكه نفتخام را از آمريكا به مقصد بنادر آسيا
بارگيري كردهاند در ماه دســامبر (آذر -دي) نيز
شــاهد افزايش صادرات نفتخام آمريكا به آسيا
خواهيم بود.
وقتي توفان هاروي اواخر ماه آگوست (مرداد-
شهريور) به سواحل آمريكا در خليج مكزيك رسيد،
يكي از نخستين تاثيرات آن ،كاهش قيمت نفتخام
غرب تگزاس به عنوان مهمترين نفتخام ســبك
آمريكا بود.
در آن موقع احتمال ميرفت صادرات نفتخام
آمريكابهآسياباتوجهبهكاهشقيمتنفتخامغرب
تگزاس در مقايسه با نفت برنت درياي شمال كه يك
نفتخام سبك پايه جهاني است ،به شدت افزايش
يابد .آن زمان يعني  29آگوســت (هفت شهريور)
قيمت نفت برنت درياي شمال پنج دالر و  46سنت
از نفت غرب تگزاس بيشتر بود.
اين اختالف قيمت براي اينكه توليدكنندگان
نفت آمريكا بر هزينههاي باالتر حملونقل محموله

فرصتطلبي عراق از كاهش صادرات نفت عربستان؛

فاز جديد معادالت اوپك

با كشتي از خليج مكزيك به آسيا فائق آيند و برتري
نسبي نيز نسبت به نفتهاي مشابه آفريقايي مانند
نفت آنگوال و نيجريه داشته باشند ،كافي بود.
تفاوتقيمتنفتخاموستتگزاساينترمدييت
آمريكا نسبت به نفت برنت درياي شمال در پايان ماه
ژوييه ( 9مرداد) تنها دو دالر و 48سنت در هر بشكه
بود كه به سختي صادرات نفت به آسيا را مقرون به
صرفه ميكرد.
وقتي پااليشگاههاي آمريكا در امتداد سواحل
خليجــي پس از توفان هاروي بــار ديگر به ثبات
رســيدند و فعاليت خود را از سر گرفتند ،به جاي
كاهــش اختالف قيمت نفت غرب تگزاس و نفت
برنت درياي شمال ،اين اختالف قيمت باز هم در
سطوح باال باقي ماند.
در پايان معامــات روز دهم نوامبر ( 19آبان)
قيمت نفت برنت  6دالر و  78ســنت از نفتخام
غرب تگزاس بيشتر بود كه اين اختالف قيمت حتي
از اختالف قيمت آنها بالفاصله پس از توفان هاروي
هم بيشتر بود.
بنابراين احتمال ميرود حجــم زياد صادرات
نفتخام آمريكا به آسيا تداوم داشته باشد زيرا ارزاني
نسبي آن ،يك معامله سودآور براي توليدكنندگان
نفت شــيل آمريكا و ديگر توليدكنندگان فراهم
ميآورد.
  عراق سناريوهاي عربستان را بههم زد
در اين ميان عربســتان سعودي براي كاهش
اشباع عرضه نفت در بازار جهاني ،صادرات به آمريكا
را كاهش داده ،عراق از اين فرصت براي پر كردن جاي
رقيب خاورميانهاي خود سود برده است.
طي تابستان كه معموال يكي از شلوغترين ماهها
براي صادرات نفتخام است ،واردات نفتخام آمريكا
از عراق  ۴۱درصد نسبت به سال گذشته افزايش
يافت و همزمان ،ميزان واردات اين كشور از عربستان
سعودي  ۲۲درصد كاهش داشت.
اين روند تداوم يافته و دادههاي شركت كليپرديتا
حاكي از آن است كه ورود محمولههاي نفت عراقي
به بزرگترين پااليشگاه آمريكايي براي نخستينبار
در  ۳۰ســال گذشته از عربستان سعودي پيشي
گرفته است.
عراق قيمت فروش رسمي دسامبر نفت خود
به آسيا و اروپا را افزايش داد اما قيمت گريد بصره
اليت در رقابت براي جذب مشــتري در آمريكا را
پايين برد.
به گــزارش ايســنا ،ســازمان بازاريابي نفت

آگهی حصر وراثت
آقای جواد سلیمانی به ش ش  26437مطابق دادخواست تقدیمی بکالسه  700779/1006/96از
این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس سلیمانی
ش ش  439در تاریخ  1396/07/16اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت
آن مرحوم منحصر است به  -1 :جواد ش ش  26437ت ت  -2 ، 1361بهزاد ش ش  18910ت
ت  -3 ، 1363حسین ش ش  87277ت ت  1366هر سه ص از تهران  -4رویا ش ش  877ت ت
 1361ص از تاکستان  -5اعظم ش ش  537ت ت  1367ص از تاکستان شهرت همگی سلیمانی
فرزندان متوفی  -6ثریا قزلگچی ش ش  111ت ت  1337ص از آوج همسر متوفی و مرحوم
ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا باستناد ماده  361قانون
امور حسبی در یکنوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی مربوطه صادر
خواهد شد.
رئیس شعبه  1006م شماره  21شورای حل اختالف شهرتهران
106988

