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 توسعه زیرساخت های گازی 
عراق با کمک ایران 

مع��اون وزیر نفت عراق پ��س از دیدار با بیژن 
زنگنه-وزی��ر نفت، در امور گاز گف��ت: عراق برای 
توسعه زیرساخت های گازی خود نیازمند همکاری 
با ایران اس��ت. به گزارش ش��انا، حام��د یونس، با 
بیان این که عراق برنامه گس��ترده ای برای توس��عه 
زیرس��اخت های گازی از جمله ایجاد ش��بکه های 
گازرسانی برای مجتمع های صنعتی، منازل و گازسوز 
کردن خودروها دارد، تصریح کرد: عراق برای رسیدن 
ب��ه این اهداف نیازمند همکاری با ایران اس��ت. وی 
ادام��ه کرد: ایران تجربه های گ��ران قیمتی در بخش 
گاز دارد و ع��راق نیز ب��رای تحقق اهدافش نیازمند 
گسترش همکاری با ایران است. وی، درباره استفاده 
از پیمانکاران ایران برای توسعه زیرساخت های گاز 
در عراق هم اظهار کرد:  قطعا ما از تجربه پیمانکاران 
ایرانی چه در بخش س��رمایه گ��ذاری چه در بخش 
شرکت های مشترک ایرانی و عراقی در توسعه صنعت 

گاز عراق استفاده خواهیم کرد.

 حمایت از تداوم عرضه 
مواد پتروشیمی در بورس کاال

دبیر کل اتحادیه تعاونی های پتروشیمی گفت: 
ای��ن انتقاد وجود دارد که چ��را باید نرخ ارز برای 
صنایع باالدس��تی مبادالتی باشد، اما برای بقیه با 
ن��رخ ارز آزاد، فاصله ۲۰ درصدی این نرخ همان 
سودی اس��ت که دولت به صنایع باالدستی هدیه 
می ده��د. حس��ین ّدر، در گفت وگو ب��ا فارس، بر 
ت��داوم عرضه محصوالت پتروش��یمی در بورس 
کاال تاکی��د کرد و گف��ت: وقتی مس��ئوالن وقت 
وزارت صنع��ت و معدن طی س��ال های 93 و 94 
تصمیم گرفتند که محصوالت پتروش��یمی خارج 
از بورس کاال عرضه ش��ود، اتحادیه پایین دستی 
پتروشیمی بزرگ ترین حامی بورس کاال بود و به 
این حمایت افتخار می کند. وی افزود: حضور در 
بورس کاال باعث شفافیت هر چه بیشتر در حوزه 
خریداران و فروشندگان حوزه پتروشیمی شده و 
امروز امکان اس��تخراج داده های واقعی از بورس 
را در مکانیزمی ش��فاف فراهم کرده اس��ت. دبیر 
کل اتحادیه تعاونی های پتروش��یمی، با بیان اینکه 
باید از عرضه تمام مواد پتروشیمی در بورس کاال 
دفاع کرد، افزود: عرضه محصوالت پتروشیمی در 
ب��ورس کاال باعث آرامش بازارها ش��ده و به جز 
نوسان های مقطعی که طبیعت بازار است، هم اکنون 
فرآیند عرضه و تقاضای پویایی وجود دارد. عضو 
ش��ورای رقابت در برابر این پرس��ش که چگونه 
می ت��وان به ج��ای تخصیص ارز مبادل��ه ای برای 
پتروش��یمی های باالدس��تی، امکان مناسبی برای 
یکسان سازی نرخ ارز از طریق بورس کاال ایجاد 
ک��رد، گفت: با توجه به ناعدالتی در تخصیص ارز 
برای فعاالن بازار مواد پتروشیمی این اعتقاد وجود 
 دارد ک��ه نرخ تس��عیر ارز باید برای باالدس��تی و 
پایین دستی یکسان باشد، همواره این انتقاد وجود 
دارد که چرا باید نرخ ارز برای صنایع باالدستی با 
ارز مبادالتی باش��د، اما برای بقیه با نرخ ارز آزاد. 
فاصله ۲۰ درصدی این نرخ همان سودی است که 

دولت به صنایع باالدستی هدیه می کند.  

