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 ارزیابی میزان بارندگی های اخیر 
در تهران 

بر اساس آخرین آمار میزان بارندگی در حوزه 
اس��تان تهران از ابتدای تیرماه تا دیروز معادل ۱۲.۴ 
میلیمتر بوده که این میزان در مشابه سال گذشته ۲.۶ 
میلیمتر بیشتر بوده است. به گزارش تفاهم، طبق آمار 
ارائه ش��ده باید گفت که می��زان بارندگی  در حوزه 
استان تهران از ابتدای سال آبی جاری )مهرماه ۹۵( 
تا دیروز معادل ۲۹۸.۷ میلیمتر اس��ت که نسبت به 
۲۷۴.۲ میلیمتر سال گذشته و ۲۵۷ میلیمتر متوسط 
بلن��د مدت، به ترتی��ب افزایش ۹ درص��دی و ۱۶ 
درصدی را نش��ان می دهد.حجم ذخایر س��دهای 
پنج گان��ه تأمین کننده آب تهران ش��امل الر، لتیان، 
طالقان، کرج و مامل��و را ۱۰۹۲ میلیون مترمکعب 
ثبت ش��ده که این میزان در س��ال گذش��ته  ۱۰۴۸ 
میلیون مترمکعب بوده است.در روزهای اخیر شاهد 
بارندگی های خوبی در سطح استان تهران بودیم اما 
به دلیل وجود بحران دیرینه آب در کشور مسووالن 
همچنان هش��دارهای جدی در مورد نحوه مصرف 
آب می دهند؛ چراکه با توجه به قرار گرفتن در فصل 
گرم��ا، روند صع��ودی آن در روزه��ای پیش رو و 
افزایش بی رویه مصرف آب، الزم است که مشترکان 

اهتمام ویژه ای برای مصرف آب داشته باشند.

 افزایش قیمت نفت 
با کاهش فعالیت های حفاری آمریکا

قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با ۱۳ سنت، 
معادل ۰.۳ درصد افزایش به ۴۹ دالر و ۴ سنت رسید. 
به گزارش رویترز، کاهش سرعت روند افزایش تعداد 
سکوهای حفاری آمریکا و تقویت تقاضا برای نفت 
از سوی چین موجب شد تا قیمت نفت در معامالت 
ابتدایی هفته با افزایش مواجه ش��ود.  بر اساس این 
گزارش، قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا ۱۰ سنت، 
معادل ۰.۲ درصد افزایش داش��ت و به ۴۶ دالرو ۶۴ 
سنت رسید. هر دو شاخص نفتی هفته گذشته عملکرد 
خوبی از خود نشان دادند. تجار و تحلیلگران گفتند، 
افزایش قیمت ها نتیجه تقویت تقاضا و همچنین بروز 
نشانه هایی از کند شدن روند افزایش بی وقفه تولید 
نف��ت در آمریکا بوده اس��ت. جفری هالی، تحلیلگر 
ارشد بازار در موسسه او آندای سنگاپور گفت: »کند 
ش��دن روند افزایش تعداد س��کوها و کاهش میزان 
ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته احتماال دلیل 
احساس مثبت ایجاد شده در بازار است.« موسسه ای 
ان زد هم در یادداش��تی نوشت: »کاهش قابل توجه 
میزان ذخایر نفتی آمریکا در هفته گذشته و گزارش 
اداره اطالعات انرژی آمریکا که نشان می داد میزان 
تقاضا ق��وی تر از برآوردهای قبلی در حال افزایش 
است، موجب تقویت بازار ش��ده است...افزایش بی 
رویه تعداد س��کوهای حفاری نفت��ی در آمریکا نیز 
کند شده است.« آمارهای موسسه بیکر هاگز نشان 
داد که ش��رکت های حفاری آمریکا در هفته منتهی 
به ۱۴ جوالی تنها ۲ س��کو را اضافه کرده اند و کل 
سکوها به ۷۶۵ سکو رسیده است. هرچند این تعداد 
سکو باالترین رقم از آوریل ۲۰۱۵ تاکنون است، اما 
روند این افزایش ها کند شده است. متوسط سکوهای 
اضافه ش��ده در ۴ هفته گذشته به ۵ سکو رسیده که 
پایین ترین نرخ افزایش از نوامبر ۲۰۱۶ تاکنون است. 
در بازار آس��یا نیز فعالیت های پاالیش��گاهی چین 

همچنان نشان دهنده رشد تقاضاست.

