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نمایندگان مجلس در گفتوگو با «عصر ایرانیان» :آخوندی پاسخگو باشد

احمد امیرآبادی فراهانی نماينده مردم قم در مجلس هم يکي ديگر
از نمايندگان مجلس بود که براي ســفر از قم به تهران و حضور در
مجلس با اين مشکل مواجه شده بود .وي در گفتگو با «عصر ايرانيان»
گفت :جاده تهران قم بستهشده است و در تالش هستيم که با قطار به
تهران برسيم و قطار هم در هر ايستگاه  1الي  2ساعت توقف دارد و
علت را عدم قابليت ايستگاه تهران براي پذيرش مسافر اعالم کردهاند.
وي بابيان اينکه دولت در مواجهه با بحرانها مديريت خوبي نداشته
است ،افزود :آنچه مسلم است چه در بحث زلزله کرمانشاه چه در اين
باش برف که از قبل پيشبينيشده بود دولت نتوانسته عملکرد قابل
قبولي از خود نشان دهد.

گروه راه و مسکن :عملکرد دولت از زلزله کرمانشاه تا برف و يخبندان
روز گذشــته همه تاييدي است بر مديريت ضعيف بحران در کشور.
عملکرد ضعيف وزارت راه و راهداري کشور در مواجهه با بارندگيهاي
روز گذشته باعث شد بســياري از هموطنانمان در سرما و يخبندان
درراههاي کشــور بمانند و باز اين «ســرهنگها» بودند که در همه
بحرانها پيش قدم بودند و به کمک مردم شــتافتند .هفته گذشته
ســازمان هواشناسي بارش برف و کوالک در کشــور در جادهها را
اعالم کرد و هشدار داد که مسافران براي سفر تجهيزات زمستاني به
همراه داشته باشند ،همچنين ازنظر تأمين سوخت و ادوات راهداري،
ترجمانهاي متولي در آمادگي کامل باشند.
به گزارش «عصر ايرانيان» از دو شــب گذشته با افزايش بارشها و
بارش برف در اســتانهاي تهران ،البرز و برخي استانهاي همجوار
تهران شــاهد بروز ترافيک ســنگين و مانــدن خودروها در برف و
آزادراههاي کشور هستيم.

سردار شــريف :سپاههاي استاني در حال امدادرساني در مناطق
برفگيرهستند

سخنگوي سپاه پاسداران انقالب اسالميگفت :در برف اخير برنامه
امدادرساني توسط سپاههاي استاني با قوت در حال اجرا است و نيروهاي
ما کنار ســاير نيروها فعال هستند .سردار رمضان شريف سخنگو و
مسئول روابط عموميکل سپاه پاسداران انقالب اسالميدرباره آمادگي
اين نيرو در امدادرســاني به مناطق درگير با کوالک اظهار کرد :در
سپاه پاسداران دستورالعمل دائميامدادرساني به مردم براي قرارگاهها،
سپاههاي استاني و  5يگان اصلي وجود دارد.
بر اساس اين گزارش بسيجيان و گروههاي جهادي از شب گذشته تا
کنون در حال کمکرساني به مردم هستند .اين گروههاي در اسکان
مردم ،پخش مواد غذايي ،باز کردن جاده و کمک براي بستن زنجير
چرخ ماشينها در حال امدادرسانی به مردم هستند.
اما عملکرد وزارت راه در مدیریت بحران مورد انتقاد نمایندگان مجلس
قرار گرفت .در همين رابطه حسینعلی حاجی دلیگانی نماينده مردم
شاهينشهر در مجلس در گفتگو با «عصر ايرانيان» که در به علت
برف و سرما و يخبندان در اتوبان تهران-قم مجبور به برگشتن به قم
شده بود ،ضمن انتقاد از عملکرد وزارت راه و راهداري گفت :اقدامات
وزارت راه در جاده منتهي به تهران بسيار ضعيف بود.

