info@jahanesanat.ir

سال چهاردهم سه شنبه 24بهمن 1396شماره 3852
دریافت ایدهها ،اخبار و رویدادهای اقتصادی

t.me/jahansanatpress

نفتخام عراق در یکقدمی ایران

نخست

یکی از مباحث مهم در جلســات نفتی بین ایران و عراق که مجددا از سر
گرفته شــده است سوآپ نفت و گاز است که در راستای آن نفت کرکوک از
مسیری غیر از بندر جیهان منتقل شود .به عبارت دیگر عراق مذاکراتی را با
ایران برای انتقال خط لوله مذکور آغاز کرد و قرار شــد نفت خام کرکوک در
«دره شهر» دریافت و در سه مخزنی که شرکت ملی پخش به این کار اختصاص
داده است ،ذخیره شود.
به گزارش ایسنا ،نفت خام سوآپ کرکوک عراق به ایران از درهشهر به تنگ
فنی منتقل و از آنجا به پاالیشگاههای کرمانشاه ،شازند ،تهران و تبریز ارسال
میشود .به همین منظور نیز سه دستگاه توربین و توربو پمپ از تلمبهخانه
چشمه شور به دره شهر منتقل و نصب خواهد شد .با ساخت یک تلمبهخانه در
دره شهر و تغییراتی که باید میان مخازن شرکت پخش و تاسیسات خط لوله
(تغییر کاربری خط لوله از فرآورده به نفت خام) انجام شود ،شرایط برای انتقال
نفت خام سوآپ عراق به کشور فراهم خواهد شد.
در این راستا جبار اللعیبی ،وزیر نفت عراق اظهار کرد قراردادی که با تهران

برای ســوآپ حداکثر  ۶۰هزار بشکه در روز نفت تولید شده در میدان نفتی
کرکوک با نفت ایران منعقد شده برای مدت یک سال است و میتواند تمدید
شود .طبق این توافق که میان دو کشور به امضا رسید ،ایران به همان میزان
و کیفیت مشــابه نفت که از کرکوک دریافت میکند ،به بنادر جنوبی عراق
تحویل خواهد داد.
وی همچنین در یکی از آخرین اظهارنظرهای خود اعالم کرد این کشــور
صــادرات نفت از میادین کرکوک به ایران را پیش از پایان ژانویه آغاز خواهد
کرد .در وهله نخست حدود  ۳۰هزار بشکه در روز نفت با کامیون به پاالیشگاه
کرمانشــاه ایران ارسال خواهد شد و روند صادرات را پیش از پایان ماه جاری
آغاز خواهیم کرد.
مدیرکل موقت شرکت دولتی سومو عراق نیز در تاریخ  ۱۱بهمن اعالم
کرد :عراق تحت توافق سوآپ ،صادرات  ۶۰هزار بشکه در روز نفت از میادین
کرکوک به یک پاالیشگاه ایرانی را از هفته آینده آغاز خواهد کرد اما این موضوع
تاکنون عملیاتی نشده است.
دراینراستاعباسعلیجعفرینسب،مدیرعاملشرکتخطوطلولهو مخابرات
ت در حاشیه آیین بهرهبرداری از سامانه کنترل دور الکتروموتور ولتاژمتوسط
نف 

مرکز انتقال نفت اصلی ری -شاهرود در جمع خبرنگاران در این مورد توضیح
داد :شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت آمادگی خود را برای سوآپ نفت خام
کرکوک اعالم کرده اســت .به سرعت توانستیم مجموعهای که در درهشهر،
تاسیسات انتهایی خط فرآورده بود با نصب سه دستگاه توربین و یک دستگاه
توربوپمپ به یک تلمبهخانه تبدیل کنیم.
وی افزود :همچنین با تغییراتی در لولهکشیهای ابتدا و انتهای مخازن
پخش و گازرســانی به تلمبهخانه توانستیم یک خط انشعاب گاز تاسیس
کنیم .در حال حاضر آماده بهرهبرداری هســتیم .منتظریم انتقال از طریق
عراق آغاز شود .قرار است کامیونها بیایند و بتوانیم عملیات انتقال نفت
خام را آغاز کنیم که معادل آن را باید شــرکت نیکو و شــرکت ملی نفت
تحویل دهند.
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت با بیان اینکه میزان نفت خام
دریافتی  ۳۰تا  ۶۰هزار بشکه تفاهم شده است ،اظهار کرد :اگر فاز اول به جریان
افتاد و عملیاتی شد فاز دوم نیز آغاز خواهد شد .برای فاز دوم نیاز به بهرهبرداری
از تاسیسات جدید نیست و برای اجرای آن به سیستم انتقال نفت کشور در تنگ
فنی استفاده خواهیم کرد .در واقع تاسیسات موجود را ارتقا میدهیم.