دولتي( )SOMOعراق اعالم كرد قيمت فروش
رسمي گريد بصره اليت براي دسامبر به بازارهاي
آمريكاي شــمالي و جنوبي در شاخص  ASCIبه
عالوه  ۲۰ســنت در هر بشكه تعيين شد كه ۱۵
سنت نسبت به ماه پيش كاهش داشت.
بارگيري نفت بصره به مقصد آمريكا در اكتبر
و نوامبر كه پااليشگاههاي آمريكايي به خريد نفت
منطقه آمريكا با قيمتهاي رقابتي متمايل شدند به
پايينترين ميزان در چند ماه گذشته رسيد.
اما در آســيا قيمت فروش رسمي گريد بصره
اليت براي دســامبر به ميزان  ۳۵ســنت در هر
بشكه افزايش يافت و  ۱۰سنت در هر بشكه باالتر
از قيمت عمان -دوبي قرار گرفت و قيمت فروش
رسمي بصره هوي  ۴۵سنت نسبت به ماه پيش از
آن افزايش پيدا كرد.
به گفته معاملهگران ،اين افزايش كه بسيار كمتر
از افزايش  ۶۵سنتي گريد سعودي عرب مديوم با
كيفيت مشابه بوده ،ممكن است به افزايش بيشتر
قيمتهاي روز بازار كمك كند.
اين مساله نشان ميدهد نقش رهبريكننده
سعودي براي كاهش ذخاير جهاني به قيمت كاهش
سهم اين كشور در بزرگترين مصرفكننده نفت
جهان تمام شــده و سهم عربستان از واردات نفت
آمريكا به پايينترين ميزان از ســال  ۱۹۸۵به اين
طرف رسيده اســت .واردات از ساير اعضاي اوپك
(عراق و نيجريه) و نيز كانادا افزايش يافته اســت و
پااليشگاهها به توليد نفت رو ب ه رشد شیل اتكاي
بيشتريميكنند.
سندي فيلدن ،مدير تحقيقات ،كاال و انرژي در

شركت مورنينگ استار ميگويد :سعوديها به ازاي
هربشكهايكهسعوديهاتوليدنميكنند،سهمبازار
را از دست ميدهند .وي ميافزايد :در اين شرايط،
پااليشگاهها به سراغ انتخابهاي ديگر ميروند و
عراقيها به وضوح از اين وضعيت سود ميبرند.
كاهش ارســال محمولههاي نفتي عربستان
ســعودي به آمريكا در راستاي تالش كشورهاي
صادركننده نفت براي كاهش ذخاير نفتي از ماه ژوئن
آغاز شد .اوپك به همراه برخي ديگر از كشورهاي
غيرعضو اين ســازمان مانند روسيه در اواخر سال
 ۲۰۱۶توافــق كردند تا ميزان توليد خود را حدود
 1/8ميليون بشكه در روز كاهش دهند .نمايندگان
كشــورهاي عضو اوپك در آخر ماه جاري ميالدي
براي بررســي تمديد مدت كاهــش توليد ديدار
خواهند كرد.طبق دادههــاي اداره اطالعات انرژي
آمريكا ،بين ماههاي ژوئن و آگوست امسال ،عراق به
طور ميانگين روزانه  ۶۰۰هزار بشكه نفت به آمريكا
صادر كرده در حالي كه اين رقم در ســال گذشته
 ۴۲۶هزار بشكه بوده است .طبق اين دادهها ،ميزان
صادرات نفت عربســتاني در همين مدت از 1/09
ميليون بشكه در روز به ميانگين  ۸۵۰هزار بشكه
كاهش پيدا كرده است.
در سال  ۱۹۹۱كه اوج صادرات نفت عربستان
سعودي بود ،اين كشور  ۲۹درصد از نفتخام خود
را به آمريكا صادر ميكرد.
به گفته مت اســميت ،مدير تحقيقات كاال در
شركت كليپرديتا ،صادرات عراق به پااليشگاه تگزاس
شــركت  Motiva Enterprisesطي شش ماه
منتهي به اكتبر ۳۵ ،درصد رشد داشته است.