واکنش مردم در فضای مجازی به مدیریت بحران برف و یخبندان
واکنش مردم در فضاي مجازي به مديريت بحران برف و يخبندان
مهم نيست که حتي #ابطحي رييس دفتر شيخ تکرار هم از ديشب توي برف قم -تهران مونده و کمک نميرسه .مهم اينه #اصالحات توي کابينه وزير داره #آخوندي
االن مهمترين دغدغه وزارت راه اينه که اينايي که تو جاده تهران کرج و جاده قم تهران موندن بيمه هستند يا نه# .آخوندي_طور

وقتي ملت تو جادههاي منتهي به پايتخت 10ساعت گرفتار ميشن ،واي به حال شهرهاي ديگه! عم ً
ال آقاي آخوندي در #ناتواني يک رکورد دست نيافتني رو ثبت کرده!
يه سوال االن ما تو اين ترافيک و سرما يخ بزنيم بميريم به خانوادههامون بيمه تعلق ميگيره عايا؟ که آخوندي و نجفي راحت به ادامه استراحتشون بپردازند؟
از امروز در تمام شبکات راهکارهاي زنده ماندن در برف و سرما #آخوندي #نجفي #مديريت_بحران
زلزله اومد ،تهران رفت هوا ...عدهاي مدعي شدن شهردار رفته کيش و شهرداري هم تکذيب کرد!
برف باريد ،تهران رفت هوا ...عدهاي به شوخي گفتن شهردار رفته کيش و شهرداري هنوز تکذيب نکرده!
اما تو خيابونا که تردد کني ،متوجه ميشي#تهران_شهردار_نداره
به جاي اين همه پست و مشاورهايي که معموال کاري هم انجام نميدهند ،نجفي بايد به يک اسکيمو حکم ميداد :مشاور روزاي برفي
در دولتي که آتيش اونقد بايد بسوزه که تا خودش خاموش شه اين منطقي که مردم اونقد بايد توي اتوبانها بمونن که برفا آب شه!

ســوخت تعدادي از آنها ،شب را در سرما صبح گذراندند تا نيروهاي
راهداري وامداد به کمک آنها برسند.
نماينده مردم شاهينشهر بابيان اينکه با توجه به اعالم قبلي وزارت
راه و راهداري ميبايست اما ده ميبودند و اقدامات پيشگيرانه انجام
ميداند ،تشريح کرد :با توجه به اين اوضاع بههمريخته و اينکه متوجه
شديم تا صبح هم راه بازنخواهد شد به سمت قم برگشتيم درراه بارها
با وزير راه تماس گرفتم که ايشان پاسخگو نبود.
آخوندي بايد پاسخگو وضع موجود باشد

حاجي دليگاني با تأکيد بر اينکه وزير راه و شهرسازي و مديران ذيربط
بايد پاسخگوي وضع موجود درراههاي کشور باشد ،تصريح کرد :ورود
راهداري تهران هيچ اقداميانجام نداده بودند
نماینده مردم شاهینشــهر بابيان اينکه حوزه راهداري تهران هيچ و خروج در حال حاضر از طريق جاده به تهران ممکن نيست و بنده از
اقداميانجام نداده بود ،افزود :هيچگونه عمليات نمکپاشي انجامنشده طريق راه اين تالش دارم خودم را به تهران برسانم.
به همه مسئولین پیامک زدم
بود و ماشــينآالت راهداري وامداد نيز هم در مسير وجود نداشت و
نماینده مردم شاهین شهر اظهار کرد :بهوسيله پيامک هيئترئيسه
مردم در  2طرف اتوبان تهران به قم ايستاده بودند.
مجلس ،مســئولين وزارت راه و شهرســازي ،همــه وزرا و نيروي
مردم شب را در سرما صبح کردند
حاجي دليگاني با اشــاره به اينکه مردم از ساعت  11شب شنبه در انتظاميرا در جريان وضعيت مردم قراردادم و فقط يک نفر پاسخگو
اتوبــان گيرکرده بودند ،يادآور شــد :خانمهاي بــاردار ،مريضهاي بود و جويايي احوال شــد .نماينده مردم شاهينشهر ادامه داد :آقاي
قلبي،سالمندان ،زنها و بچهها شرايط بسيار سختي داشتند و نياز به حسن نيا معاون راهداري کشور قولهايي براي باز شدن مسير مردم
امداد فوري به مردم بود که هيچ اقداميانجام نشد و مردم با توجه اتمام دادهاند که متأسفانه چنين اتفاقي نيافتاد.