وزیر نیرو تاکید کرد؛

تالشبرایساماندهیحوضههایآبریز مشترک

گروه انرژی-امروزه نیروگاههای
کشــور افزون بر تامین نیــاز داخل
سالهاست که در زمینه صادرات هم
فعال هستند و تبادل برق با کشورهای
همســایه به طور منظم در حال انجام
اســت و با توجه بــه اینکه برق انرژی
است که قابل ذخیره نیست افزایش
تبادل برق با کشورهای همسایه یکی
از سیاستهای کلیدی صنعت برق در
دوران پساتحریم است.
هماکنــون ایران با هفت کشــور
همســایه از طریق مرزهای خشکی
تبادل و ارتباط برقی دارد که پیشبینی
میشود مبادالت برقی توسعه یابد و از
طریق برخی همسایهها به شبکه برق
اروپا متصل شویم.
آمارها نشان میدهد که صادرات برق
ایران در چند سال گذشته جهش خوبی
را شــاهد بوده است؛ هر چند صنعت
برق ایران با چالشهای گوناگونی مانند

فرســودگی خطوط انتقال و هدرروی
ت اما موقعیت خاص
دست به گریبان اس 
کشورمان در منطقه سبب شده است که
کشورهای گوناگون خواستار خرید برق
از ایران باشند و ایران قابلیت آن را دارد
که با افزایش توان تولید برق ،صادرات
خود را گسترش دهد
در همین راســتا وزیر نیرو با اشاره
به مبادالت برقی ایران با کشــورهای
همسایه ،گفت :درصدد هستیم عالوه
بر اســتفاده از این فرصــت ،از طریق
برخی همســایهها به شبکه برق اروپا
متصل شویم.
ن روز گذشــته در
رضــا اردکانیا 
حاشــیه نشست اســتانداران سراسر
کشور در جمع خبرنگاران اضافه کرد:
هماکنون جمهوری اسالمی ایران با همه
کشورهای همسایه از جمله افغانستان،
پاکستان ،ترکیه ،آذربایجان ،ارمنستان و
عراق امکان تبادل انرژی دارد.

وی با تاکید بر لزوم سرمایهگذاری در
زمینه انرژیهای نو ،گفت :در چارچوب
برنامههای دولت دوازدهم ،امکان جذب
سرمایهگذارانداخلیوخارجیبیشتری
در حوزه انرژیهای نو ایجاد شده است و
به دنبال این هستیم که عالوه بر خرید
برق از تولیدکنندگان داخلی ،بسترهای
الزم برای صادرات را نیز فراهم کنیم.
اردکانیان با بیــان اینکه مبادالت
برقی امکان استفاده از ظرفیت وسیع
ایجاد شــده در صنعت برق کشور را
فراهم میکند ،افــزود :در این ارتباط
درصدد هستیم امکان مناسبتری را
برای سرمایهگذاری بخش خصوصی
داخلی و خارجی در توسعه انرژیهای
تجدیدپذیر فراهم کنیم.
وزیر نیرو ادامه داد :این شــرایط به
گونهای فراهم میشود که سرمایهگذاران
بتوانند برق تولیدی خود را براســاس
قراردادهای خرید تضمینی به وزارت