 افزایش ۷۹ درصدی صادرات ایران 
به ترکیه در پی رشد قیمت نفت 

صادرات ایران به ترکیه در۱۰ ماهه سال جاری 
میالدی با رش��د ۷9 درصدی نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل از ۶.۵ میلیارد دالر عبور کرد. به گزارش 
تسنیم، آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه 
نشان می دهد مبادالت تجاری ایران و ترکیه در ۱۰ 
ماهه سال جاری میالدی با رشد ۱۵ درصدی نسبت 
به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادالت 
تجاری دو کشور که در ماه های ژانویه تا اکتبر ۲۰۱۶ 
بالغ بر 8 میلیارد دالر گزارش شده بود در ۱۰ ماهه 
امسال به 9.۲ میلیارد دالر افزایش یافته است. رشد 
مبادالت تجاری دو کشور در این دوره مربوط به رشد 
واردات ترکیه از ایران بوده است. ترکیه در ماه های 
ژانویه تا اکتبر س��ال میالدی گذشته 3.۶88 میلیارد 
دالر کاال از ایران وارد کرده بود. این رقم با رشد ۷9 
درصدی در ۱۰ ماهه امسال به ۶.۵98 میلیارد دالر 
رسیده است. نفت و گاز مهمترین کاالهای وارداتی 
ترکیه از ایران هستند که طی ماه های اخیر با افزایش 

قیمت مواجه شده است.

خبرنامه

کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی
قیمت نفت برنت  روز گذشته 39 سنت، معادل 
۰.۶ درصد کاهش داش��ت و به ۶3 دالر و 34 سنت 
رس��ید. به گزارش تس��نیم به نقل از رویترز، پس از 
آنکه شرکت های حفاری نفت شیل آمریکا در هفته 
گذشته، تعداد سکوهای حفاری خود را زیاد کردند، 
قیمت نفت در ای��ن روز با کاهش مواجه بود، اما به 
لطف تمدید توافق کاهش تولید، قیمت ها همچنان در 
نزدیکی باالترین رقم های ثبت شده از اواسط سال 
 ۲۰۱۵ تاکنون باقی ماند. بر اساس گزارش موسسه ب

یکر هاگز، شرکت های حفاری نفتی در آمریکا در 
هفته منتهی به اول دسامبر دو سکوی حفاری دیگر 
را به فعالی��ت های خود اضافه کردن��د و تعداد کل 
سکوها را به ۷49 سکو رساندند که باالترین رقم از 
ماه سپتامبر تاکنون بوده است. بر اساس این گزارش، 
قیمت هر بش��که نفت وس��ت تگزاس اینترمدییت 
آمریکا، دیروز با 4۶ سنت، معادل ۰.8 درصد کاهش 
به ۵۷ دالر و 9۰ س��نت رسید. قیمت نفت برنت نیز 
39 سنت، معادل ۰.۶ درصد کاهش داشت و به ۶3 
دالر و 34 س��نت رس��ید. پس از آنکه شرکت های 
انرژی آمریکایی طرح های هزینه ای خود برای سال 
۲۰۱۷ را ارتقا داده اند، تعداد سکوهای حفاری نفتی 
در این کشور از 4۷۷ سکو در یک سال قبل افزایش 
یافته است. هفته گذشته، تولید کنندگان نفت عضو و 
غیر عضو اوپک توافق کردند که طرح کاهش تولید 

را تا پایان سال ۲۰۱8 ادامه دهند.

 ادامه کاهش تولید اوپک 
در نیمه دوم ۲۰۱۸ میالدی

وزیر انرژی عربس��تان اع��الم کرد اوپک در 
نیمه دوم سال آینده میالدی نیز به سیاست کاهش 
تولید نف��ت خود پایبند می ماند. ب��ه گزارش مهر 
به نق��ل از رویترز، خالد الفال��ح اعالم کرد انتظار 
می رود، اوپک در نیمه دوم سال ۲۰۱8 میالدی نیز 
به سیاست کنونی کاهش تولید نفت، پایبند بماند. 
وی این س��خنان را پ��س از دیدار با ریک پری-

وزی��ر انرژی آمریکا، مطرح ک��رد. پری نیز اعالم 
کرد: اوپک تصمیمات مستقل خود را اتخاذ می کند 
وی اطمین��ان دارد که آمری��کا می تواند خود را با 
این تصمیم ها وفق دهد. اوپک هفته گذشته تصمیم 
گرفت سیاست کاهش تولید خود را تا پایان سال 
۲۰۱8 میالدی تمدید کند، اما قرار اس��ت در ماه 
ژوئن س��ال آینده میالدی با توجه به شرایط بازار 

در آن مقطع، این تصمیم را دوباره ارزیابی کند.