نه تدبيري انديشيده و نه کاري انجامشد

سید ناصر موسوی الرگانی نماينده مردم فالورجان در مجلس هم
جز کساني بود که در اتوبان تهران قم گرفتار برف و يخبندان و عدم
مديريت راهداري با توجه به اعالم قبلي ،شده بود .موسوی الرگانی
در گفتگو با «عصر ايرانيان» با اشاره به وضعيت اسفناک اتوبان تهران
قم گفت:عليرغم اينکه اطالعرســاني دقيق راجع وضعيت آبوهوا
کشور شده بود که در اواخر هفته گذشته و اوايل هفته بارش شديد و
کاهش دماي هوا را خواهيم داشت ،حقيقت ًا در اين زمينه نه تدبيري
انديشيده و نه کاري انجامشده است .نماينده مردم فالورجان بابيان
اينکه قب ً
ال در بزرگراهها روي گارد ريلها و در ميان راه در اتاقکهاي
مخصوص کيسههاي شن و نمک وجود داشت ،افزود :در حال حاضر
در مسير 82کيلومتري که بنده از قم تا نزديک فرودگاه را طي کردم،
کيسهشن و نمک و يا وسايل امدادرساني نديدم تا حداقل خود مردم با
کمک هم خودشان را از اين واقعه نجات دهند.

اميرآبادي خاطرنشان کرد :در برف سال  86تهران و قم که منجر به
اختالالتي در امور شد مردم شهر قم مديريت شهري تهران را با قم
مقايســه ميکرند و ميگفتند که چرا شهرداري قم مانند شهرداري
تهران در مواجهه با بحران عمل نکرد .نماينده مردم قم افزود :متأسفانه
وقتي يک روحيه جهادي در مديريت کشور وجود نداشته باشد وضعيت
کشور دو مواجهه با بحرانها همينگونه است.دوي اظهار کرد :وزارت
راه و راه داري آمادگي الزم براي پيشگيري از اين وضعيت را نداشت
راههاي منتهي به تهران از قم از کرج و حتي از گرمسار که يک منطقه
کويري است ،اکثر مردم به مشکل برخور کردهاند.
مجلس پول خوبي در اختيار سازمانهاي امدادي قرار داده است

مجلس پول خوبي را در اختيار ســازمانهاي امدادي قرار ميدهد بر
طبــق ماده  1012مبالغ زيادي را در بودجه تصويب کرديم و تعجب
ميکنم چرا اينچنين وضعيتي بايد براي مردم ايجاد شود.
انتقال پروازهای تهران به فرودگاههاي اصفهان و يزد

قائم مقام مديرعامل شرکت فرودگاهها در امور فرودگاهها گفت :به دليل
يخزدگي باند پروازي و کاهش ديد افقي در فرودگاههاي مهرآباد و امام
خميني (ره) پروازها انجام نميشود و پيشبيني ميشود اين وضعيت
تا بعد از ظهر امروز ادامه يابد .حسين اسفندياري در گفتوگو با فارس،
اظهار داشت :فرودگاه جايگزين فرودگاههاي مهرآباد و امام خميني(ره)،
فرودگاههاي شهيدبهشتي اصفهان و يزد هستند که از شب گذشته
پروازهايي که در آســمان مانده بود و امکان نشستن در فرودگاههاي
مهرآباد وامام(ره) را نداشتند ،به فرودگاههاي اصفهان و يزد منتقل شدند
و هماکنون ظرفيت اين فرودگاهها نيز تکميل شده است.
 وزیر راه :مردم هشدارها را جدی بگیرند

در حالی که اسفندیاری از انتقال پروازهای تهران به سایر فرودگاهها
خبر داده بود وزیر راه و شهرســازی از فراهمشدن شرایط نشست و
برخاست در فرودگاه امام خمینی(ره) و ازسرگیری پروازهای ورودی و
خروجی به فرودگاه مهرآباد خبر داد و گفت :از مردم درخواست میشود
هشدارهای پلیس راه و سازمان راهداری را جدی بگیرند.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی ،عباس آخوندی در حاشیه حضور
در مرکز مدیریت راههای کشور و ستاد بحران بررسی وضعیت راههابه
مردم توصیه کرد که نهایت همکاری را داشته باشند ،زیرا این کاری
نیست که یک دســتگاه بهتنهایی موفق به انجام آن باشد و نیاز به
کمک مردم دارد.
بر اساس اين گزارش ،به نظر ميرسد کمکاري در ارائه خدمات مناسب
به خصوص در شرايط فعلي موجب ماندن مردم در ترافيک جادهها
عملکرد ضعیف مدیران نباید به پای نظام نوشته شود
شده است از سوي ديگر نبود مديريت صحيح بحران بين مسئوالن
کرده
ايجاد
مردم
موسوی الرگانی افزود :اين جوي که راهبندان براي
ً
از شــب گذشته کامال مشخص است و با بارش برف نه چندان زياد
بــود جو خوبي براي نظام نبود و ضعف عملکرد مديران نبايد بهپاي بسياري از محورهاي مواصالتي مسدود و سيستم سوخترساني با
نظام نوشته شود.
مشکل مواجه شد همچنين ناوگان حملونقل عمومينيز دچار مشکل
دولت نتوانسته عملکرد قابل قبولي در بحرانها از خود نشان دهد شده است.