نیرو عرضه کنند و عالوه بر آن ،بتوانند
بر اساس قراردادهای بینالمللی ،برق
خود را با استفاده از شبکه برق کشور
به دیگر کشورها صادر کنند.
اردکانیان در بخش دیگری از سخنان
خود در مورد مهار آبهای مرزی و حل
مسایل به وجود آمده در این زمینه با
کشورهای ترکیه و افغانستان ،گفت:
کشور ما از حیث تنوع در مسایل حوضه
آبهای مشــترک کمنظیر است و در
حوضههایآبریزیباکشورهایهمسایه
از تنوع آبهای مرزی در پاییندست و
باالدست برخورداریم.
وزیر نیرو اضافه کــرد :باید از این
شرایط به عنوان فرصت استفاده شود،
چراکه میتوانیــم از موضوع آب برای
توسعه همکاریها استفاده کنیم.
وی از ادامه مذاکرات با افغانستان و
ترکیه خبر داد و گفت :درصدد هستیم
این مذاکرات را به اتمام برسانیم و در

نمایه

پیکر دریانوردان ایرانی فردا به تهران میرسد
سرکنسول ایران در شانگهای اعالم
کرد پیکر سه دریانورد ایرانی فردا صبح
با پرواز ماهان به تهران میرسند.
علیرضــا ایروش افــزود :پیکر این
عزیزان بعد از انجام تشــریفات اداری
و مراحل قانونی ،راس ســاعت 23:30
دقیقه امشب با پرواز شماره w5076
ماهان به فرودگاه امــام خمینی(ره)
منتقل میشوند.
 16دی یک کشــتی فلهبر چینی
حامل  64هزار تن گندم در  200مایلی

شانگهای به نفتکش ایرانی سانچی که
حامل بیش از  130هزار تن میعانات
گازی بود ،برخورد کرد.
پس از این واقعه ،نفتکش سانچی با
 30تبعه ایرانی و دو بنگالدشی دچار
حریق و انفجارهای سنگین شد که کار
امدادرسانی در منطقه را با مشکل مواجه
و در برخی مواقع ناممکن کرد.
با دستور و تاکید رییسجمهور علی
ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
به عنوان مسوول ویژه رسیدگی به این

واقعه تعیین شد و گروههای کارشناسی
و امدادی از جملــه تکاوران ارتش به
منطقه اعزام شــدند تــا با هماهنگی
مقامات و مسووالن چینی و همکاری
برخی کشورهای دیگر کارهای مربوطه
انجام شود.اما اقدامهای فوریتی و ضربتی
برای خاموش کردن شعلهها و تعیین
وضعیت خدمه نفتکش ایرانی به دلیل
گستردگی دامنه انفجارها و همچنین
دمای بسیار زیاد حاصل از آتشسوزی
بیثمر ماند و تیم امداد و نجات چهار

نفره چین توانست در مدت نیمساعت
ورود به کشــتی ،دو پیکر و همچنین
جعبهسیاه کشتی را پیدا کند.
پیشتر نیز تیم امداد و نجات دریایی
چین ،پیکر یک دریانورد دیگر ایرانی
را در چهار مایلی نفتکش سانچی پیدا
کرده بود.
در نهایت  24دی نفتکش سانچی
غرق شد و اسامی خدمه کشتی نیز به
عنوان جانباختگان اعالم شد.
بررسیهای کارشناسی در این زمینه
با هدف تعیین بروز علل واقعه در دست
اقدام است.

گزارش 2

گازرسانی  ۹۹درصدی تا سال ۱۴۰۰
به گفته مدیر گازرسانی شرکت ملی
گاز تا پایان دولت دوازدهم ۹۹ ،درصد از
جمعیت شهری و  ۹۰درصد از جمعیت
روستایی کشور گازرسانی میشوند.
ســعید مومنی درباره گازرســانی
شــهری و روســتایی گفت :در دولت
یازده م اقدامهای چشمگیری در توسعه
گازرسانی شهری و روستایی در کشور
انجام شد و سیاستهای اتخاذشده از
ســوی وزیر نفت در زمینه بهرهگیری
از منابع قانون بودجه از جمله بند «ق»
تبصره  ۲قانون بودجه سال  ۹۳و ماده
 ۱۲قانــون رفع موانع تولید ،زمینهای
فراهم کرد تا منابــع مالی طرحهای
گازرســانی از محل استفاده از گاز به
سوخت مایع تامین شود.