رشد 4.5 درصدی طول خطوط 
230کیلوولت برق کشور 

براساس اعالم دفتر آمار توانیر در صنعت برق، 
در ۴ ساله دولت یازدهم طول خطوط انتقال کشور 
در سطح ولتاژی ۲۳۰ کیلوولت رشد۴.۵ درصدی 
یافت. به  گ��زارش تفاهم، طول خطوط انتقال ۲۳۰ 
کیلوولت کشور از ۲۹ هزار و ۷۲۲ کیلومتر در ابتدای 
س��ال ۹۲ به ۳۱ هزار و ۵۲ کیلومتر در پایان س��ال 
۹۵ افزایش یافته است. برپایه این گزارش، از پایان 
س��ال ۹۱ تا پایان سال ۹۵ در مجموع یک هزار و 
۳۳۰ کیلومتر خطوط برق در س��طح ولتاژی ۲۳۰ 
کیلوولت احداث و به ظرفیت کش��ور اضافه ش��ده 
اس��ت. قابل ذکر اس��ت، طول خطوط انتقال و فوق 
توزیع برق ۲۳۰ کیلوولت کشور تا پیش از استقرار 
دولت یازدهم، ۲۹ هزار و ۷۲۲ کیلومتر بود که این 
میزان در سال ۹۲ به ۳۰ هزار و ۳۰۰ کیلومتر، سال 
۹۳ به ۳۰ هزار و ۷۳۲ کیلومتر و در سال ۹۴ نیز به 

۳۰ هزار و ۸۶۹ کیلومتر افزایش یافت.

خبرنامه

 پرداخت بدهی 
500 میلیون دالری عراق به ایران

معاون وزیر نی��رو در امور برق و انرژی گفت: 
ع��راق در چهار ماه گذش��ته ۵۰۰ میلی��ون دالر از 
بدهی های خود بابت خرید ب��رق را پرداخت کرد. 
هوش��نگ فالحتی��ان در گفت و گو ب��ا ایرنا افزود: 
پرداخت بدهی ها توس��ط طرف عراقی نس��بت به 
گذشته بهتر شده است. وی ادامه داد: آنها در آخرین 
مذاکرات متعهد ش��دند تا ۲ هفته دیگر مبالغی دیگر 
از مطالبات ایران را پرداخت کنند. معاون وزیر نیرو 
در امور برق و انرژی گفت: با وجود اینکه عراق در 
چهارماه گذشته ۵۰۰ میلیون دالر از مطالبات ایران را 
پرداخت، هنوز ۸۰۰ میلیون دالر باقی مانده است. به 

گفته وی، صادرات برق به عراق تداوم دارد.

 افزایش تولید نفت خام 
در دولت یازدهم 

متوس��ط تولید نفت خام ایران در سال ۱۳۹۵ 
نس��بت به پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۲ بیش از ۴۰ 
درصد افزایش یافته است. به گزارش ایسنا،  افزایش 
تولید و صادرات نفت ایران یکی از مهم ترین اهداف 
وزارت نف��ت در دول��ت یازدهم بود ک��ه با اجرایی 
ش��دن برجام در کوتاه تری��ن زمان ممکن عملیاتی 
شد. صادرات نفت خام کشور در دولت یازدهم  نیز 
روند افزایش��ی قابل توجهی داشته، به طوری که در 
اواخر س��ال ۱۳۹۵ نس��بت به ابتدای استقرار دولت 
یازدهم )پنج ماه س��ال ۱۳۹۲( بیش از ۱۴۰ درصد 
رش��د داشته اس��ت. تولید میعانات گازی کشور نیز 
در دولت یازدهم روند افزایشی قابل توجهی داشته، 
به طوری ک��ه این مقدار در س��ال ۱۳۹۵ نس��بت به 
ابتدای اس��تقرار دولت یازدهم )پنج ماه سال ۱۳۹۲( 
حدود ۵۵ درصد رشد نشان می دهد. همچنین میزان 
صادرات میعانات گازی کشور در اواخر سال ۱۳۹۵ 
نس��بت به س��ال ۱۳۹۲ حدود ۲.۵ درصد افزایش 
یافته اس��ت. تمرکز بر صادرات نفت  خام در شرکت 
ملی نفت ایران و شفاف س��ازی در معامالت فروش 
نفت خام و میعانات گازی و جلوگیری از واسطه گری 
به عنوان یک اصل در شرکت ملی نفت ایران در دولت 
یازدهم پذیرفته و اجرا شده است. ایران در ماه ژوئن 
)خ��رداد – تیر( ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار بش��که نفت 
به مقصد کش��ورهای اروپایی و آسیایی صادر کرده 
اس��ت. میانگین صادرات نفت خام ایران در س��ال 
۲۰۱۷، اندکی بیشتر از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه 
در روز بوده اس��ت. مقصد حدود یک میلیون بشکه 

از نفت صادراتی ایران به کشورهای اروپایی است.