فرصتهايي که در اختالف گازي ايران و ترکمنستان ميسوزد

عصرايرانيان-گروه انرژي :در سايه اختالفات گازي عربستان به
تازگي آمادگي خود را براي سرمايهگذاري در خط لوله تاپي اعالم
کرده است که اين موضوع باعث از دست رفتن بازار صادرات گاز
منطقهاي ايران به کشورهايي همچون پاکستان و هند ميشود.
اين در حالي اســت که اخيــرا نگرانيهايي در خصوص محکوم
شدن ايران در پرونده گازي با ترکمنستان همچون پرونده گازي
اين کشور با ترکيه به وجود آمده که شرکت ملي گاز توضيحاتي
در اين باره منتشر کرده است.به گزارش فارس ،شرکت ملي گاز
ايران در واکنش به گزارش «اينک ترکمنستان» که چندي پيش
با اشــاره به صحبتهاي رئيس کميســيون امنيت ملي مجلس
شوراي اسالميمنتشر شد توضيحاتي را براي خبرگزاري فارس
ارسال کرد که متن اين توضيحات به شرح زير است.به استحضار
مردم شــريف ايران ميرساند پس از سخنراني جناب آقاي دکتر
بروجردي ،رئيس محترم کميســيون امنيت ملي مجلس شوراي
اسالميدر مورد نگرانيهاي ايشان از قرارداد گازي ترکمنستان و
حواشي و مطالبي که پيرو آن در روزنامهها ،جرايد ،خبرگزاريها
و شــبکههاي اجتماعي مطرح شد ،شرکت ملي گاز ايران ضمن
احترام به نظرات ايشــان و کليه افرادي که موضوع فوق را مورد
نقد قرار دادند ،موارد زير را صراحت ًا در مورد مناســبات قرارداد با
شرکت ترکمن گاز اعالم مينمايد؛ -۱قرارداد گازي شرکت ملي
گاز ايران و شــرکت ترکمن گاز يک قــرارداد بينالمللي و تابع
ضوابط مشــخص و معيني است که در همان قرارداد به صورت
مفصل و کامل درج شــده ،مورد توافق طرفيــن قرارداد بوده و
کليه مناسبات تجاري ،شــکايات ،مذاکرات و ...بر همان اساس
عمل ميشــود و هيچ قرارداد و يا موضوع ديگري بر آن اثرگذار
نخواهد بود -۲.اين قرارداد هيچ ارتباطي يا قرارداد فروش گاز به
شرکت بوتاش ترکيه ندارد و ربط دادن موارد و بندهاي مختلف
آن با قرارداد ترکيه که متأســفانه دائم ًا از سوي برخي رسانههاي
داخلي به آن پرداخته ميشــود ،نداشته و بنابراين ايجاد شبهه در
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خبر
پاسخ زنگنه به ايرادات ديوان
محاسبات ابهامات جديد ايجاد کرد

عدم وجود روحيه جهادي در مديران ،وضع موجود را رقم ميزند

دستور سرلشــکر باقري به نيروهاي مسلح براي مساعدت در
امدادرساني به مناطق برفگير

رئيس ستادکل نيروهاي مســلح دستور داد تا نيروهاي مسلح براي
کمک به روند امدادرساني در مناطق برفگير ،با تمام توان وارد ميدان
شــوند .رئيس ستاد کل نيروهاي مســلح در پيامياز اعالم آمادگي
نيروهاي مســلح در امر کمکرســاني به دولت و نيروهاي امدادي
در بازگشايي راههاي کشــور خبر داد و اعالم کرد به تمام نيروهاي
مســلح ابالغ شده است که در صورت نياز با نيروهاي امدادي در امر
امدادرساني همراهي کنند.
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راه و انرژی