جای
وی افزود :با اســتفاده از این موارد

قانونی ،کمک بسیار خوبی برای تامین
منابع مالی با هدف توسعه گازرسانی
به شهرها و روســتاهای کشور انجام
شــد تا جایی که موفق شدیم بیش از
 ۹هزار روســتا را در طول چهار سال
دولت یازدهم گازرسانی کنیم که کاری
بیسابقه در مدت عمر شرکت ملی گاز
از ســال  ۱۳۴۶تاکنون است و چنین
اتفاقی در طول دولتهای پیشین رخ
نداده بود.مدیر گازرسانی شرکت ملی
گاز درباره رشــد درصدی روستاهای
تحت پوشش گازرسانی ،اظهار کرد :با
اقدامات انجامشده در زمینه گازرسانی،
جمعیت روستایی کشور که در پایان
دولت دهم  ۵۵درصد بودند ،در پایان
دولت یازدهم به  ۷۷درصد رسیدند و
در پایان دولت دوازدهم ،این رقم به ۹۰

درصد افزایش مییابد ،سایر روستاها
نیز جمعیتی کمتر از  ۲۰خانوار دارند
و از لحاظ اقتصادی هیچ توجیهی برای
گازرسانی و احداث شبکه درونروستایی
با هزینه با ال وجود ندارد و بهتر است آن
روستاها از سوختهای دیگری استفاده
کنند که مقرون به صرفهتر خواهد بود.
مومنی درباره رشــد جمعیت شهری
بهرهمنــد از گاز توضیح داد :جمعیت
شهری تحت پوشش گازرسانی به رقم
 ۹۶درصد رسیده و پیشبینی میکنیم
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده ،این
رقم تا پایان دولت دوازدهم به  ۹۹درصد
برسد.وی درباره یک درصد باقیمانده
جمعیت شهری گفت :در پایان دولت
دوازدهم ،تنها یک درصد از جمعیت
شــهری بدون پوشش گازرسانی باقی

میمانند .این شهرها با خطوط انتقال
گاز ،فاصله بسیار زیادی دارند و تعداد
خانــوار کمی در این شــهرها زندگی
میکنن د بنابراین هزینه گازرسانی به
این مناطق بسیار زیاد است.
البته بــه عنوان یک مســوولیت
اجتماعی وظیفه دولت تامین سوخت
ت اما موضوع گازرسانی
تمام مردم اس 
در قوانین بودجه ساالنه مشخص شده
و ما نیز ملزم به انجام آنها هستی م زیرا
تامین سوخت مردم از طریق گاز بحثی
ویژه است که هم دولت و هم مجلس
تاکید فراوانی بر انجام آن دارند.
مدیر گازرســانی شرکت ملی گاز
تعداد مشترکین کنونی در کشور را ۲۲
میلیون اعالم کرد و گفت :بر اســاس
آمار تا پایان آذرماه ،هزار و  ۱۰۶شــهر
و  ۲۴هزار و  ۲۶۰روســتا از نعمت گاز
استفاده میکنند.

فرصتی مناسب ،جزییات دستاوردها و
گفت و گوهای مشــترک را در اختیار
مردم قرار دهیم.
اردکانیان در مورد ساماندهی آبهای
مرزی و گفتوگو با کشورهای همسایه
در این زمینه ،خاطرنشان کرد :کشور ما
از حیث تنوع مسایل آبهای مشترک
کمنظیر اســت .ما در حوزههای آبریز
با همسایگان هم پاییندست هستیم
و هم باالدســت و تنوع مسایل زیادی
در ایــن زمینه داریم که باید به عنوان
یک فرصت تلقی شود زیرا میتوانیم
از موضوع آب برای توسعه همکاریها
اســتفاده کنیم .ما درصــدد این کار
هستیم و هم با افغانستان و هم ترکیه
مذاکره میکنیم و جزییات دستاوردهای
گفتوگوهای مشترک را در اختیار مردم
قرار میدهیم.وزیر نیرو همچنین درباره
طرحهای انتقال آب نیز گفت :اعتقاد ما
این اســت که طرحهای انتقال آب به
تنهایی رافع مشکالت دریافتکننده آب
نیست و توقف آن طرحها نیز به تنهایی
رافع مشکالت مناطق عرضهکننده آب
نخواهد بود.
اردکانیان اضافه کرد :در این ارتباط