آگهی حصر وراثت
آقای ذبیح اله مرادی به ش ش  1525بشرح دادخواست بکالسه  960275/663از این شعبه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغری صالحی به ش
ش  23در تاریخ  1396/03/07اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت
آن مرحوم منحصر است به  -1 :ذبیح اله مرادی ش ش  1525ک م  0530798948ت ت
 1312/04/07ص از اراک همسر متوفی  -2زهرا ش ش  4724ک م  0045629897ت ت
 -3 ، 1339/07/28نیره ش ش  4379ک م  0063959070ت ت  1352/06/15هر دو نفر ص
از تهران  -4 ،طاهره ش ش  407ک م  1829268139ت ت  -5 ، 1343/04/10حسن ش ش
 825ک م  1829298437ت ت  1345/03/15هر دونفر ص از خرمشهر شهرت همگی مرادی
فرزندان متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یکنوبت آگهی مینماید تا
هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه
بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی مربوطه صادر خواهد شد.
رئیس شعبه  633شورای حل اختالف م شماره  14تهران
108289

آگهی حصر وراثت
آقای فرهاد احمدی به ش ش  18269مطابق دادخواست تقدیمی بکالسه  788/1006/96از این
شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمعلی احمدی ش
ش  2047در تاریخ  1396/07/08اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن
مرحوم منحصر است به  -1 :فرهاد ش ش  18269ت ت  -2 ، 1362احسان ش ش  1328ت ت
 -3 ، 1360امین ش ش  4292ت ت  -4 ،1361میالد ش ش  91865ت ت  -5 ، 1366محمدعلی
ش ش  015-34991-2ت ت  -6 ، 1380بهاره ش ش  660ت ت  -7 ، 1359غزاله ش ش
 115632ت ت  1367شهرت همگی احمدی ص از تهران فرزندان متوفی  -8شهال نوع پرور ش
ش  142ت ت  1338ص از اردبیل و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی
درخواست مزبوررا باستناد ماده  361قانون امور حسبی در یکنوبت آگهی مینماید تا هرکس
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه بدادگاه
تقدیم دارد واال گواهی مربوطه صادر خواهد شد.
رئیس شعبه  1006م شماره  21شورای حل اختالف شهرتهران
106984

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به
کالسه پرونده  960618/656 :وقت رسیدگي  :شنبه  96/10/16ساعت  15/30بنشانی :
مجتمع  14شورای حل اختالف خواهان  :مهدی کریم خان زند با وکالت بهمن رنجبر خوانده :
سیدمحمدعلی سیدی خواسته  :مطالبه وجه خواهان دادخواستي تسلیم شورای حل اختالف تهران
نموده که جهت رسیدگي به حوزه  656ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول
المکان بودن خوانده بدرخواست خواهان و دستور حوزه و بتجویز ماده  73قانون آیین دادرسي
مدني مراتب یکنوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي میشود تا خوانده از تاریخ نشر آگهي
بدفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و
در وقت یکنوبت منتشر و مدت آن  10روز خواهد بود.
مدیر دفتر حوزه  656م شماره  14شوراي حل اختالف شهرتهران
108296

آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه بوکانی به ش ش  28مطابق دادخواست تقدیمی بکالسه  915/1003/96از این شعبه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امیر شمسی ش ش
 54242در تاریخ  1396/06/16اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن
مرحوم منحصر است به  -1 :فاطمه بوکانی ش ش  28ت ت  1367/01/01ص از قزوین همسر
متوفی  -2طاهره سلیمی ش ش  820ت ت  1338/01/28ص از اراک مادر متوفی  -3محمد
شمس ش ش  689ت ت  1333/01/04ص از شازند پدر متوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا باستناد ماده  361قانون امور حسبی در
یکنوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر
آگهی ظرف مدت یکماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی مربوطه صادر خواهد شد.
رئیس شعبه  1003م شماره  21شورای حل اختالف شهرتهران
106995

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به
کالسه پرونده  960763/653 :وقت رسیدگي  96/10/13 :ساعت  15/30خواهان  :قاسم قربانی مهر
خوانده  :ساالر محمدزاده خواسته  :مطالبه خواهان دادخواستي تسلیم شورای حل اختالف تهران نموده
که جهت رسیدگي به حوزه  653ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المکان
بودن خوانده بدرخواست خواهان و دستور حوزه و بتجویز ماده  73قانون آیین دادرسي مدني
مراتب یکنوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي میشود تا خوانده از تاریخ نشر آگهي بدفتر حوزه
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت یکنوبت
منتشر و مدت آن  10روز خواهد بود.
مدیر دفتر حوزه  653م شماره  14شوراي حل اختالف شهرتهران
108293