توضيحاتشرکتمليگازدربارهقراردادگازيايرانوترکمنستان

اذهان عموميخواهد بود -۳.در مورد موضوع داوري فروش گاز
ال مفص ً
به شرکت بوتاش قب ً
ال اطالعرساني شده است -۴.شرکت
ترکمن گاز براســاس قرارداد حق دارد به صــورت مذاکره و يا
ارجاع بــه داوري در مورد موارد اختالفــي تصميم بگيرد و اين
حق براي شــرکت ملي گاز ايران نيز کام ً
ال وجود دارد و تاکنون
نيز براساس همين دو اصل عمل شده است -۵.شرکت ملي گاز
ايران ضمن رعايت حســن همجواري به صورت دائمياز ساليان
گذشــته تاکنون به اين قرارداد به عنوان يــک قرارداد تجاري
فيمابين دو شــرکت نگريسته که ميتوانست بخشي از نيازهاي
ما را «براســاس توافقات دوجانبــه و هزينههايي که براي ايجاد
تأسيســات الزم شده اســت» رفع کند که متأسفانه در مواردي
با قطع گاز ،مشــکالتي در روند ارتباطات دوسويه به وجود آورده
است.عليايحال اين شرکت با برنامهريزي و ايجاد خطوط انتقال
گاز به شمال کشور ،نيازهاي داخلي را رفع کرده ،براساس عزت
و مصلحت در مذاکرات شــرکت ميکنــد و هماکنون با قدرت
و بــدون نياز بــا طرفهاي مقابــل مذاکره و يــا در داوري از
حقــوق خود دفاع خواهد نمود -۶.در خاتمه اين شــرکت ضمن
درخواست از کليه صاحبنظران ،نويسندگان ،روزنامهها و جرايد
و خبرگزاريهــا در خصوص عدم پرداختن به جزئيات قراردادي
به علت اينکه ممکن است هرکدام از آنها در داوري عليه شرکت
ملي گاز ايران مورد استفاده قرار گيرد ،به مردم اطمينان ميدهد
براســاس قرارداد ،با تمام توان حقوق حقه کشــور با استفاده از
تماميامکانــات در داوري دفاع نمــوده و اجازه تعرض به حقوق
ملت را نخواهد داد.
فرصتهايي کــه در اختالف گازي ايران و ترکمنســتان
ميسوزد

در حالي که شــرکت ملي گاز اين جوابيه را صادر کرده اســت
به تازگي خبري مبني بر ســرمايه گذاري عربستان براي احداث
خط لوله انتقال گاز تاپي (ترکمنســتان ،افغانســتان ،پاکستان و

آگهی حصر وراثت آقای ســید عبدالمجید شــهرت موسوی پور نام پدر ســید نصرت اله بشناسنامه
 1850076197صادره از بهبهان درخواســتی بخواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح
داده که مادرم مرحوم طال شــهرت ثناخوان بشناسنامه  1326-712صادره بهمئی در تاریخ 94/5/10
در بهبهان اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتند از  -1 :متقاضی سید شمس اله موسوی پور به ش ش
 1345-781بهمئی  -2ســید صادق موسوی پور به ش ش  57-33856بهبهان  -3سید محمد موسوی
پور به ش ش  1347-780بهمئی  -4سید عبدالمجید موسوی پور به ش ش  1368-1850076197بهبهان
 -5عنایت اله بیدار بخت منش به ش ش  1357-33857بهبهان ( پســران متوفی)  -6سید آمنه موسوی
پور به ش ش  1349-782بهمئی  -7صدیقه بیدار بخت منش به ش ش  1359-1073بهبهان  -8سیده
زهرا موســوی پور به ش ش  1366-5771بهبهان  -9سیده فاطمه به ش ش  1365-2235بهبهان -10
سیده رحیمه موسوی پور به ش ش  1361-1595بهبهان  -11مهناز موسوی پور به ش ش 1353-817
کهگیلویه ( دختران متوفی) اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید
تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه
تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ ابزار شود از درجه
اعتبار ساقط است.
غفار شهبازی  -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان
آگهی مزایده نوبت اول محکوم له  :محمد حسین  ،احترام  ،نسرین شهرت همگی حقانی با وکالت حامد
شــفیع پور محکوم علیــه  :باقر کاظمیان پور به موجب پرونــده  960387و  960386اجرایی حکم بر
پرداخت مبلغ محکوم به به میزان دویســت و هفتاد و دو میلیون ریال بانضمام خسارت تاخیر تادیه و
هزینه دادرســی در حق خواهان و پرداخت هزینه اجرایی در حق دولت می باشــد نظر به انیکه ملک به
شــماره پالک ثبتی  5645/41بخش یک بهبهان بنام باقر کاظمیان پور به میزان شــش دانگ و با متراژ
 178/70معادل یکصد و شــصت و پنج میلیون و هفتصد و ســی و سه هزار تومان ارزش گذاری شده