نحوه مصــرف آب اهمیت دارد و باید
بتوانیم از فرصت کمآبی استفاده کرده
و توجه بیشتری به چگونگی مصرف
آبهای موجود داشته باشیم.
وی افــزود :طرحهای انتقال آب و
تولید آبهای غیرمتعارف مانند آب شور
دریاها یا سایر شیوهها در صورتی راهحل
خواهــد بود که قبــل از آن یا حداقل
همزمان با آن به شــیوههای مصرف
آب موجود پرداخته باشیم و مطمئن
باشیم از سامانههایی برخوردار هستیم
که آب موجود را بجا و درست مصرف
میکنند.
وزیر نیرو تصریح کرد :البته با رعایت
این الزامات ،اگر جایی برای مصرف آب
شرب نیاز باشد سیاســت دولت این
است که به هر طریق آب شرب مورد
نیاز مردم را تامین کند.
  نوسازی مرکز ملی باروری ابرها
اردکانیان در پاسخ به سوال دیگری
درباره باروری ابرها نیز گفت :این طرح،
طرحی جدید نیست؛ ایران از سالها
پیش مرکز ملی باروری ابرها را راهاندازی
کرده است که البته تجهیزات آن کمی
مستعمل شده و نیاز به نوسازی دارد.
وی با بیان اینکه درصدد نوســازی
تجهیزات این مرکز هســتیم ،درباره
مشارکت سپاه پاسداران در این زمینه
افزود :وزارت نیرو از هر دستگاهی که
امکان کمک داشته باشد ،از جمله سپاه
پاسداران که اعالم آمادگی کرده است،
استقبال میکند.