واردات نفت آسیا از ایران آب رفت
واردات نف��ت خام ایران از س��وی خریداران 
بزرگ در آس��یا در اکتبر نس��بت به ماه پیش از آن 
- که باالترین رکورد ش��ش ماه اخیر بود - کاهش 
یافت که نخس��تین کاهش از ژوئ��ن بود. به گزارش 
ایسنا به نقل از رویترز، آمار دولتی و رهگیری کشتی 
نشان داد چین، هند، ژاپن و کره جنوبی ماه میالدی 
گذش��ته تقریبا ۱.۷۵ میلین بشکه در روز نفت ایران 
را وارد کردند که ۱۱.4 درصد نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته افزایش داشت. خرید نفت ایران از سوی 
آسیا، پایین رکورد باالیی ماند که اوایل امسال و سال 
گذشته که تهران پس از رفع لغو تحریم های هسته ای 
صادراتش را افزایش داده بود، مشاهده شد. تهران با 
تخفیف قیمت که جذابیت نفت ایران را در مقایسه با 
سایر گریدهای خاورمیانه افزایش خواهد داد، تالش 

می کند مشتریان آسیایی خود را حفظ کند.

 ارسال دومین کاروان کمک های 
شرکت ملی حفاری ایران به غرب کشور

تفاهم-گروه انرژی: مدیرعامل شرکت ملی 
حفاری ایران از ارسال دومین کاروان کمک های 
این شرکت به مناطق زلزله زده غرب کشور خبر 
داد. س��پهر س��پهری در این باره توضیح داد: این 
کمک ها ش��امل 3۰ دس��تگاه کانکس ۶ متری،  
۲۰۰ تخته پتو، ۲ تن خرما، ۲۵ هزار بطری آب 
معدن��ی، ۲۰ هزار عدد انواع کنس��رو  و تعدادی 
رول پالس��تیک اس��ت. وی افزود: پیش از این 
نیز کمک های این ش��رکت به ص��ورت کاروانی 
مس��تقل و همچنین در قال��ب کاروان کمک های 
شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت در جنوب 
از سوی حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان به 

غرب کشور ارسال شده بود.

خبرنامه

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( 
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9۶۰۰۵۷۱ ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۱4۰ مترمربع پالک ۶3۱۱3 فرعی از پالک ۶9۷3 فرعی از ۱۶3 اصلی واقع در اراضی سرحد آباد جز حوزه ثبتی 
شهرستان فردیس ذیل شماره ثبت 849۰۱۰ صفحه ۱۰ دفتر جلد ۲۲94 بنام حسین بهداری ثبت و سند مالکیت بشماره سریال چاپی 4۱۵۱۶۲ صادر شد که برابر سند شماره 48۱8۱ دفترخانه ۱۲4 تهران در رهن تعاونی 
اعتبار کارس��ازان آینده می باش��د که نس��بت به آن اجرائیه صادر گردیده است حدود و مشخصات: شماال بطول ۲8 متر دیواری به باقیمانده پالک ۱۶3/۶9۷3 شرقا بطول ۵ متر درب و دیواری است به کوچه 8 متری سوم 
جنوبا: بطول ۲8 متر دیوار به دیوار اشتراکی با باقیمانده پالک ۱۶3/۶9۷3 غربا: بطول ۵ متر دیوار به دیوار به قطعه 8۰ تفکیکی می باشد. ملک مذکور در آدرس )کرج جاده مالرد خیابان پیک کوچه 8 متری سوم- خیابان 
نیلوفر ۲۷ پالک 39( واقع گردیده است. در زمان بازدید وضع موجود بصورت یک مجتمع مسکونی مشتمل بر 4 طبقه با اختالف سطح به صورت اسکلت فلزی و سقفها تیرچه بلوک و نمای سرامیک است که طبقه همکف 
با کاربری پارکینگ مشاعیات و یک واحد مسکونی دارای هال پذیرایی آشپزخانه اپن با کابینت ام دی اف- دو اتاق خواب- سرویس بهداشتی و حکام می باشد که پوشش کف واحد سرامیک و دیوارها سفید کاری است. 
طبقات اول و دوم در هر طبقه دو واحد مس��کونی در س��متهای ش��رق و غرب و طبقه سوم یک واحد مسکونی دارد که واحدهای مسکونی مشابه بوده و دارای هال - پذیرائی - آشپزخانه اپن- یک اتاق خواب- سرویس 

بهداشتی و حمام بوده که پوشش کف کلیه واحدها سرامیک است. 
سیستم گرمایش واحدهای مسکونی بخاری گازی و سیستم سرمایش کولر آبی می باشد. 

پالک فوق در زمان بازدید بصورت یک مجتمع مسکونی می باشد که وضعیت متصرفین واحدهای بازدید شده بشر زیر است: 
- واحد مسکونی طبقه همکف در اختیار مستاجر با ودیعه پرداخت یکصد میلیون ریال میباشد و پایان مدت اجاره مرداد ماه سال ۱39۷ است. 