آگهی حصر وراثت
خانم عزیزه عالی فر به ش ش  2مطابق دادخواست تقدیمی بکالسه  913/1003/96از این شعبه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی رضائی ش ش 7
در تاریخ  1396/05/15اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به  -1 :سینا رضائی ش ش  3860358111ت ت  -2 ، 1370/04/25سروش رضائی
ش ش  3860551868ت ت  1372/03/14هر دو ص از تهران پسران متوفی  -3عزیزه عالی
فر ش ش  2ت ت  1337/03/31ص از شبستر همسر متوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا باستناد ماده  361قانون امور حسبی در یکنوبت
آگهی مینماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی
ظرف مدت یکماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی مربوطه صادر خواهد شد.
رئیس شعبه  1003م شماره  21شورای حل اختالف شهرتهران
106996

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به
کالسه پرونده  960716/656 :وقت رسیدگي  :شنبه  96/10/16ساعت  16/-بنشانی  :مجتمع
 14شورای حل اختالف خواهان  :سیدمحمود رسولی خوانده  :مهدی اسدی خواسته  :مطالبه
وجه خواهان دادخواستي تسلیم شورای حل اختالف تهران نموده که جهت رسیدگي به حوزه
 656ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده بدرخواست
خواهان و دستور حوزه و بتجویز ماده  73قانون آیین دادرسي مدني مراتب یکنوبت در یکي از
جراید کثیراالنتشار آگهي میشود تا خوانده از تاریخ نشر آگهي بدفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت یکنوبت منتشر و مدت
آن  10روز خواهد بود.
مدیر دفتر حوزه  656م شماره  14شوراي حل اختالف شهرتهران
108301

آگهی حصر وراثت
خانم سیما حمیدزاده به ش ش  2511مطابق دادخواست تقدیمی بکالسه  300909/1003/96از
این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد تبری
تولیتی ش ش  34533در تاریخ  1396/03/30اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1 :مهین ش ش  346ت ت  1330/05/24ص از اراک
 -2اکرم ش ش  0046146695ت ت  -3 ، 1333/02/10مهناز ش ش  1423ت ت 1339/09/29
 -4 ،نسرین ش ش  1915ت ت  1345/04/20شهرت هر سه تبری تولیتی ص از تهران و همگی
دختران متوفی  -5سیما حمیدزاده ش ش  2511ت ت  1333/10/10ص از تهران همسر متوفی
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا باستناد ماده
 361قانون امور حسبی در یکنوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی مربوطه صادر
خواهد شد.
رئیس شعبه  1003م شماره  21شورای حل اختالف شهرتهران
106992

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به
کالسه پرونده  960303/656 :وقت رسیدگي  :شنبه  96/10/16ساعت  16/30بنشانی  :مجتمع
 14شورای حل اختالف خواهان  :سعید شاه طهماسبی طرنجی خوانده  :اسماعیل داداش قلی زاده
جلودار خواسته  :مطالبه وجه خواهان دادخواستي تسلیم شورای حل اختالف تهران نموده که جهت
رسیدگي به حوزه  656ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن
خوانده بدرخواست خواهان و دستور حوزه و بتجویز ماده  73قانون آیین دادرسي مدني مراتب
یکنوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي میشود تا خوانده از تاریخ نشر آگهي بدفتر حوزه
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت
یکنوبت منتشر و مدت آن  10روز خواهد بود.
مدیر دفتر حوزه  656م شماره  14شوراي حل اختالف شهرتهران
108304

آگهي ابالغ دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی به سیدعلیرضا وهاب زاده
کالسه پرونده  960018 :وقت حضور  :تبادل لوایح تجدید نظرخواه  :افشین شحنه تبار خواسته  :تقاضای
تجدیدنظرخواهی نسبت بدادنامه شماره  960283صادره از شعبه  79دادگاه عمومی تهران تجدید
نظرخواه با تسلیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت بدادنامه مذکور و تقدیم الیحه اعتراضیه به این
شعبه تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است لذا ضمن ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به این
شعبه تقاضای تبادل لوایح را نموده است بدینوسیله مراتب یکنوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار
آگهی میشود تا تجدیدنظرخوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف ده روز پس از رویت آگهی با مراجعه
بدفتر شعبه  79دادگاه عمومی تهران ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را
دریافت چنانچه پاسخی دارد کتبا به این شعبه اعالم نماید.
مدیر دفتر شعبه  79دادگاه عمومی تهران
105941