آگهی ابالغ رای
تاریخ رسیدگی  1396/8/7 :شماره پرونده  303/614/96 :شماره دادنامه 1396/8/24-1335 :
مرجع رسیدگی :حوزه 614شورای حل اختالف منطقه 13-12تهران خواهان  :آقای سیدمجید
تیموری کرانی بنشانی تهران خ فدائیان اسالم رو به روی بیمارستان مهدیه ک جندقی پ 11
خوانده  :آقای حسین محسنی مجهول المکان خواسته  :مطالبه طلب گردشکار  :خواهان دادخواستی
به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت بکالسه فوق
و جری تشریفات قاونی در وقت مقرر حوزه 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 دعوی سیدمجید تیموری کرانی به طرفیت حسین محسنی به خواسته مطالبه مبلغ
 29/160/000ریال وجه  4برگ فاکتور به شماره های  1688مورخ  1396/1/21و  1694مورخ
 96/1/23و  1735مورخ  96/2/7و  1729مورخ  96/2/4با احتساب کلیه خسارات ناشی از
دادرسی شامل هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با التفات به اینکه ارایه سند عادی از تاحیه
خواهان حکایت از استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقای اصول مستندات
مذکور در ید مدعی داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانه و استحقاق خواهان در مطالبه وجه
آنرا دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی وقت دادرسی در جلسه شورا حضور نیافته و ایراد
و دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته الیحه دفاعیه ای هم ارسال ننموده و مستندات
خواهان مصون از ایراد و خدشه باقی مانده و همچنین خوانده دلیلی مبنی بر برائت امه خود
اقامه و ارائه ننموده است لذا با استصحاب دین خوانده دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و
مستدا ً به مواد  198و 515و 519و  522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور
مدنی مصوب  1379حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  29/160/000ریال خواسته به
انضمام هزینه دادرسی به مبلغ  1/179/500ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست
 96/3/28لغایت زمان اجرای کامل حکم طبق شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت  20روز پس
از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس در فرجه 20روز پس از آن قابل تجدیدنظر در
دادگاه عمومی محل میباشد .
قاضی حوزه  614م شماره  13شورای حل اختالف شهر تهران
154126
آگهی حصر وراثت
خانم طاهره شیرزادی به ش ش  636بشرح دادخواست بکالسه  1287/311/96از این شعبه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن ابراهیمی به ش
ش  3145در تاریخ  1396/10/10اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت
آن مرحوم منحصر است به  -1 :حسین ش ش  -2 ، 4307رضا ش ش  367شهرت هر دو نفر
ابراهیمی ص از تهران فرزندان متوفی  -3طاهره شیرزادی ش ش  636ص از تهران همسر
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  311شورای حل اختالف م شماره  7تهران
154106
آگهی حصر وراثت
آقای مجتبی غالمی به ش ش  63مطابق دادخواست بکالسه  1258/311/96از این شعبه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قدمعلی غالمی به ش ش  98در تاریخ
 1396/05/15اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است
به  -1 :اشرف السادات متقی نژاد ش ش  858ص از تهران همسر متوفی  -2نرجس ش ش 2663
 -3 ،خدیجه ش ش  -4 ، 629مریم ش ش  -5 ، 3668مجتبی ش ش  63شهرت همگی غالمی ص
از تهران 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  311شورای حل اختالف م شماره  7تهران
154109
آگهی حصر وراثت
خانم شهرزاد سیادتی به ش ش  2718مطابق دادخواست بکالسه  1265/311/96از این شعبه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا مرشد رزم
به ش ش  67542در تاریخ  1396/10/11اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین
الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1 :شهرزاد سیادتی ش ش  2718ص از تهران همسرمتوفی
 -2امیررضا ش ش  -3 ، 001-435109-9امین ش ش  002-0694938شهرت هر دو مرشد
رزم ص از تهران 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  311شورای حل اختالف م شماره  7تهران
154108
آگهی حصر وراثت
آقای محمد امین خزانه داری به ش ش  17041مطابق دادخواست بکالسه  1262/311/96از این
شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم خزانه داری
به ش ش  4در تاریخ  1396/8/28اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت
آن مرحوم منحصر است به  -1 :مهین فیضی زاده ش ش  1457ص از تهران همسرمتوفی -2
محمدامین ش ش  -3 ، 17041عاطفه ش ش  1497شهرت هر دو نفر خزانه داری ص از تهران
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  311شورای حل اختالف م شماره  7تهران
154114
آگهی اصالحیه
در آگهی چاپ شده مورخ  96/06/30خواهان آقای سید جواد میرحسینی خواندگان خانم
ملیحه رضایی بقال زاده و آقای علی اکبر سیدی وقت رسیدگی تاریخ  96/12/28ساعت
 17:00خواسته مطالبه وجه چک به میزان  72/000/000ریال در پرونده کالسه 96/457/348
می باشد که بدینوسیله اصالح می گردد.
مسئول دفتر شعبه  457م شماره ده شورای حل اختالف شهر تهران
80057
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رشد یک درصدی نفت در بازارهای جهانی

قیمت نفت صبح دیروز بیش از یک درصد باال رفت و بخشی از افت هفته
گذشته خود را جبران کرد.
به گزارش رویترز ،قیمت نفت برنت دریای شمال دیروز با  75سنت یا 1/2
درصد افزایش نسبت به آخرین قیمت جمعه گذشته به  63دالر و  54سنت
در هر بشکه رسید.
نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا در بازار نایمکس این کشور به بهای 60
دالر و چهار سنت در هر بشکه معامله شد که از آخرین قیمت جمعه گذشته
 84سنت یا  1/4درصد بیشتر بود.
نفت هفته گذشته به دلیل کاهش شاخص بازارهای سهام ،بیشترین افت
قیمت در دو سال گذشته را ثبت کرد .قیمت نفت برنت هفته گذشته بیش از
هشت درصد و قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا بیش از  9درصد
قیمت نفت در حالی اتفاق افتاد که بازارهای

