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اخبار
زنگنه :توسعه اليه نفتي را به راحتي
به «توتال» نميدهيم

وزير نفت گفت :توســعه اليههاي نفتي
پــارس جنوبــي را ب ه راحتي بــه توتال
نميدهيم.به گــزارش مهر ،بيژن زنگنه
در حاشيه نخستين دوره جايزه سرآمدي
و بهبود مستمر صنعت نفت درباره سفر
اخيرش به هند به همراه رئيس جمهوري
گفت :در اين ســفر درباره برداشت نفت
با هنديها مذاکره کرديم ،بحث ديگري
درباره توســعه ميدان فــرزاد بي بود که
پيشــرفت خوبي داشــت؛ به طور کلي
در اصــول با يکديگر توافق داشــتيم و
انشاءا ...در جزئيات هم به نتيجه برسيم.
وي درباره اين که آيا توســعه اليههاي
نفتي پارس جنوبي به شرکت دانمارکي
مرســک واگذار ميشود ،با بيان اين که
ادغام شرکت مرســک با توتال فرانسه
نهايي شده است ،افزود :توسعه اليههاي
نفتي پارس جنوبــي بهراحتي به توتال
ســپرده نميشــود.وزير نفت درباره اين
که نظر شــما درباره آغــاز بخش دوم
ســاخت خط لوله گازي تاپي چيســت،
اظهار کرد :خط لوله انتقال ترکمنستان-
افغانستان-پاکســتان-هند (تاپــي) هر
زمان اجرايي شــد دربــاره آن صحبت
ميکنيم.زنگنه همچنين برگزاري آزمون
اســتخداميوزارت نفت در ســال  ۹۶را
منتفي دانســت.وي در پاسخ به پرسشي
درباره سوآپ نفت خام کرکوک نيز گفت:
ترانزيت نفت عراق منتفي نشده است.
بارشها در  ۲۷استان کشور
منفي شد

مــــقايسه ميــزان
بارشها در سال آبي
جاري با آمار درازمدت
نشان ميدهد تنها در
استانهاي آذربايجان
شــرقي ،اردبيــل ،آذربايجــان غربي و
کردســتان آمار بارشها مثبت بوده و در
 ۲۷استان باقيمانده آمار بارشها منفي
است.به گزارش تســنيم ،بررسي ميزان
بارشهاي ايــران از ابتداي ســال آبي
جاري (اول مهرماه  )96تا روز شنبه (12
اسفندماه) و مقايسه آمار تفکيکي بارش
در هر استان با آمار بارشها در درازمدت
بهصورت متوســط مدت مشــابه (آمار
49ســاله) حاکي از اين است که ميزان
بارشها تنها در  4استان کشور مثبت بوده
است.مقايسه ميزان بارشها در سال آبي
جاري با آمار درازمدت نشان ميدهد تنها
در اســتانهاي آذربايجان شرقي ،اردبيل،
آذربايجان غربي و کردستان بهترتيب با
 15 ،31.1 ،32.7و  9.5درصــد افزايش،
آمار بارشها مثبت بوده و در  27اســتان
باقيمانده آمار بارشها منفي است.

نماينده سازندگان تجهيزات صنعت نفت
ايران گفت :ميزان مطالبات سازندگان
تجهيزات نفتــي از وزارت نفت يکهزار
ميليارد تومان و مربوط به  ۶۰شــرکت
اســت.رضا خياميان در گفتگو با مهر،
ميزانمطالباتسازندگانتجهيزاتنفتي
از وزارت نفــت را يکهزار ميليارد تومان
اعالم کرد و گفت :اين ميزان مطالبات
مربوط به  ۶۰شرکت است.وي با بيان

اخبار

مطالبه يکهزار ميليارد توماني سازندگان صنعت نفت

اينکه بخشي از اين مطالبات را مربوط به
سال گذشته است ،افزود :بخشي ديگر
نيز مربوط به  ۶ماهه نخست سال جاري
است.خياميان ادامه داد :اميدوار بوديم که
اين مطالبات تا پيش از نيمه اسفندماه
پرداخت شــود اما به نظر ميرسد اين
مبلغ و حتي بخشــي از آن هفته آينده
تسويه شــود.چراکه اين شرکتها ۶۰
هزار نيروي کار مســتقيم دارند که در

صورت تاخيــر در پرداخت حقوق آنها،
ممکن است مشــکالت کارگري نيز
به تاخير پرداخت حقوق اضافه شــود.
وي اظهار کرد :بخشي از اين مطالبات
مربوط به شرکت ملي نفتخيز جنوب،
شرکت ملي نفت و گاز مرکزي ،شرکت
ملي گاز ،شــرکت ملي نفت و بخشي
ديگر نيز با يک يا دو واسطه مربوط به
پروژههاي فازهاي مختلف پارس جنوبي