شاخص 11 درصدی تلفات انرژی در کشور 
معاون هماهنگی شرکت مادر تخصصی توانیر 
گفت: با برنامه ریزی های انجام ش��ده و گس��ترش 
زیرس��اخت ها، خاموش��ی های برق در کشور طی 
۶ س��ال گذش��ته ۳۰ درصد کاهش یافته است. به 
گ��زارش تفاه��م، محمودرضا حقی فام در مراس��م 
تکریم و معارفه مدیران قبلی و جدید شرکت توزیع 
نیروی برق استان زنجان، افزود: به طور متوسط در 
 کشور ۹۰۰ دقیقه خاموشی برای هر مشترک اعمال 
می شود. وی یادآور شد: در سایر کشورهای صنعتی 
به طور متوس��ط خاموشی ها طی س��ال ۲۱ دقیقه 
است. حقی فام با بیان اینکه شاخص تلفات انرژی 
در کشور ۱۱ درصد است، تاکید کرد: برای کاهش 
این آمار هدف گذاری های الزم انجام شده است. 
وی اف��زود: هر درصد کاهش تلف��ات برق، ۲هزار 
و ۵۰۰ میلی��ارد ری��ال صرفه جویی برای کش��ور 
به همراه خواهد داش��ت و می ت��وان این هزینه را 
برای گسترش و نوسازی شبکه توزیع صرف کرد. 
معاون هماهنگی شرکت مادر تخصصی توانیر تاکید 
کرد: توسعه دولت الکترونیک از دیگر برنامه های 
اولویت دار، این شرکت است و بنا داریم تا خدمات 
الکترونیکی مش��ترکان را تا حد امکان گس��ترش 
دهی��م. حقی فام اضافه کرد: نزدیک به یک س��وم 
درآمد ش��رکت توانیر وصول نش��ده و دولت برای 
وصول مطالبات این شرکت، همکاری های الزم را 
انجام دهد، چرا که پرداخت نشدن مطالبات باعث 
مش��کل افزایی در امور خواهد ش��د. وی گفت: با 
ش��رکت های بزرگ در حوزه های مختلف مذاکره 
کرده ایم و با برخی از آنها آماده عقد قرارداد همکاری 
هستیم.معاون هماهنگی شرکت مادر تخصصی توانیر 
تصریح کرد: برای پیش��برد اهداف شرکت، در سطح 

کشور دنبال جذب منابع داخلی و خارجی هستیم.

خبرنامه

مفقودی نوبت سوم
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مهرنوش ملکی فرزند غالمعلی به ش��ماره شنانس��امه ۴۳۸۸ 
صادره از قائمشهر در مقطع کارشناسی رشته مدیریت گمرک صادره از واحد دانشگاهی آزاد 
قائمش��هر به شماره ۱۳۸۸۱۰۷۰۱۵۸۷ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده 
تقاضا می ش��ود اصل مدرک را به دانش��گاه آزاد اسالمی واحد قائمش��هر به نشانی قائمشهر 

جاده نظامی ارسال نماید . 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۶/۳/۳۰ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۶/۴/۱۳
تاریخ انتشار نوبت سوم : ۱۳۹۶/۴/۲۷

مفقودی
برگ س��بز اتومبیل سواری سیستم سایپا مدل ۱۳۹۴ به رنگ سفید – روغنی متعلق به آقای 
ابراهیم قربانی به ش��ماره پالک ایران ۸۲-۹۹۵ س ۶۵ و شماره موتور ۸۲۱۱۷۳۷ و شماره 

شاسی NAS۸۱۱۱۰۰F۵۸۴۸۲۰۴ مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 

مفقودی
س��ند کمپانی اتومبیل سواری کرایه سیستم پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۸۸ به رنگ زرد متعلق به آقای 
احمد رضائیان به ش��ماره پالک ایران ۶۲- ۷۱۳ ع ۲۱ و ش��ماره موتور ۱۲۴۸۸۱۴۲۵۱۳ و 