- واحد مسکونی سمت غرب طبقه اول در اختیار مستاجر با ودیعه پرداختی دویست و پنج میلیون ریال می باشد و پایان مدت اجاره خرداد ماه سال ۱39۷ است. 
- واحد مسکونی سمت شرق )سمت خیابان( طبقه اول بصورت قولنامه ای به غیر فروخته شده است. 

- واحد مسکونی سمت غرب طبقه دوم در اختیار مستاجر با ودیعه پرداختی یکصد و شصت میلیون ریال می باشد و پایان مدت اجاره مرداد ماه سال ۱39۷ است. 
- واحد مسکونی سمت شرق )سمت خیابان( طبقه دوم بصورت قولنامه ای به غیر فروخته شده است. 
- واحد مسکونی سمت شرق )سمت خیابان( طبقه سوم بصورت قولنامه ای به غیر فروخته شده است. 

که برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری در مورخ  9۶/۶/۲۶ به مبلغ 4/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )چهار میلیارد و ششصد میلیون ریال( ارزیابی گردیده است. پالک فوق از ساعت 9 تا ۱۲ روز شنبه مورخ 9۶/۱۰/۲ در 
اداره اجرای اسناد رسمی کرج واقع در میدان آزادگان ابتدای خیابان مطهری از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 4/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود. الزم به 
ذکر است پرداخت بدهیهای مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باش��د به عهده برنده مزایده اس��ت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا 

وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. برابر اعالم بستانکار ملک فاقد پوشش بیمه ایست. 
تاریخ انتشار: 96/9/14
معاون اجرای ثبت اسناد و امالک کرج- قاسمی 

م الف 96/9011/ف 

تفاهم-گروه نف��ت و انرژی: وزیر نفت، پس 
از دیدار با میهایلی وارگا-وزیر اقتصاد مجارستان 
از عالقمندی مجارس��تان به حضور در بخش گاز 
پاکس��تان و همکاری با ای��ران در این زمینه خبر 
داد و گفت: پاکستان هنوز تصمیم قاطعی در مورد 

قرارداد معتبر با ایران برای صادرات گاز ندارد. 
بی��ژن زنگنه، ب��ا بیان این که ش��رکت نفت و 
گاز مجارس��تان )MOL( در برخی از زمینه های 
انرژی عالقمند به فعالیت در ایران هس��تند، گفت: 
ایران نیز آمادگی خود را برای فعالیت شرکت های 
مجارس��تانی در پروژه های نفتی اعالم کرده است. 
وی، از حضور در بخش گاز پاکس��تان و س��وآپ 
نف��ت خ��زر ب��ه عن��وان پروژه های م��ورد عالقه 
مجارستان برای همکاری با ایران نام برد و افزود: 
مجارس��تان، تجربه فعالیت در بخش گاز پاکستان 
اعم از اکتش��اف و تولید را دارد و س��ال ها در این 

کشور فعالیت داشته است. 
وزی��ر نفت ادام��ه داد: البته مش��کل ما برای 
حضور در بخش گاز پاکس��تان، این اس��ت که این 
کش��ور درباره این که چگونه می خواهد در برابر 
ق��رارداد معتبر ص��ادرات گاز ایران به پاکس��تان 

رفتار کند، جواب مش��خصی ندارد. وی، با اشاره 
به این که ش��رکت نفت و گاز مجارس��تان، تاکنون 
یک محموله نفت از ایران خریداری کرده اس��ت، 
در پاس��خ به این س��وال ک��ه آیا مجارس��تانی ها 

عالقمن��د به حض��ور در بخش باالدس��ت صنعت 
نفت ایران هس��تند، اظهار کرد: عالقمند به مطالعه 
در بخش های محدودی از باالدس��ت صنعت نفت 
هس��تند. در ادامه، وزیر اقتصاد مجارس��تان نیز از 

تمایل این کش��ور به افزایش خری��د نفت از ایران 
خبر داد و گفت: روابط بانکی ایران و مجارس��تان 

تسهیل می شود. 
میهایلی وارگا، درباره برنامه مجارستان برای 
افزای��ش خرید نفت از ای��ران، اظهار کرد: ما مایل 
هس��تیم که خرید نفت از ایران را در آینده افزایش 
دهیم. شرکت مول مجارستان )MOL( پس از لغو 
تحریم ها و اجرای برجام یک محموله یک میلیون 
بشکه ای نفت از ایران خریداری کرده است. وی، 
درباره مذاکرات انجام ش��ده در زمینه روابط مالی 
و بانکی میان ایران و مجارس��تان تصریح کرد: بنا 
ش��د تا روابط مالی میان دو کش��ور تقویت شود. 
 ضم��ن ای��ن که ت��الش می کنی��م مش��کلی برای