آگهي ابالغ دادخواست و ضمائم تجدید نظرخوانده :
کالسه پرونده  655/960202 :تجدید نظرخواه  :لیال اروچی تجدیدنظرخواندگان  -1 :فاطمه
دادبود  -2محمد طالب پورباقی تجدیدنظرخواهی  ،تجدید نظرخواه دادخواستي تسلیم
دادگاههای عمومی تهران نموده که جهت رسیدگي به شعبه  655دادگاه عمومی تهران ارجاع
گردیده و بعلت مجهول المکان بودن تجدید نظرخوانده بدرخواست تجدیدنظرخواه و بتجویز
ماده  73قانون آیین دادرسي مدني مراتب یکنوبت در روزنامه جمهوری اسالمی یا یکي از جراید
کثیراالنتشار آگهي میشود تا تجدید نظرخوانده از تاریخ آگهي ظرف  10روز بدفتر دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در
مهلت مقرر باال جهت ارائه پاسخ الیحه تجدید نظرخواه اقدام نماید.
مدیر دفتر شعبه  655منطقه  14شورای حل اختالف شهرتهران
108307

پااليشگاهتگزاسكهبزرگترينپااليشگاهآمريكا
و متعلق به شركت سعودي آرامكو است ،حاضر به
اظهارنظر در اين خصوص نشده است.
به گفته مدير تحقيقات كليپرديتا ،در ماه اكتبر
شاهد بودهايم كه صادرات نفتخام عراق از سعوديها
براي نخستينبار از سال ۱۹۸۵پيشي گرفته است.
آمارهايرسميآمريكاازوارداتپااليشگاههاتاماهاوت
موجود است.
كاهش عرضه نفت عربستان به آمريكا در حال
شتاب گرفتن است .وزير انرژي عربستان سعودي
پنجشــنبه هفته گذشته به رويترز گفت صادرات
نفتخام به آمريكا در دسامبر نسبت به نوامبر ۱۰
درصد كاهش خواهد داشت.
عرضهكمتربهافزايشقيمتهاينفتخامكمك
كردهاست.قيمتنفتبرنتهفتهگذشتهباگذشتن
از مرز  ۶۴دالر در هر بشكه ،به باالترين رقم در دو
سال و نيم اخير رسيد.
در حالي كه صادرات نفت عربســتان به خليج
آمريكا  ۶۱درصد كاهش يافته اســت ،صادرات به
منطقه وستكاست تنها هشت درصد كاهش داشته
است زيرا سعوديها با رقابت از سوي توليدكنندگان
آمريكاي التين روبهرو هستند.
فريد محمدي ،رييس اقتصاددان گروه راپيدان
انرژي مستقر در مريلند ميگويد :عربستان سعودي
صادرات به شركت  Motivaرا بسيار كاهش داده
در حالي كه اين ميزان براي ساير نقاط كمتر بوده
است .سعوديها ميخواهند ديگران را قرباني خود
پااليشگاهآنهانفتخامجايگزينيراخريداري

كننداما
كرد كه به محدود شدن عرضه در بازار كمك كرد.
طبق آمار اداره اطالعات انرژي آمريكا ،حتي اگر
واردات از سعوديها در سطح ۸۵۰هزار بشكه در روز
باقي بماند ،اين ميزان تنها  ۱۱درصد از كل واردات
نفتخامآمريكاستكهپايينترسهمعربستانازاين
واردات از سال  ۱۹۸۵تاكنون است.
بهعالوه توليد نفت آمريكا از ابتداي سالجاري
ميالدي تا آگوست ۴۳۰ ،هزار بشكه در روز افزايش
يافته است.
به گفته فيلدن ،در حالي كه تهديد نفت شيل،
اوپك را به تمديد كاهش توليد وادار خواهد كرد ،آمار
صادرات از اختالف نظر براي صادرات به آمريكا نشان
دارد .در شرايطي كه برخي از اعضاي اوپك روابط
صميمانهاي ندارند ،اين موضوع توافق دوستانه آنها
درباره سهم بازار را پيچيده ميكند.
 خوشبيني به آينده بازار نفت
اين در حالي اســت كه وزير انرژي امارات اعالم
كرد درباره وضع بازار نفت در سال  ۲۰۱۸خوشبين
است.
محمد المزروعــي ،وزير انرژي امــارات اعالم
كرد درباره وضع بازار نفت در ســال آينده ميالدي
خوشبين است و به احتمال زياد روند بازسازي بازار
ادامه خواهد يافت.