شماره شاسی ۸۷۴۵۵۱ مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 

ابالغ دادنامه. بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به سیداحمد ایازی فرزند غالم 
س��خی  فعال مجهول المکان ابالغ می ش��ود در مورد گزارش نیروی انتظامی علیه 
شما به اتهام رانندگی بدون پروانه به موجب حکم شماره ۹۶۰۹۹۷۷۵۹۱۵۰۰۵۳۴  
در پرونده کالس��ه ۹۵۰۹۹۸۵۱۴۸۷۰۱۰۳۱ )۱۱۵/۹۶۰۱۴۳(  به پرداخت جزای 
نقدی  محکوم شده اید  مراتب بدین وسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره 
غیاب��ی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه 

است.
مدیر دفتر شعبه 115 دادگاه کیفری دو  مشهد     
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رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای نصرت اهلل جانی بیگی فرزند رحمن  دارای شناسنامه شماره ۲ به شرح دادخواست 
به کالس��ه ۳۳۴/۹۶از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح 
داده که ش��ادروان میترا جانی بیگی فرزند نصرت اهلل به شناس��نامه شماره ۶۷۲در تاریخ 
۱۳۹۴/۷/۱۵در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه آنمرحوم منحصر است به:

۱-نصرت اهلل جانی بیگی فرزند رحمان ش ش ۲ متولد ۱۳۳۰پدر متوفی
۲- آمنه اکرمی فرزند داراب وشیرین ش ش ۱۷۷۱متولد ۱۳۳۳ مادر متوفی

۳- ماهان فوالدوند فرزند شاپورومیترا ش ش ۴۴۹۰۴۶۰۸۱۳متولد ۱۳۷۸فرزند متوفی 
۴- ملیکا فوالدوند فرزند شاپورومیترا ش ش۴۴۹۰۵۳۰۳۸۲متولد ۱۳۸۰ فرزند متوفی

۵- شاپورفوالدوند فرزندمرادجان ش ش ۲۲۸۰ همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد .
دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم

ابالغ ارزیابی کارشناس
به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق له خانم بتول ابریشمی و علیه عباس 
هاشمی طبق اعالم کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ یک قطعه زمین 
واقع در ش��اندیز – جاده زش��ک به ش��ماره پالک ۲۰۶ فرعی از ۱۱۹ – 
اصلی بخش ۶ مش��هد بازداشت و به مبلغ ۷/۰۳۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال) هفت 
میلیارد و س��ی میلیون و پانصد هزار ریال( ارزیابی گردیده است مراتب به 
ش��ما ابالغ چنانچه به مبلغ ارزیابی معترض می باش��ید باستناد ماده ۱۰۱ 
ایین نامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی الزمست از  تاریخ ابالغ این اخطاریه 
ظ��رف م��دت ۵ روز ضمن واریز مبل��غ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ری��ال بابت هزینه 
ارزیابی مجدد ، اعتراض خود را به صورت کتبی تسلیم شعبه نمایید.ضمنا 

به اعتراض خارج از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 رییس واحد اجرای اسناد رسمی طرقبه شاندیز- 
سید محمود حسینی نژاد 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۶۰۰۸۰۰۰۴۱۷ هیات موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی طرقبه ش��اندیز تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی علیرضا رضایی فرزند عباس بشماره شناسنامه ۹۵۲ صادره مشهد در ششدانگ 
یک قطعه باغ به مساحت ۳۱۵۶.۴۷ متر مربع قسمتی از پالک شماره ۱۹۶ فرعی از ۵ اصلی واقع 
در بخش شش مشهد از محل مالکیت مالک رسمی عباس رضایی به متقاضی را داشته و تصرفات 
متقاضی نس��بت به ملک مورد تقاضا محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند 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: ۱۳۹۶/۴/۲۷   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۵/۱۱ 

سید محمود حسینی نژاد – رئیس ثبت اسناد و امالک 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۶۰۰۸۰۰۰۴۱۴ هیات موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی طرقبه ش��اندیز تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی علیرضا رضایی فرزند عباس بشماره شناسنامه ۹۵۲ صادره مشهد در ششدانگ 
یک قطعه باغ به مساحت ۳۱۶۷.۹۶ متر مربع قسمتی از پالک شماره ۱۹۶ فرعی از ۵ اصلی واقع 
در بخش ش��ش مش��هد از محل مالکیت مالک رسمی مهین گلش��اهی و عباس رضایی به متقاضی 
را داش��ته و تصرفات متقاضی نس��بت به ملک مورد تقاضا محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید 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: ۱۳۹۶/۴/۲۷   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۵/۱۱ 