هند) به نقل از ماکســات بابايف ،معاون نخستوزير ترکمنستان
و مســئول بخش سوخت و انرژي ،منتشــر شده است.با سرمايه
گذاري عربستان در بخش صادرات گاز ترکمنستان به افغانستان
و پاکســتان و هند عمال بهترين فرصتهاي صادرات گاز ايران
در منطقه از دست خواهد رفت و اين موضوع زنگ خطري براي
مسئوالن صادرات گاز ايران است.سال گذشته ،مسئولين وزارت
نفت با ترکمنســتان ،بر سر مســائل مالي صادرات گاز اختالف
پيــدا کردند و اين اختالف پس از مذاکرات متعدد بين طرفين به
داوريهاي بين المللي ارجاع داده شد.اين اختالفات مالي باعث
شد تا ترکمنســتان گاز خود را براي صادرات به ايران قطع کند.
در حالي که ابتدا ترکمنســتان علت قطع صادرات را مشــکالت
فني اعالم ميکرد اما بعدها مشــخص شــد که اختالفات مالي
بين شــرکت گاز و ترکمن گاز دليل اصلي قطعي گاز بوده است.
بعد از آن به جاي حل اختالفات با اين کشور بر سر ميز مذاکره،
با طوالني شــدن روند مذاکرات ترکمنستان مجبور به ارجاع اين
اختالف به داوري بين المللي شد.واردات گاز از ترکمنستان براي
هردو طرف ايران و ترکمنستان منافعي به دنبال داشته است ،اما
متاســفانه عملکرد منفعالنه مســئولين وزارت نفت در مذاکره با
طرف ترکمنستاني باعث شده است تا منافع ايران و ترکمنستان
از اين تجارت گاز در دامن رقبا قــرار بگيرد.ازجمله منافع ايران
از واردات گاز از ترکمنســتان آن اســت که ايران با خريد گاز از
ترکمنســتان ميتواند نياز گاز خود در استانهاي شمالشرقي را
تامين کرده و هزينههــاي هنگفتي براي انتقال گاز از جنوب به
شــمال شرق کشور صرف نکند.از طرفي نيز ميتواند گاز اضافي
در جنوب کشور را به کشورهاي نزديک تر مانند عراق و پاکستان
صادر کند.بايد توجه داشت که بدين طريق ايران خواهد توانست
بههاب گازي منطقه تبديل شــود و در اين مسير گاز ترکمنستان
يکي از مهمترين فرصتهاي ايران براي تبديل شــدن بههاب
گازي منطقه اســت چراکه با اســتفاده از گاز ترکمنستان امکان

توسعه بازارهاي صادراتي خود را با گازي ارزان و با حداقل هزينه
در منطقه خواهد داشت.منافع طرف ترکمنستاني نيز در صادرات
گاز بــه ايران عالوه بــر ايجاد يک درآمد پايــدار براي خود در
بلندمدت آن خواهد بود که ترکمنســتان با دسترســي به دروازه
ايران خواهد توانســت به بازارهاي ديگر منطقه دسترســي پيدا
کند و عمال به ســبد صادراتي خود با حداقل هزينه تنوع بخشد.
با اجراي خط لوله تاپي به کمک عربســتان ،ايران به طور کلي
فرصتهاي خود در شــرق کشــور را براي تبديل شدن بههاب
گازي منطقه از دســت خواهد داد .درواقع خط لوله تاپي با تامين
گاز مورد نياز پاکســتان و هند از طريق ترکمنستان موجب مي
شــود تا ايران از بازارهاي پاکســتان و هند کنار گذاشته شود تا
اجراي قرارداد خط لوله صلح نيز با چالش بيشتري مواجه شود.از
طرفي بدين طريق ديگر نياز ترکمنستان به صادرات به ايران نيز
کاهش پيدا خواهد کرد و عمال فرصت واردات گاز از ترکمنستان
نيز از بين خواهد رفت.طبق آنچه گفته شــد اهميت واردات گاز
از ترکمنســتان بيش از آنکه تامين نياز گاز مناطق شمال شرقي
کشــور باشــد ،تعيين کننده آينده صادرات گاز ايران خواهد بود،
بنابراين از مسئولين وزارت نفت انتظار ميرود تا ديپلماسي گازي
را هرچه ســريعتر ،قبل از آنکه کشورهايي همچون عربستان و
امارات ابتکار عمل در اين بازار را در دســت بگيرند ،فعال کنند.
مســئوالن اين وزارتخانه بايد با جذب حداکثري گاز ترکمنستان
و توســعه صادرات گاز به پاکســتان و هند قراردادهاي بر زمين
مانــده صادرات گاز مانند قــرارداد گازي با پاکســتان را هرچه
سريعتر پيگيري کنند.تمام اين اتفاقات زنگ خطر از دست رفتن
فرصتهــا براي ايران را به صدا درآورده اســت.اگر مســئوالن
وزارت نفت همچنان از صــادرات گاز غفلت کنند و زودتر اقدام
به فعال کردن ديپلماســي موثر و همچنين ايجاد يک نقشه راه
جامع در خصوص صادرات گاز نکنند ،منافع حاصل از اين انرژي
خدادادي براي کشورمان از بين خواهد رفت.