آگهی ابالغ رای
مرجع رسیدگی :حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان شهریار خواهان  :آقای میثم زمانی
خوانده  :آقای مهدی صالحی خواسته  :مطالبه طلب گردشکار  :پس از وصول پرونده و با توجه به
محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی قاضی شورا بررسی را کافی دانسته و ضمن اعالم ختم
رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .
رای قاضی شورا
در خصوص دعوی آقای میثم زمانی بطرفیت آقای مهدی صالحی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد
میلیون ریال بابت ده فقره سفته به شماره خزانه دار کل  91070الی ( 91079سری ض )1/به
انضمام خسارات وارده با توجه به عرضحال تسلیمی و مستندات پرونده و مالحظه نظریه مشورتی
اعضای شورای حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوی آن شورا نظر به اینکه وجود اصل
سفته ها در ید خواهان حکایت از استقرار دین به میزان خواسته و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق
خواهان در مطالبه وجود دارد و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان
و به تجویز از ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مفاد دادخواست و وقت رسیدگی از طریق
نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشار ابالغ گردیده لیکن دلیلی مدلول بر ابراء ذمه یا اداء دین
ارائه و اقامه ننموده لهذا قاضی شورا با استصحاب بقای دین و مصون ماندن دعوی و مستندات
خواهان از هر گونه ایراد و خدشه دعوی مطروحه را محمول به صحت تلقی و با اختیار حاصله
از ماده  9قانون شوراهای حل اختالف مصوب  94/8/10مواد  198و  519و  522قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ
یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و هشتاد هزار تومان بابت هزینه دادرسی و
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  95/10/22لغایت وصول آن در حق خواهان صادر و اعالم می دارد
رای صادره غیابی و ظرف  20روز قابل واخواهی در همین حوزه و سپس ظرف  20روز قابل
تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم دادگستری شهرستان شهریار می باشد .
قاضی حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان شهریار
/29005م الف
آگهی انحصار وراثت
خانم شایسته مومنی دارای ش ش  939بشرح دادخواست بکالسه  3221/2/96از این شورا
دادخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفی صابری به ش
ش  137در تاریخ  1396/06/14اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن
مرحوم منحصر است به  -1 :علی صابری ش ش  0010546294ت ت  -2 ، 1318سحر صابری
ش ش  49233ت ت  1367فرزندان متوفی  -3شایسته مومنی ش ش  939ت ت  1339همسر
متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یکنوبت آگهی مینماید تا هرکس
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه بدادگاه
تقدیم دارد واال گواهی مربوطه صادر خواهد شد.
رئیس شعبه  2شورای حل اختالف شهرستان شهریار
28996
آگهی ابالغ وقت رسیدگی دادخواست و ضمائم
به آقای علی باقر زنگیشه ئی فرزند عزیزاله خواهان آقای رضا ناصری دادخواستی به طرفیت
آقای علی باقر زنگیشه ئی به خواسته فک پالک خودرو مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره
پرونده کالسه  9609982640500551شعبه  5دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار ثبت و
وقت رسیدگی مورخ  1396/10/23ساعت  11:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع
ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .
شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار
/28997م الف
آگهی ابالغ رای
تاریخ رسیدگی  96/5/29 :شماره پرونده  911/629/95 :شماره دادنامه  769 :مرجع رسیدگی
 :حوزه  629شورای حل اختالف منطقه  13-12تهران خواهان  :کاظم مقدسی شوشتری خوانده
 :رضا رحیمی خواسته  :مطالبه مبلغ  25/000/000ریال وجه یک فقره چک به شماره 540954
 95/2/30گردشکار  :خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته کهپس از ارجاع به این حوزه و ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر بتصدی
امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم
رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی شورا
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان کاظم مقدسی شوشتری به طرفیت خوانده رضا رحیمی
به خواسته مطالبه مبلغ  25/000/000ریال وجه یک فقره چک به شماره  540954به تاریخ
 95/2/30عهده بانک کشاورزی به عنوان اصل خواسته با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر
تادیه شورا با مالحظه دادخواست تقدیمی خواهان و ضمایم پیوست آن خصوص ًا تصویر مصدق
چک مستند دعوا و گواهینامه عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه و اینکه وجود اصل اسناد
در ید خواهان ظهور و در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان به دریافت وجه آن دارد و
خوانده و یا نماینده قانونی وی با وصف صحت ابالغ و جری تشریفات قانونی در جلسه رسیدگی
حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه که داللت بر عدم اشتغال ذمه ایشان نماید ابراز نداشته و دعوی
خواهان و مدارک ابرازی ایشان را مصون از هر گونه تعرضی باقی گذاشته است از سویی هر گاه
دین یا تعهدی برعهده کسی ثابت شود اصل بر بقای آن است مگر آنکه خالف آن ثابت شود که
در مانحن فیه دلیل خالفی ارائه نشده است و بر بقای دین استصحاب می شود و توجه ًا به عدم
تعرض خوانده به دعوای خواهان و مدارک ابرازی ایشان لذا شورا ادعای خواهان را مقروون
به صحت و ثابت تشخیص و مستندا ً به مواد  515و  519و  522و  198قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد  310و  313قانون تجارت و تبصره الحاقی به
ماده  2قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام
محکوم به محکومیت خوانده بالمناصفه و پرداخت مبلغ  25/000/000ریال بابت اصل خواسته و
پرداخت مبلغ  1/182/500ریال و مطالبه هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر
تادیه محکوم مینماید .
رئیس حوزه  629شورای حل اختالف منطقه  13-12تهران
106961