سرمایه گذاران ایجاد نشود.
 وزیر اقتصاد مجارس��تان، بر گسترش روابط 
بانک��ی ای��ران و مجارس��تان تاکید ک��رد و گفت: 
براین اس��اس هفته گذشته یک هیئت از بانک های 
مجارستان به ایران س��فر کردند و مذاکرات بسیار 
مفیدی با طرف های ایرانی داش��تند، ضمن این که 
مانعی نمی بینم تا روابط بانکی به ش��یوه گذش��ته 

خود بازگردد.

در دیدار وزیر نفت با وزیر اقتصاد مجارستان تاکید شد

گسترش همکاری  نفتی تهران – بوداپست

 دعوت ایران 
 از ترکیه برای مشارکت 
در پروژه های نفت و گاز

 تفاهم-گروه نفت و انرژی: اولین کنفرانس بین المللی
بخش انرژی ایران بعد از لغو تحریم ها با مشارکت مرکز 
تحقیقات سیاست های انرژی دانشگاه بوغازیچی تکریه، 
انستیتوی تحقیقات مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه 
تهران و اتاق بازرگانی و صنایع ایران در استانبول برگزار 
شد. کارشناس��ان حاضر در این کنفرانس تاکید کردند که 
ایران و ترکیه در آس��تانه آغاز همکاری های قابل توجه 

در زمینه انرژی قرار دارند. 
به گزارش تفاهم به نقل از پایگاه خبری دیلی صباح، 
مشاور وزیر نفت ایران که در نشستی در استانبول شرکت 
کرده بود از شرکت های بخش خصوصی ترکیه خواست 
ت��ا در ۶ پروژه انرژی ای��ران به ارزش ۱۰۰ میلیارد دالر 

مشارکت کنند.
امی��ر طالبیان افزود: »م��ا ۶ پروژه اولوی��ت دار را 
در بخ��ش نفت و گاز طراحی ک��رده ایم که نیازمند ۱۰۰ 
میلیارد دالر سرمایه گذاری هستند. ما معتقدیم شراکت با 
ترکیه در این پروژه ها دارای تاثیرات منطقه ای و جهانی 
خواهد بود.« در این نشس��ت، سید حس��ین ایران منش، 
رئیس انس��تیتوی برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران نیز 
تاکی��د کرد که گاز ایران می تواند از طریق خط لوله و از 

مسیر ترکیه به اروپا ارسال شود.

لزوم بازرسی دوره ای لوله کشی گاز منازل
مدیر گازرسانی ش��رکت ملی گاز ایران گفت: مطابق مبحث ۱۷ 
مقررات ملی ساختمان، الزم است تا سامانه لوله کشی منازل و وسایل 
گازس��وز، هر ۲ تا 3 سال یکبار از سوی سازمان نظام مهندسی مورد 
بازبینی قرار گیرد. س��عید مومنی در گفت و گو با شانا، درباره عمر مفید 
شبکه گازرسانی کشور توضیح داد: برای گازرسانی به مناطق مختلف 
کش��ور از دو نوع لوله های پلی اتیلن و فلزی اس��تفاده می کنیم که هر 
دوی این موارد به طور دائم تحت کنترل هس��تند. وی افزود: لوله های 
پلی اتیلن بیش از ۵۰ سال عمر می کنند و کامال با استانداردهای جهانی 
منطبق هستند، شبکه های فوالدی نیز بین ۲۵ تا 3۰ سال عمر استاندارد 
دارند، اما ممکن است بسیار بیش از این میزان عمر کنند، همان طور که 
اکنون نیز در بعضی از مناطق لوله های فوالدی که همواره تحت مراقبت 

و کنترل بودند تا مدت طوالنی تری عمر مفید خواهند داشت. 
مدیر گازرس��انی ش��رکت ملی گاز ایران اظهار کرد: شبکه های 

فوالدی در سطح شهرها و روستاها تحت پوشش حفاظت خوردگی هستند، یعنی میزان خوردگی آن ها دائم کنترل می شود و اگر مشکلی برایشان پیش 
بیاید از طریق ایستگاه های حفاظت، تحت مراقبت قرار می گیرند. مومنی افزود: شبکه فوالدی گازرسانی در کشور از سالمت کامل برخوردار است، با 
این حال از آنجا که برخی س��ازمان ها ممکن اس��ت در اثر حفاری و عملیات اجرایی خود به لوله های گاز آسیب بزنند و به شرکت ملی گاز نیز اطالع 
ندهند، همواره از طریق واحدها و ایس��تگاه های حفاظت از خوردگی تمام خطوط را تحت کنترل قرار می دهیم و به محض آن که در جایی از ش��بکه، 