اســت ( ضمنا ملک مذکور به میزان پنج میلیون تومان در رهن بانک تجارت میباشــد) ،لذا با توجه به
تقاضای محکوم له و با عنایت به مراتب فوق وفق مفاد قانون اجرای احکام مدنی و بر اساس مواد 118
و  119همان قانون مراتب یک نوبت در روزنامه های محلی آگهی تا چنانچه شخصی مایل به خرید باشد
در مورخ  1396/12/06ساعت  9صبح الی  11ظهر در مزایده واقع در اجرای احکام حقوقی دادگستری
بهبهان که با حضور نماینده محترم دادســتان به مرحله اجراء گذشته می شود شرکت نماید مزایده از
قیمت ارزیابی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده می باشد برنده مزایده
باید ده درصد بهاء را فی المجلس به عنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری بهبهان تودیع نماید و
مابقی را ظرف مدت یکماه پرداخت نماید و در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بها را نپردازد
سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود و مزایده تجدید خواهد شد کلیه هزینه
های متعلقه از نقل و انتقال  ،مالیات و مستغالت و هزینه درج در آگهی و هزینه های دیگر به عهده برنده
مزایده خواهد بود و کسانیکه مایل به شرکت در مزایده میباشند می تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده به
شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری بهبهان مراجعه و اطالعات مربوطه را کسب نمایند.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بهبهان -مهدی نوریان
آگهی احضار متهم حسب پرونده کالسه 961379شعبه ششم دادیاري دادسراي عمومي و انقالب سنندج
موضوع شکایت آقای حسین امینی علیه حمید پیری فرزند حسن به اتهام خیانت در امانت از سوی این
دادیاری تحت تعقیب می باشد به واسطه مجهول المكان بودن مشارالیه و به تجویز از ماده 174قانون
آیین دادرســی کیفری مصوب  ، ۱۳۹۲مراتب در روزنامه و در یک نوبت آگهی میگردد  ،تا متهم ضمن
اعالم حق معرفی و داشــتن وکیل وفق قانون آئین دادرســی کیفری  ۱۳۹۲به همراه خود ،ظرف ســی
روز از تاریخ انتشــار در شعبه ششــم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب سنندج حاضر و از اتهامات
انتسابی دفاع نماید .در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهارنظر و تصمیم مقتضی اتخاذ
میگردد./.م/الف3511:

وزير نفت در حالي براي توجيه عدم واريز
ســهم صندوق توســعه ملي از صادرات
فرآورده نفتي به قانون برنامه ششم و حکم
معاونت حقوقي رياست جمهوري متوسل
شده که اين استنادات پايه محکميندارد.
به گزارش تسنيم ،ديوان محاسبات کشور
در گزارش تفريــغ بودجه  95به موضوع
عــدم واريز ســهم  1.2ميليــارد دالري
ســهم صندوق توســعه ملي از صادرات
فرآوردههــاي نفتي پرداخته اســت.اين
گزارش بالفاصله بــا واکنش تند دو تن
از مقامات ارشد دولت رو به رو شد.رئيس
ســازمان برنامه و بودجــه اين گزارش را
موجب تشويش اذهان عموميدانست و
وزير نفت نيز تاکيد کرد در گزارش ديوان
يک يا دو صفر جا به جا شــده اســت.در
همين خصوص بيژن زنگنه وزير نفت به
ارائه توضيحاتي در خصوص پرداخت سهم
صندوق توســعه از صادرات فرآور دههاي
نفتــي پرداخت که ابتدا تــا حدودي قانع
کننــده به نظر ميرســيد.به گفته زنگنه
صادرات فرآوردههــاي صادراتي اصال به
شرکت ملي نفت متعلق نبوده که سهمياز
آن به صندوق توسعه ملي واريز شود.وي
بــا بيان اينکه مــا در وزارت نفت در اين
خصوص ابهام داشتيم چراکه شرکت نفت
به نمايندگي از پااليشگاههاي خصوصي
صادرات را انجام ميدهد ،گفت :براي رفع
اين ابهام حکمياز معاونت حقوقي رياست
جمهوري گرفته شد که نظر وزارت نفت در
خصوص عدم نياز به واريز سهم صندوق
توســعه از صــادرات فرآوردههاي نفتي
تاييد شد.همچنين موضوع سهم واريزي
ي نفتي به حســاب
از صادرات فرآوردها 
صندوق توسعه ملي در قانون برنامه ششم
توسعه نيز اصالح شده است.در خصوص
توضيحات زنگنه دو نکته مهم وجود دارد
اول اينکه معيار بررسي و صدور حکم در
موارد اين چنيني نميتواند معاونت حقوقي
رياست جمهوري باشد و مشخصا مجلس
شــوراي اســاميبايد در اين خصوص
توضيح دهد.از سوي ديگر وزير نفت براي
اســتناد ديگر خود به قانون برنامه ششم
توســعه اشاره کرده اســت ،اين در حالي
است که قانون مذکور از ابتداي سال 96
ضرورت اجرا پيدا کرده و نميتواند به مفاد
گزارش تفريغ بودجه سال  95مرتبط باشد.
نکته مهم تر اينکه بررسي سندي که به
تازگي ســازمان برنامه و بودجه (جزييات
سهم سازمان هدفمندي از محل افزايش
قيمت حاملهاي انرژي ســال  )95منتشر
کرده بر ابهامات توضيحــات وزير نفت
ميافزايد.بر اين اســاس درحالي که وزير
نفت تاکيد کرده بود براساس حکم معاونت
حقوقي رياســت جمهــوري و همچنين
حکم برنامه ششــم توسعه سهم صندوق
از صادرات فرآوردههاي نفتي واريز نشده،
در سند سازمان برنامه و بودجه در قسمت
کسورات به ســهم  20درصدي صندوق
توسعه ملي اشــاره شده است.بر اين مبنا
حدو 2هزار و  800ميليــارد تومان بابت
کســورات ســهم  20درصدي صندوق
توسعه ملي از صادرات فراوردههاي نفتي
در نظر گرفته شده است.با وجود اين سند
روشــن ،وزارت نفت بايد توضيح دهد که
اگر به استناد راي معاونت حقوقي نيازي
به واريز سهم بيست درصدي صندوق از
صادرات فرآوردههاي نفتي نبوده موضوع
لحاظ کردن حدود  3هزار ميليارد تومان در
کسورات سهم سازمان هدفمندي از محل
فروش فرآوردههاي نفتي چيست؟
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی به موجب پرونده کالسه  ۹۶۰۶۱۹شعبه  ۱۰۲کیفری دو سنندج شکایت بهروز
زارعی فرزند احمد عليه رضا رحیمی فرزند فتح اله به اتهام توهین و تهدید ؛ متهم تحت تعقیب می باشد ،
مشارالیه در نشانی اعالمی شناخته نشده و بنا عليهذا به استناد ماده  ۱۸۰قانون آئین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب  ۱۳۷۸به نامبرده ابالغ می گردد که به منظور رسیدگی به اتهام
انتسابی مورخ  97/2/2راس ساعت  ۱۲صبح در جلسه دادگاه در این شعبه حضور یابد انتشار این آگهی
به منزله ابالغ وقت رسیدگی محسوب و در صورت عدم حضور دادگاه بصورت غیابی به صدور رای
مبادرت خواهد نمود .م/الف3499:
مدیر دفتر شعبه  ۱۰۲کیفری سنندج
آگهی احضار متهم حســب پرونده کالسه  961596شعبه ششــم دادیاري دادسرای عمومی و انقالب
ســنندج موضوع شکایت آقای سلمان سوسنی علیه حاتم فالحی به اتهام خیانت در امانت از سوی این
دادیاری تحت تعقیب می باشد به واسطه مجهول المكان بودن مشارالیه و به تجویز از ماده 174قانون
آیین دادرســی کیفری مصوب  ، ۱۳۹۲مراتب در روزنامه و در یک نوبت آگهی میگردد ،تا متهم ضمن
اعالم حق معرفی و داشــتن وکیل وفق قانون آئین دادرســی کیفری  ۱۳۹۲به همراه خود  ،ظرف ســی
روز از تاریخ انتشــار در شعبه ششــم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب سنندج حاضر و از اتهامات
انتسابی دفاع نماید .در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهارنظر و تصميم مقتضی اتخاذ
میگردد ./.م/الف3460:
دادیار شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب سنند زاهد کريمی