سید محمود حسینی نژاد – رئیس ثبت اسناد و امالک 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۶۰۰۸۰۰۰۴۴۲ هیات موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی طرقبه ش��اندیز تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی س��یدمهدی پور حس��ینی تفت فرزند س��ید محمود بش��ماره شناسنامه ۸۶۵۵۹ 
صادره مشهد در یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۲۶۴۶.۴۱ 
متر مربع قسمتی از پالک شماره ۱۹۶ فرعی از ۵ اصلی واقع در بخش شش مشهد از محل مالکیت 
مش��اعی متقاضی را داشته و تصرفات متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا محرز گردیده است . لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید 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: ۱۳۹۶/۴/۲۷   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۵/۱۱ 

سید محمود حسینی نژاد – رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۶۰۰۸۰۰۰۴۴۱ هیات موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی طرقبه شاندیز تصرفات مالکانه بال 
معارض متقاضی سیدرضا پور حسینی تفت فرزند سید محمود بشماره شناسنامه ۲۶۷ صادره مشهد 
در چهار دانگ و نیم مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین مش��جر به مساحت ۲۶۴۶.۴۱ متر مربع 
قسمتی از پالک شماره ۱۹۶ فرعی از ۵ اصلی واقع در بخش شش مشهد از محل مالکیت مشاعی 
متقاضی را داشته و تصرفات متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور س��ند 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: ۱۳۹۶/۴/۲۷   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۵/۱۱ 

سید محمود حسینی نژاد – رئیس ثبت اسناد و امالک

شمارش معکوس برای خاموشی مشعل هنگام

قشم؛ قطب گازی خلیج فارس می شود
تفاه��م- گ��روه گ��زارش: سرپرس��ت منطقه 
عملیاتی قش��م در ش��رکت نفت فالت قاره ایران از 
آغاز ش��مارش معکوس بهره برداری از تاسیس��ات 
ف��رآورش گاز میدان مش��ترک هنگام خب��ر داد و 
گفت: جزیره قش��م با بهره برداری از میدان گازی، 
بزرگترین ه��اب گازی خلیج فارس می ش��ود. بر 
اس��اس این گزارش، شهس��وار ارغش با اشاره به 
انجام آخرین مراحل س��اخت و آغاز مرحله پیش 
راه ان��دازی و راه اندازی تاسیس��ات ف��رآورش گاز 
میدان مشترک هنگام، اظهار کرد: این تاسیسات از 
ظرفیت فرآورش روزان��ه ۸۰ میلیون فوت مکعب 
گاز طبیع��ی برخوردار بوده و پیش بینی می ش��ود به 
زودی بهره برداری از این تاسیسات در جزیره قشم 
آغاز ش��ود. سرپرس��ت منطقه قشم در شرکت نفت 
فالت قاره ای��ران با اعالم اینکه ب��ا بهره برداری از 
این تاسیس��ات فرآورش گاز میدان هنگام مش��عل 
این میدان نفتی در جزیره قش��م خاموش می شود، 
تصریح کرد: با بهره برداری از این پروژه عمال عالوه 
بر تامین گاز نیروگاه های قش��م شامل نیروگاه قشم 
مولد، تولید همزمان آب و برق مپنا و صنایع جزیره 
قش��م گاز مازاد ب��رای تامین نی��روگاه بندرعباس 

ارس��ال خواهد ش��د. این مقام مس��ئول اف��زود: با 
بهره برداری از این تاسیسات و جمع آوری گازهای 
همراه نفت عمال در مدت زمان کمتر از یک سال کل 
هزینه س��رمایه گذاری بازگشت داده می شود، ضمن 
آن که اجرای این طرح، دستاوردهای متعدد زیست 
محیطی برای بزرگترین جزیره خلیج فارس به همراه 

دارد. وی همچنین با اشاره به تولید روزانه ۲ میلیون 
مترمکعب گاز از میدان گورزین درجزیره قشم، اظهار 
داشت: با تکمیل مراحل نصب تجهیزات و خط لوله 
در دو حلقه چاه میدان گورزین ظرفیت تولید روزانه 
گاز از این میدان افزایش بیشتری می یابد. ارغش با 
یادآوری اینکه در مجموع ۱۷ میدان هیدروکربوری 

شامل میادین سلخ، تفتان، توسن، دوستکوه، هالور، 
ف��روز، هنگام، صالح ش��مالی، هرمزه��ا در درون و 
اطراف جزیره قشم کشف شده است، یادآور شد: در 
آینده با توسعه این میادین، قشم به یکی از هاب های 