کاهش پیدا کرد.افزایش روز گذشته
ت استراتژیست ارشد بازار در کارگزاری آتی
سهام جهان آرام بودند.گرگ مککن 
«اکسی تریدر» استرالیا به رویترز گفت :دیروز به دلیل نوسانات اخیر بازار سهام
آمریکا ،معاملهگران در استرالیا و آسیا انگیزهای برای معامله نداشتند.
با این حال بازارهای نفت همچنان با افزایش تولید نفت شیل آمریکا که به
بیش از  10میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرده است ،روبهرو هستند.
بنا بر اعالم شرکت نفتی بیکرهیوز آمریکا ،تعداد دکلهای فعال حفاری این
کشور در هفته گذشته  26واحد افزایش یافته و به  791دکل رسیده است.
بانک آمریکایی گلدمن ســاکس اعالم کر د افزایش تقاضای جهانی نفت و
چگونگی افزایش تولید نفت در آمریکا که عوامل اصلی افزایش قیمت نفت از
ماه سپتامبر تا هفته گذشته بودهاند دیگر پایدار نیستند.

افزایش گازرسانی به نیروگاهها
در پی کاهش مصرف گاز بخش خانگی

به گفته ســخنگوی شرکت ملی گاز ایران ،با کاهش مصرف گاز در بخش
ی به  ۱۶۲میلیون مترمکعب
خانگــی ،میزان مصرف گاز در بخــش نیروگاه 
افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران ،مجید بوجارزاده اظهار کرد:
میزان مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری نیز به  ۴۳۴میلیون مترمکعب و در
بخش صنایع عمده به  ۱۰۰میلیون مترمکعب در روز رسیده است.
وی افزود :طی هفته اخی ر مصرف روزانه گاز در کشور حدود  ۷۰۰میلیون
مترمکعب بوده است.به گفته رییس روابط عمومی شرکت ملی گاز ،هر چه میزان
مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی کاهش یابد ،شرکت ملی گاز میتواند ارسال
گاز به بخشهای نیروگاهی و صنعتی را افزایش دهد و نتایج زیستمحیطی
بیشتری رقم بخورد.بوجارزاده با اشاره به اعالم سازمان هواشناسی مبنی بر کاهش
مجدد دما در روزهای آینده گفت :با توجه به شــرایط آب و هوایی و احتمال
ورود یک جبهه هوای ســرد در این هفته ،برای گازرسانی مستمر ،مطمئن و
پایــدار به همه بخشها و به ویژه در بخش خانگی ،نیاز به همراهی مردم در
مصرف بهینه گاز داریم.
وی با اشاره به لزوم رعایت نکات ایمنی از سوی مردم گفت :رعایت نکات
ایمنی و بهویژه چک کردن روزانه دودکش و کالهکها در پشــتبام توصیه
میشــو د چراکه بیش از  ۷۰درصد مرگومیر و مسمومیت با گاز  ،COبر اثر
افتادن کالهک ،مسدودشدن دودکش بر اثر بارش برف یا النه کردن پرندگان
و ...و افتادن دودکش بر اثر وزش باد اتفاق میافتد.