خبر

قيمت نفت تا كريسمس به  80دالر ميرسد؟
در حالي كه قيمت نفت به باالترين رقمهاي بيش از دو ســال اخير
رسيده ،برخي تجار ميگويند قيمت نفت هنوز جا براي افزايش بيشتر دارد.
به گزارش بلومبرگ ،طي چند روز گذشته مجموعا  48هزار قرارداد منعقد
شده كه اگر قيمت نفت برنت قبل از كريسمس افزايش يابد ،بيشترين
سوددهي را براي تجار خواهد داشت .اين قراردادها شامل  14هزار گزينه
است كه به تجار اين حق را ميدهد تا نفت برنت را در ماه فوريه به قيمت
 71دالر خريداري كنند .همچنين  22هزار گزينه براي نفت بشكهاي 85
دالري و  12هزار گزينه براي نفت  80دالري وجود دارد .اين قراردادها
روز  21دسامبر منقضي ميشوند.در نتيجه اقدامات اوپك و متحدانش
براي محدود كردن عرضه نفت ،قيمتها طي هفتههاي اخير رو به افزايش
گذاشته است .همچنين در روزهاي اخير باال گرفتن تنشها بين عربستان
و برخي از همسايگانش موجب شده قيمتها براي اولينبار از سال 2015
به باالي  60دالر در هر بشكه برسد.


جنوبي
توليد گاز از ميدان پارس
از مرز  ۸۵ميليارد مترمكعب گذشت
معاون عمليات و پشتيباني شركت نفت و گاز پارس با اشاره به توليد
 85/4ميليارد مترمكعب گاز ترش غني در نيمه نخست امسال گفت :توليد
تجمعي گاز از ميدان پارسجنوبي در سال گذشته به  155/23ميليارد
مترمكعب رسيد.به گزارش شركت نفت و گاز پارس ،يحيي رشيدي به
بهرهبرداري از  ۱۴سكوي گازي (فازهاي  ۱۵ ،۱۲و  ۱۷ ،۱۶و ۲۰ ، ۱۹ ،۱۸
و  )۲۱در دولت يازدهم اشاره كرد و گفت :مجموع گاز ترش غني توليدشده
از اين سكوها تاكنون  135/60ميليارد مترمكعب بوده است.
وي با بيان اينكه تاكنون ۲۵سكوي گازي در پارسجنوبي به بهرهبرداري
رسيده ،افزود :با توجه به پايان تعميرات اساسي ،اين سكوها تا پيش از
زمســتان به آمادگي توليد با ظرفيت كامل ميرسند.رشيدي گفت :بر
اساس برنامهريزي صورتگرفته رقم توليد گاز پارس جنوبي تا پايان سال
به روزانه  570/5ميليون مترمكعب ميرسد كه اين ميزان توليد با توجه
به پيشبينيهاي انجام شده در بخش عمليات توليد و همچنين پشتيباني
هوايي و دريايي محقق خواهد شد.
اخبار نفتي زلزله

  زلزله آسيبي به تاسيسات پااليشگاه نفت كرمانشاه وارد نكرده
است.
  مردم به پمپبنزينهاي كرمانشاه هجوم برده و صفهاي طوالني
شكل گرفته است.
  فعاليت پااليشگاه گاز ايالم متوقف شد.
  مديرعاملشركتگازبرايارزيابيوضعيتگازرسانيبهكرمانشاه
رفتوگفتكهروندگازرسانيپسازاطمينانازسالمتشبكهوتامين
امنيت مردم به روال عادي بازميگردد.
  سخنگوي شركت گاز گفت :قطع گاز شهرهاي زلزلهزده تعمدي
و براي جلوگيري از وقوع حوادث انجام شده است.
  مديركل دفتر مديريت بحران و پدافند غيرعامل شركت توانير از
وارد مدار شدن پست  63كيلوولت سرپل ذهاب در كوتاهترين زمان
ممكن پس از وقوع زمينلرزه خبر داد.