تولید گاز در خلیج فارس تبدیل خواهد شد. 
سرپرست منطقه قشم در شرکت نفت فالت قاره 
ایران حجم ذخایر هیدروکربوری در میادین قش��م و 
س��واحل دریایی اطراف آن را ح��دود ۴۰ تریلیون 
فوت مکعب گاز و حدود س��ه میلیارد بش��که نفت 
خام عن��وان کرد. وی با اش��اره ب��ه ظرفیت تولید 
روزان��ه ۸۰ میلیون فوت مکعب گاز همراه نفت در 
میدان مش��ترک هنگام، تاکید کرد: بر اساس برآورد 
انجام ش��ده، امکان تولید گاز هم��راه نفت از میدان 
مش��ترک هنگام ۲۵ تا ۳۰ س��ال آینده وجود دارد، 
ضمن آنکه رفتار میدان هنگام تبدیل ش��دن از یک 
میدان نفتی به میدان گازی با گذش��ت زمان است. 
ارغش خاطرنشان کرد: قطعا افزایش ظرفیت تولید 
گاز منجر به تحوالت اقتصادی و عمرانی گسترده ای 
در سطح جزیره قشم با ساخت صنایع جدید شده و 
حتی امکان اح��داث واحدهای کوچک LNG هم 

فراهم می شود.

امضای تفاهم نامه نفتی 
 بین پتروپارس ایران 

و ژاپن

 تفاه��م- گ��روه نف��ت و ان��رژی: نخس��تین 
تفاه��م نامه خدمات نوس��ازی پ��س از برجام برای 
نوس��ازی تأسیس��ات و افزایش تولید گاز از میدان 
سلمان امضا ش��د. بر اساس این گزارش، تفاهم نامه 
خدمات نوس��ازی تاسیس��ات و افزایش تولید گاز 
میدان سلمان با حضور غالمرضا منوچهری- معاون 
مهندسی و توسعه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، 
هیروشی س��اتو-  مدیر تجاری بخش انرژی شرکت 
مهندسی تویو ژاپن و حمید اکبری- مدیرعامل شرکت 
پتروپارس در محل س��الن هیأت مدیره شرکت ملی 
نفت ایران به امضا رس��ید. برای اج��رای این قرارداد 
شرکت پتروپارس موظف به تأمین مالی فاز مطالعاتی 
و ش��رکت تویو ژاپن برای تأمین مالی اجرای پروژه 

اقدام می کنند. بخشی از گاز آن برای افزایش تولید از 
سکوی نفتی سلمان به میدان تزریق می شود و بخش 
دیگر به جزیره سیری می رود. شرکت مهندسی تویو 
ژاپن که در زمینه تدارکات و س��اخت در تأسیسات 
هیدروکربونی و پتروشیمیایی به صورت بین المللی 

فعالیت می کند از سال ۱۹۶۱ میالدی تأسیس شده و 
این شرکت همچنین در زمینه تحقیق و توسعه، طراحی، 
مهندس��ی، تأمین تجهیزات، ساخت، عملیات تست 
و راهنمای فنی در تأسیس��ات شیمیایی، پتروشیمی، 
پاالیش نفت، گاز طبیعی، برق هسته ای، سیستم های 

پیش��رفته تولیدی، توزیع، تجهیزات پزش��کی، بیو 
تکنولوژی و محیط زیست در تمامی مراحل ساخت،  
تأمین و توسعه و همچنین در فروش خدمات مهندسی 
و دیگر نرم افزار ها فعالیت دارد. این ش��رکت از دهه 
۱۹۸۰ میالدی در ایران فعالیت های نفتی داش��ته و 
هم��ه این فعالیت ها در بخش خش��کی ایران بوده و 
این نخستین فعالیت فراساحل این شرکت در ایران به 
شمار می رود. گفتنی است، ، میدان نفتی سلمان یکی 
از میادین مشترک قدیمی است که نزدیک به ۷۰درصد 
آن در ایران و بقیه آن در کش��ور امارات قرار دارد که 
برآورد می شود قابلیت برداشت نیم میلیارد بشکه نفت 
از آن وجود داشته باشد. این میدان در استان هرمزگان 

واقع شده و عالوه بر نفت دارای ذخایر گازی است.