آگهی حصر وراثت
آقای مجید اکبری به ش ش  1088مطابق دادخواست بکالسه  1175/311/96از این شعبه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمعباس اکبری به ش ش
 19در تاریخ  1396/8/13اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به  -1 :عالم تاج جعفری ش ش  406ص از سرنبد همسرمتوفی  -2قدم خیر ش
ش  699ص از شازند  -3 ،مجید ش ش  1088ص از ورامین  -4محمدحسین ش ش  728ص از
سربند  -5حدیقه ش ش  656ص از سربند -شازند شهرت همگی اکبری 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  311شورای حل اختالف م شماره  7تهران
154119
آگهی حصر وراثت
آقای عماد رجنبر شیخانی به ش ش  001-267992-5مطابق دادخواست بکالسه 1280/311/96
از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عیسی رنجبر
شیخانی به ش ش  181در تاریخ  1394/5/31اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین
الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1 :نگار ش ش  -2 ، 001-519199-0عماد ش ش -267992-5
 001شهرت هر دو رنجبر شیخانی ص از تهران فرزندان 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  311شورای حل اختالف م شماره  7تهران
154123
آگهي ابالغ اجرائیه
مشخصات محکوم له  :یداله تورانی فرزند جواد بنشانی :تهران خ شریعتی پایین تر از بهار شیراز نبش
میثاق پنجم پ  290تاکسی تلفنی مولندروژ مشخصات محکوم علیه  :رعنا آب یار بنشانی مجهول
المکان محکوم به  :بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه بشماره  950915و شماره دادنامه
مربوطه  9609970945300180محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت
اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت
 ،محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.
رئیس شعبه  314م شماره  7شورای حل اختالف شهر تهران
154107
آگهی حصر وراثت
خانم شیوا بیدلی به ش ش  431-057163-8مطابق دادخواست بکالسه  1276/311/96از این شعبه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بشیر خاکپور به ش ش
 2073در تاریخ  1396/10/13اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به  -1 :شیوا بیدلی ش ش  431-057163-8ص از قزوین همسر متوفی  -2مه ناز
خاکپور ش ش  511ص از قزوین مادر متوفی  -3رستم خاکپور ش ش  387ص از قزوین پدر
متوفی  -4شهنام خاکپور ش ش  025-220701-7ص از تهران فرزند 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  311شورای حل اختالف م شماره  7تهران
154124
آگهی حصر وراثت
آقای سیامک بحرانی به ش ش  7509مطابق دادخواست بکالسه  1253/311/96از این شعبه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نعمت اله بحرانی به ش
ش  22595در تاریخ  1396/10/17اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن
مرحوم منحصر است به  -1 :سیامک بحرانی ش ش  7509ص از تهران فرزند متوفی  -2فاطمه رضا
زاده الله دشتی ش ش  31ص از رشت همسر 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  311شورای حل اختالف م شماره  7تهران
154104
آگهی ابالغ رای
تاریخ رسیدگی  1396/8/20 :شماره پرونده  960178 :شماره دادنامه 9609971105100431 :
مرجع رسیدگی  :شعبه  1051مجتمع  22شورای حل اختالف شهر تهران خواهان  :قنبر سعید نژاد
بنشانی تهران جنت آباد شمالی  35متری انصار خ ایرانشهر شمالی گلبرگ شرقی پ  55واحد
 9خوانده  :شهرام شیرزادی بنشانی تهران شهرک گلستان کوهک نسیم 6سنگ فروشی خواسته :
مطالبه  3فقره سفته گردشکار  :به تاریخ  1396/8/20پرونده کالسه  9609981105100178در
وقت مقرر تحت نظر قرار گرفت با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و با محلوظ نظر قرار
دادن نظریه مشورتی مورخ  1396/8/20اعضا محترم شعبه  1051با اعالم ختم رسیدگی به شرح
زیر مبادرت به صدور رای می نماید .
رای قاضی شورا
در خصوص دعوی خواهان آقای قنبر سعید نژاد به طرفیت آقای شهرام شیرزادی به خواسته
مطالبه مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال بابت وجه سه فقره سفته به شماره های  540745و
 540746و  50743به تاریخ  1395/12/30 ، 1396/2/30 ، 1395/10/30و مطالبه خسارت تاخیر
تادیه و هزینه های دادرسی نظر به اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلسه حضور پیدا ننموده
است و یا الیحه ای به شعبه ارسال ننموده است و لذا دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خود به
عمل نیاورده و نسبت به اصالت سند ایراد و تکذیبی نکرده است بنابراین با احراز اشتغال ذمه خوانده
شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد  522 ،519 ، 515 ، 502، 198قانون آیین
دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  1379و مواد 310 ، 309 ، 307
 314 ، 313 ،311 ،قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال بابت اصل
خواسته و مبلغ دو میلیون و هشتاد و پنج هزار ریال هزینه های دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر
تادیه ناشی از تغییر شاخص ساالنه از زمان تقدیم دادخواست تا هنگام پرداخت متناسب با شاخص
اعالمی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که احتساب آن موقع پرداخت با واحد اجرای
احکام مدنی خواهد بود مجموعا در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی
و حقوقی تهران میباشد .
قاضی حوزه  1051م  22شورای حل اختالف تهران
104056