خوردگی اتفاق می افتد از طریق بررسی هایی که به صورت ماهانه انجام می شود از این موضوع مطلع می شویم. 
وی تصریح کرد: موارد ذکر شده مربوط به شبکه گازرسانی است، اما در داخل منازل که لوله ها از طریق عایق کاری، کار شده اند دیگر تحت حفاظت 
خوردگی نیستند، معمواًل این لوله ها طول و عرض کمی دارند و باید مورد بازرسی دوره ای قرار داشته باشد. مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، با 
بیان این که بس��یاری از منازل قدیمی با لوله های گاز اولیه خود همچنان گازرس��انی می شوند، تاکید کرد : بر اساس مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان، 
سیستم لوله کشی منازل و سیستم های گازسوز هر دو تا سه سال یک بار باید از سوی کارشناسان سازمان نظام مهندسی مورد بازبینی قرار بگیرند، به 
همین سبب الزم است که آیین نامه اجرایی از سوی وزارت مسکن و شهرسازی برای این مورد تنظیم شود که هنوز این اتفاق نیفتاده و مبحث بازرسی 
لوله کشی داخل منازل اجرایی نشده است. مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز گفت: عمر لوله های پلی اتیلن نسبت به لوله های فوالدی بیشتر است زیرا 
دچار خوردگی نمی شود اما لوله های پلی اتیلن در دنیا دارای محدودیت تولید قطر هستند و فعاًل تا سایز ۶ اینچ و فشار PSI ۶۰ ) پوند بر ثانیه( تولید 

می شوند اما لوله های فوالدی محدودیت قطر ندارند و تا سایز ۵۶ اینچ و فشار PSI ۱4۲۰ تولید می شوند.

یک��ی از گزینه ه��ای روی می��ز مذاکرات 
اخیر سران کشورهای ایران و آذربایجان گسترش 
 تعام��الت ان��رژی مخصوص��ا در بخش س��وآپ 
نفت و گاز و اکتشاف و تولید نفت در حوزه دریای 
خزر بوده است. البته سابقه این تعامل به سال های 
قبل و قرارداد س��وآپی که بین دو کشور امضا شده 
برمی گردد، قراردادی که در راستای آن روزانه یک 
میلی��ون مترمکعب گاز از ای��ران به نخجوان صادر 
می ش��ود که این رقم طی 8 ماه نخس��ت امسال به 

۲۵۰ میلیون متر مکعب رسیده است. 
به گزارش ایس��نا، ای��ران در آبان ماه س��ال 
جاری و هنگامی که میزبان برگزاری نشس��ت سه 
جانب��ه با روس��یه و آذربایجان ب��ود آمادگی خود 
را ب��رای همکاری در بخش ه��ای مختلف انرژی 
با آذربایجان اعالم کرد و حس��ن روحانی-رئیس 
جمه��وری، در دی��دار ب��ا اله��ام علی اف-رئیس 
جمه��وری آذربایجان گفت: ایران، آمادگی دارد تا 
همکاری ه��ای خود با آذربایجان را در بخش های 
صنعتی از جمله سوآپ نفت و گاز، اکتشاف و تولید 
نفت در حوزه دریای خزر گس��ترش دهد. رئیس 
جمهوری، با اش��اره به همکاری های ۲ کش��ور در 

حوزه نفت��ی دریای خزر و توس��عه روابط بانکی، 
عنوان کرد: رؤسای کمیسیون های مشترک ۲ کشور 
بای��د همانطور ک��ه تاکنون برای گس��ترش روابط 
تالش کرده اند، همکاری های خود را در این مورد 
افزایش دهند. الهام علی اف نیز در این جلس��ه به 
ضرورت گسترش همکاری های ایران و آذربایجان 
در بخش های مختلف از جمله انرژی، همکاری در 
زمینه برق و استحصال از منابع نفتی خزر و کریدور 
ش��مال و جنوب تاکید کرد. در این راس��تا پس از 
س��فر پایان هفته هیات ایرانی به باکو امیرحس��ین 
زمانی نیا-معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر 
نفت گفت: راه های گسترش همکاری نفتی ایران و 
آذربایجان در بخش انرژی در باکو مورد بررس��ی 