نفت

مطالعه 2 میدان دیگر نفتی 
ایران به روسیه واگذار شد

تفاهم- گروه نفت و انرژی: روسیه که رکورددار امضای تفاهمنامه های 
مطالعاتی میدان های نفت و گاز با ایران است، تفاهمنامه جدیدی را برای 
مطالع��ه ۲ می��دان نفتی ایران امضا کرد. براس��اس این گزارش، ش��رکت 
»زاروبژنفت« روس��یه و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، تفاهمنامه 
مطالعات میدان های شادگان و رگ سفید در استان خوزستان را به امضا 
رساندند. این تفاهم نامه مطالعاتی بر اساس مدل قراردادی پیشنهادی شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب که به تصویب هیأت مدیره شرکت ملی نفت 
ایران رس��یده، منعقد شد و طی آن زاروبژنفت روسیه متعهد شده است، در 
مدت زمان حداکثر ۹ ماه طرح پیشنهادی خود را برای توسعه این میادین 
ارائه کند. شرکت زاروبژنفت روسیه، یکی از شرکت های تایید صالحیت 
شده توسط شرکت ملی نفت ایران است و تفاهم نامه مطالعاتی امضا شده، 
هشتمین تفاهم نامه مطالعاتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در قالب 
مدل قراردادی پیش��نهادی این شرکت است. بنابراین گزارش، میدان نفتی 
شادگان به عنوان یکی از میدان های حوزه عملیاتی شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مارون، در جنوب غربی شهرستان اهواز واقع شده و شامل دو 
مخزن آس��ماری و بنگستان است. میدان نفتی رگ سفید واقع در جنوب 
غربی کشور و یکی از میدان های بزرگ نفتی است که میان میدان های نفتی 
بی بی حکیمه ، پازنان، رامشیر، زاغه، هندیجان، بهرگانسر و تنگومحصور 
شده است. تاکنون شرکت های روسی از جمله گازپروم و روسنفت نیز برای 
مطالعه میدان های نفتی و گازی ایران تفاهمنامه هایی را امضا کرده اند، که 

البته هنوز به مرحله امضای قرارداد نهایی نرسیده است.

 نیمی از سدهای کشور 
خالی هستند

تفاهم- گروه انرژی: شرکت مدیریت منابع آب ایران اعالم کرد؛ 
از ابتداي مهرماه گذشته تا ۲۱ تیرماه جاري در مقایسه با سال گذشته 
میزان آب ورودي به سدهاي کشور ۱۵ درصد کاهش داشته است. بر 
اساس این گزارش، ورودي آب به سدهاي کشور از ابتداي سال آبي 
ت��ا ۲۱ تیرماه جاري ۳۶ میلی��ارد و ۱۰۰ میلیون متر مکعب بوده که 
نس��بت به ورودي سال گذشته ۴۲ میلیارد و ۲۲۰ میلیون مترمکعب، 
۱۵ درصد کاهش داشته است. این گزارش با اشاره به اینکه ظرفیت 
 کل مخازن س��دهاي کش��ور در س��ال جاري ۴ هزار و ۹۰۷ میلیارد 
متر مکعب اس��ت اضافه مي کند: تنها ۶۰ درصد س��دهاي کشور پر 
است. بر پایه این گزارش، از مجموع ۱۷۱ سد کشور فقط ۱۳ درصد 
آنه��ا بین ۹۰ ت��ا ۱۰۰ درصد پر بوده، ۶۶ درصد آنها تا ۴۰ درصد و 
۲۱ درص��د نی��ز کمتر از ۴۰ درصد آب دارند. بر همین اس��اس، ۳۰ 
درصد س��دهاي کشور بین ۷۰ تا ۹۰درصد، ۳۰ درصد سدها بین ۵۰ 
تا ۷۰ درصد و ۷ درصد بین ۴۰ تا ۵۰ درصد آب دارند. گفتني است، 
س��دهاي جیرفت، کرج، طالقان، لتی��ان، گلپایگان و ماملو بین ۹۰ تا 
۱۰۰ درصد و سدهاي الر، زاینده رود، پیشین، ستارخان و دانشمند 

کمتر از ۴۰ درصد آب دارند.