آگهي ابالغ وقت رسیدگي
بدینوسیله اعالم میشود خانم مهناز پازخ فرزند حسن بطرفیت آقای جعفر حسین بابایی
تیمورلویی فرزند ذلفعلی دادخواستی بخواسته مطالبه مهریه بدوا اعسار از پرداخت هزینه
دادرسی تسلیم دادگاه عمومي شهریار نموده است که به این شعبه ارجاع و بکالسه 961020
ثبت و وقت رسیدگي برای روز سه شنبه مورخه  1396/10/19ساعت  11صبح تعیین شده است
بعلت مجهول المکان بودن خوانده بدرخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده  73قانون
آیین دادرسي مدني مراتب یکنوبت آگهی میشود تا خوانده از تاریخ انتشار این آگهي ظرف یکماه
بدفتر این دادگاه واقع در شهریار شعبه  6دادگاه حقوقی عمومی مراجعه و ضمن اعالم نشاني
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت یاد شده جهت رسیدگي
حاضر گردد در صورت عدم حضور با عدم معرفی وکیل یا عدم ارسال الیحه دفاعیه وفق مقررات
قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه  6دادگاه حقوقی دادگستری شهریار
28994
آگهي ابالغ وقت رسیدگي
بدینوسیله اعالم میشود خانم مهناز پازخ فرزند حسن بطرفیت آقای جعفر حسین بابایی
تیمورلویی فرزند ذلفعلی دادخواستی بخواسته مطالبه اجرت المثل ایام زندگی تسلیم دادگاه
عمومي شهریار نموده است که به این شعبه ارجاع و بکالسه  961021ثبت و وقت رسیدگي
برای روزسه شنبه مورخه  1396/10/19ساعت  12ظهر تعیین شده است بعلت مجهول المکان
بودن خوانده بدرخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده  73قانون آیین دادرسي مدني
مراتب یکنوبت آگهی میشود تا خوانده از تاریخ انتشار این آگهي ظرف یکماه بدفتر این دادگاه
واقع در شهریار شعبه  6دادگاه حقوقی عمومی مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت یاد شده جهت رسیدگي حاضر گردد در
صورت عدم حضور با عدم معرفی وکیل یا عدم ارسال الیحه دفاعیه وفق مقررات قانونی اتخاذ
تصمیم خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه  6دادگاه حقوقی دادگستری شهریار
28995
آگهي ابالغ اجرائیه
مشخصات محکوم له  :شرکت تعاونی روستائی انقالب شهریار نشاني  :اندیشه فاز یک پاساژ
کسری ط  3واحد  11مشخصات محکوم علیه  -1 :حمیدحسن بوری اورنگ  -2سیدهادی هاشم
موسوی  -3نیلوفر بیگدلی خمسه مجهول المکان محکوم به  :بموجب دادنامه شماره 429
مورخ  96/5/8شورای حل اختالف شهریار شعبه  4قطعیت حاصل کرده است محکوم علیها به
پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکمیلیون و هفتصد هزار ریال بابت
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور حکم لغایت وصول آن و حق الوکاله وکیل
طبق تعرفه در حق خواهان و پرداخت مبلغ نیم عشر دولتي در حق صندوق دولت جمهوری
اسالمی ایران محکوم میگردد محکوم علیها مکلفند از تاریخ ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد
آنرا بموقع اجرا گذارند.
قاضی حوزه  4شورای حل اختالف شهریار
29000

آگهی تغییرات شرکت تاپیک اندیشان فراز سهامی خاص به
شماره ثبت  346425و شناسه ملی 10103951402
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/12/1394
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضاء هیئت مدیره بین  2الی
 7نفر متغیر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق
اصالح گردید.
 105395سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری تهران
آگهی تغییرات شرکت تاپیک اندیشان فراز سهامی خاص به
شماره ثبت  346425و شناسه ملی 10103951402
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 08/12/1394تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اعضای هیات مدیره  :مهدی
افسری ش م  6519471453و محسن فیض دیسفانی ش م 0901108618
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .
 105393سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری تهران
آگهی تغییرات شرکت ارشد سازه توس سهامی خاص به شماره ثبت
 151342و شناسه ملی 10101941542
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 01/12/1395تصمیمات ذیل اتخاذ شد ( :ترازنامه و حساب سود و زیان سال
های مالی 1393و  1394مورد تصویب قرار گرفت  .موسسه حسابرسی و
خدمات مدیریت اعتماد ارقام امین به ش ملی  14005653038به عنوان
بازرس اصلی و آقای سعید صنیعی به ش ملی  0075502674به عنوان بازرس
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها
105392
و موسسات غیرتجاری تهران