قرار گرفت. فعالیت مش��ترک در دریای خزر یکی 
از محورهای مذاکره با هیئت آذربایجانی بوده است 

که مذاکرات در این زمینه ادامه دارد.
روابط ایران و آذربایجان در س��ال های اخیر 
در ح��ال گس��ترش بوده و گام های بس��یار خوبی 
برای توس��عه همه جانب��ه مناس��بات تهران-باکو 
برداش��ته شده است. جلسه سران ایران، آذربایجان 
 و ترکیه نیز  اواخر دس��امبر به میزبانی باکو برگزار 
می ش��ود. در راس��تای این تعامالت، روزانه یک 
میلی��ون مترمکعب گاز از ای��ران به نخجوان صادر 
می ش��ود که این رقم طی 8 ماه نخس��ت امسال به 
۲۵۰ میلیون متر مکعب رسیده است. صادرات گاز 
از ایران به نخجوان بر اساس قرارداد سوآپی انجام 

می شود که بین ایران و آذربایجان و نخجوان در 
سال های گذشته امضا شده است و طبق آن ایران 
مقداری گاز با حجم کمتر از یک میلیون متر مکعب 
را در آس��تارا تحویل گرفته و در شهرهای نزدیک 
آس��تارا اس��تفاده می کند. در مقابل این مقدار گاز 
دریافتی، ایران مطابق همان حجم گاز را از طریق 
جلفا ب��ه نخجوان تحویل می ده��د، در این مواقع 
ب��ه ازای ه��ر انتقال گاز یک ح��ق العمل یا هزینه 
ترانسفر گاز از کش��ورهای طرف قرارداد دریافت 
می شود، بنابراین انجام این کار از یک طرف برای 
 ایران صرفه اقتصادی دارد و از طرف دیگر موجب 
می ش��ود ایران یک گاز دو طرفه داش��ته باش��د. 
در این راس��تا چنانچ��ه در حوزه آس��تارا و خط 
اول سراسری مش��کلی پیدا می شد و خط نیاز به 
تعمیرات داشت یک منبع از سمت آذربایجان گاز 
آن منطقه را تامین می کرد و هیچ اختاللی در روند 
گازرسانی به وجود نمی آمد. تعامالت اخیر سران 
دو کش��ور حاکی از آن اس��ت که با توجه به اینکه 
دریای خزر حوزه مشترک محسوب می شود، دو 
کشور مایل به گسترش همکاری در بخش انرژی 

و مخصوصا دریای خزر هستند.

سوآپ   نفت و گاز

سه شنبه 14آذر 1396 سال سیزد               هم ـ شماره 3245             

آگهی مزایده 
در پرونده 9۵۰۵۱9 اجرایی آقایان عباس عبدیان محکوم است به پرداخت مبلغ 3/۱۷۵/۵4۶/9۵۵ در حق 
شرکت فنی مهندسی طهماس پی و مبلغ ۱4۶/8۷9/4۰8 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت حسب 

تقاضای محکوم له  اموال بشرح زیر: 
ام��ال ک مربوط به پالکهای 4۶/۵۵۵9 و 4۶/۵۵۵8: عبارتس��ت از س��اختمان 4 طبقه اداری مس��کونی که 
بص��ورت تجمیعی پروانه س��اختمانی صادر و در 4 طبقه )همک��ف پارکینگ یک واحد دارای ۷۰ مترمربعی و 
طبقات اول، دوم و س��وم هر یک دو واحد ۷۰ مترمربعی جمعا ۶ واحد مس��کونی ۷۰ مترمربعی و یک واحد 

اداری ۷۰ مترمربعی در همکف دارد 
- مال��کان محترم پالکهای حاض��ر عبارتند از: ۱- عباس عبدیان )یکی از محکومین( ۲- نادر حس��ین زاده 

3- آقای سرخوش هر یک دو دانگ بصورت بالسویه می باشد 
- ضمنا براس��اس محتویات پرونده ش��هرداری تا این تاریخ پایانکار ساختمانی صادر نشد و طبعا ملک فاقد 

صورتمجلس تفکیکی و سند تفکیکی برای آپارتمانهای موجود می باشد. 
در ضمن نشانی ملک: اسالمشهر خیابان امام موسی کاظم )ع( کوچه جنت ۶ پالک ۵۰ 

ارزیابی: 
با توجه به توضیحات فوق و قدمت بنا، مصالح مصرفی و عرف محل ارزش مقطوع دو پالک تجمیعی مشتمل 
بر ۶ واحد آپارتمان مس��کونی و یک واحد اداری در همکف- جنب پارکینگ بمبلغ کل ۱/4۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
تومان )یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان( و ارزش دو دانگ از ش��ش دانگ آن 4۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان 