 عبور مصرف بنزین 
از 83 میلیون لیتر در روز

معاون ش��رکت پاالیش و پخش فرآورده ه��ای نفتی ایران با بیان 
اینکه مصرف بنزین در ایران به بیش از ۸۳ میلیون لیتر رس��یده اس��ت، 
اظهار کرد: با وجود اینکه مصرف بنزین در کش��ور به پیک خود رسیده، 
مش��کلی در تامین بنزین وجود ندارد. شاهرخ خسروانی در گفت وگو با 
ایس��نا، با تاکید بر اینکه درمورد میزان ذخیره بنزین در کشور نمی توان 
آمار دقیقی ارائه کرد، افزود: متوس��ط میزان مصرف بنزین در کشور بعد 
از ماه مبارک رمضان به بیش از ۸۳ میلیون لیتر رسیده و کاهش هم پیدا 
نمی کند که یک امر غیرعادی است. پیش بینی افزایش مصرف در حد پنج 
درصد بود که در حال حاضر به باالی ۹ درصد رسیده است. وی درمورد 
دلیل اصلی افزایش مصرف بنزین در کش��ور توضیح داد: یکی از دالیل 
افزایش میزان ومصرف بنزین در کشور، تولید بیش از اندازه خودرو است 
و این که مردم می توانند به راحتی صاحب ماش��ین شوند. معاون شرکت 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر اینکه مصرف بنزین 
بسیار غیرعادی شده است، تصریح کرد: در کشور ۳۷ منطقه پخش وجود 
دارد که ذخایر بنزین در این منطقه ها بر اس��اس تمرکز مصرف مدیریت 
می ش��وند. برای مثال میزان ذخایر در استان های تهران، خراسان شمالی 
نسبت به سایر استان ها بیشتر است، زیرا تمرکز تردد و مسافرت در این 
 دو استان یا استان های مازندران و گیالن بیشتر است. به همین دلیل تمرکز 
ذخیره س��ازی در این استان ها بیشتر و بیش از ۶۰ درصد ذخیره سازی 
بنزین در این چهار استان است. خسروانی تاکید کرد: با وجود اینکه در 
پیک مصرف بنزین به سر می بریم، ذخایر بنزین در کشور قابل قبول است.

عرضه ۱۰ هزارتن فرآورده 
هیدروکربوری در بورس انرژی

ب��ازار فیزیکی بورس انرژی ای��ران دیروز میزبان عرضه بیش از ۱۰ 
ه��زار تن فرآورده هیدروکربوری بود. به گ��زارش تفاهم به نقل از بورس 
انرژی ایران، در جریان معامالت روز یکشنبه، ۲۵ تیرماه در بازار فیزیکی 
ب��ورس انرژی ایران کاالهای آیزوریس��ایکل، حالل ۴۰۲ و بلندینگ نفتا 
حالل ۴۱۰ پاالیش نفت شیراز و حالل ۴۰۲ پاالیش نفت بندرعباس در 
رینگ داخلی و نفت گاز و نفت کوره ۳۸۰ سانتی استوکس شرکت ملی نفت 

ایران و میعانات گازی پارس جنوبی در رینگ بین الملل عرضه شدند. کل 
معامالت صورت  گرفته معادل ۴.۲۷۳ تن و به ارزش بیش از ۵۹ میلیارد و 
۴۴۹ میلیون ریال است، از نکات مهم عرضه های دیروز می توان به تقاضای 
باالی حالل ۴۰۲ پاالیش نفت ش��یراز و بندرعباس اش��اره کرد. همچنین 
روز یکشنبه، نخستین عرضه و معامله حالل ۴۰۲ پاالیش نفت بندرعباس 
طی سال ۹۶ در رینگ داخلی بازار فیزیکی انجام شد.در عرضه های روز 
دوش��نبه، ۲۶ تیرماه آیزوریس��ایکل پاالیش نفت اصفهان، آیزوریسایکل 
پاالیش نفت بندرعباس، متانول پتروش��یمی زاگ��رس،  قطران فوالد زرند 
ایرانیان، برش سنگین و سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز، حالل ۴۱۰ 
پاالیش نفت آبادان و ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی و 

حالل ۴۰۲ پاالیش نفت شیراز در رینگ بین الملل عرضه شد. رینگ داخلی 
بازار فیزیکی نیز میزان بیش از ۱۰ هزارتن فرآورده هیدروکربوری است. 

در جریان معامالت روز ش��نبه، ۲۴ تیرماه در بازار فیزیکی بورس 
انرژی ایران کاالهای آیزوفید، آیزوریس��ایکل، حالل ۴۰۲ و حالل ۴۰۴ 
پاالیش نفت تبریز، گاز بوتان، گاز پروپان و گاز مایع صنعتی پتروشیمی 
بندر امام و حالل ۴۰۲ و پنتان پاالیش نفت کرمانش��اه در رینگ داخلی 
عرضه ش��دند. کل معامالت صورت  گرفته معادل ۷.۰۲۸ تن و به ارزش 
بیش از ۱۱۳ میلیارد و ۶۱۲ میلیون ریال است، از نکات مهم عرضه های 
روز شنبه می توان به معامله هشت میلیون لیتر حالل ۴۰۲ در رینگ داخلی 

اشاره کرد.

    

    

    

    