)چهارصد و پنجاه میلیون تومان( ارزیابی و اعالم گردیده است. 
۱-  توقیف و ارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور بمنظور استیفای حق محکوم له از طریق 
مزایده ارزیابی شروع می گردد ۲- محل فروش اموال دفتر اجرای احکام مدنی شماره )۱( شهرستان اسالمشهر 
اس��ت. 3- هر کس می تواند ۵ روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید و در مزایده ش��رکت نماید. 
روز مزایده از س��اعت ۱۰ تا ۱۱ صبح ش��نبه 9۶/9/۲۵ میباش��د برنده مزایده ده درصد قیمت پیشنهادی را فی 
مجلس به عنوان س��پرده نقدا می بایس��ت پرداخت نماید. مال متعلق به کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
کرده است و بقیه بهاء در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت خواهد شد ضمنًا چنانچه روز 
مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همان روز در همان مکان و همان ساعت مزایده انجام خواهد شد. 

داورز شعبه هشتم حقوقی محاکم عمومی اسالمشهرم الف ۷4۲۷          

بده بستان انرژی 
 بین ایران 

و همسایه شمالی

آگهی مزایده نوبت دوم حراج 
در پرون��ده 9۵۰۱99/۱/ اجرا پرونده 9۵۰4۶۱/3 اج��را و 9۵۰49۲/8 اجرا آقای 
امیر حیدری جمعا محکوم است به پرداخت مبلغ ۷39/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق آقای 
سهیل عرب خوار با وکالت سیده زهره قدمگاهی جمعا به مبلغ 3۱/۵۵3/۱۱۲ ریال 

نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له  اموال بشرح زیر: 
موضوع: سه دانگ مشاع از ۶ دانگ پالک ثبتی 4۰/۲۵9 بخش ۱۲ تهران به مساحت 
۱۲۰۰ مترمربع واقع در اسالمش��هر نرس��یده به میدان نماز خیابان سوسنگرد بعد از 
ش��رکت میهن دارای س��ند مالکیت به ش��ماره چاپ 3۵۲۵۷۲ سری الف به صورت 
قطعه زمینی فاقد اعیانی می باش��د ارزش س��ه دانگ پالک مذکور توسط کارشناس 
رسمی دادگس��تری به مبلغ ۱/8۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل یکصد و هشتاد میلیون 
تومان ارزیابی شده است و مبلغ پایه مزایده اعالم می گردد ملک در تصرف محکوم 

علیه می باشد. 

۱-  توقیف و ارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور بمنظور 
اس��تیفای حق محکوم له از طریق مزایده ارزیابی شروع می گردد ۲- محل فروش 
اموال: اجرای احکام مدنی دادگس��تری اسالمشهر اس��ت. 3- هر کس می تواند ۵ 
روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید و در مزایده شرکت نماید. روز 
انجام مزایده 9۶/۱۰/۱۰ از ساعت 9 تا ۱۰ می باشد برنده مزایده ده درصد قیمت 
پیشنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید. مال متعلق 
به کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد کرده است و بقیه بهاء در فرجه قانونی 
ک��ه از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت خواهد ش��د ضمنًا چنانچه روز مزایده 
به عللی مصادف با تعطیلی باش��د فردای همان روز در همان مکان و همان ساعت 

مزایده انجام خواهد شد. 
مدیر اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسالمشهر - مهرگان پور صالح 

م الف 7386 

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی 
در اجرای ماده ۲۰8 قانون مالیاتهای مس��تقیم مصوب اس��فند ماه سال ۱3۶۶ بدینوسیله برگ/برگهای دعوت به هیات حل اختالف مالیات با مشخصات زیر به مودی/ مودیان 
ذیربط ابالغ می گردد تا در زمان تعیین شده با در دست داشتن اسناد و مدارک الزم در جلسه حل اختالف مالیاتی در نشانی مندرج در جدول حضور بهم رسانند. عدم حضور مانع 

از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود. 

ف 
شماره ردی
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شماره ملی 
شناسنامه 

/ثبت 

شماره برگ 
دعوت 
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دعوت  
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رسیدگی 

منبع 
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عملکرد 
سال 

درآمد یا ماخذ 
مشمول مالیات 

)به ریال( 

وقت رسیدگی 
نشانی محل تشکیل 

جلسه هیات حل 
اختالف مالیاتی ساعتتاریخ

 118
تعاونی 

روستایی 
امید نور 
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