در عسلويه است.وي در ارتباط با دستور
کار ســاخت  ۱۰قلم گروه کااليي دوم
صنعت نفت که پيش از اين يک گروه
 ۱۰قلميديگر بوميسازي شده بودند،
توضيح داد :حدود  ۲۴قلم کاالي اساسي
صنعت نفت کانديد ساخت شدهاند که
انتظار ميرود همراه با قراردادهاي جديد
در زمان نمايشــگاه بين المللي نفت در
سال آينده ،مورد بررسي قرار بگيرند.روز

شنبه علي کاردر ،مديرعامل شرکت ملي
نفت ايران ،در دومين کنگره بينالمللي
اکتشــاف و توليــد و پنجمين کنگره
بينالمللي صنعت حفاري ايران گفت:
با وجود مشــکالتي که در حوزه تأمين
منابع مالــي داريم تالش خود را به کار
گرفتهايم تا پايان امسال به پيمانکاران
و سازندگان در حوزههاي مختلف بدهي
نداشتهباشيم.

براساس اسناد منتشره ،حضور افراد فاقد صالحيت در زيرمجموعه صندوق بازنشستگي نفت غیرقابل انکار است

عصرايرانيان-گــروه انــرژي:

زنگنه در حالي عضويت نيروهاي
فاقــد صالحيت در هيئت مديره
شــرکت زيرمجموعه صندوق
بازنشســتگي نفــت را تکذيب
کرد که اســناد ايــن موضوع را
تاييــد ميکند.اخيرا نايب رئيس
کميسيون انرژي مجلس گفت:
«اســناد موجــود صندوقهاي
بازنشستگي صنعت نفت نشان
ميدهــد ،نيروهــاي خدماتي
رئيس اين صندوق به عضويت
هيئت مديره يک شــرکت تازه
تاســيس بازرگاني درآمدند».با
توجــه به اين اســناد بايد گفت
که شــاهد بروز پديده رانت در
شرکت زيرمجموعه صندوقهاي
بازنشستگي نفت هستيم که اين
امر ميتواند ناشي از سوء مديريت
در وزارت نفت باشــد لذا جهت
مقابله با پديــده رانت و احياي
شايسته ساالري بايد مسئوالن
پيگيري اين مساله را در دستور
کار قرار دهنــد تا از حضور افراد
بي کفايت در ســاختار سازماني
شرکتهاي زيرمجموعه وزارت
نفت جلوگيري به عمل آمده و با
انتخاب افراد شايسته و باکفايت
جلوي آسيب زدن به منافع ملي و
مردم گرفته شود.به گزارش مهر،
هدايت ا… خادمي ،نايب رئيس

کميسيون انرژي مجلس شوراي
اســامياخيرا گفت :شــرکت
اهداف رهپويــان خاورميانه در
تاريخ  ۲۴تير  ۹۶به ثبت رسيده
اســت و تعــدادي از نيروهاي
خدماتــي رئيــس صندوقهاي
بازنشســتگي صنعــت نفت به
رياســت هيئت مديره و اعضاي
آن منصوب شدند.خادمياضافه
کرد :نشاني ثبت شده براي اين
شــرکت ،در ساختماني است که
رئيس صندوقهاي بازنشستگي
صنعت نفت در آن حضور دارد و
در طبقه آخر آن مشغول فعاليت
است.رييس صندوق بازنشستگي
صنعت نفــت برخالف ســاير
مديران پيشين خود در ساختمان
اصلي صندوقهاي بازنشستگي
در خيابان حافظ حضــور ندارد
و براي امضاي مــدارک و امور
کاري ،موارد الزم به ساختماني
در حوالي ونک برده ميشــود.
در فعاليتهــاي اين شــرکت
نوشته شده است شرکت اهداف
رهپويان خاورميانه در زمينه اخذ
وام و تسهيالت بانکي ،صادرات
و واردات کاالي بازرگاني ،شرکت
در مزايــده و مناقصهها فعاليت
دارد.نماينده مردم ايذه و باغملک
در مجلس تصريــح کرد :اينکه
رئيس صندوق ،در دفتر شخصي

مستندات علیه زنگنه

خــود بــه اداره صندوقهــاي
بازنشستگي صنعت نفت مشغول
است خود موضوع عجيبي است
اما به نظر ميرســد که شرکت
اهداف رهپويان خاورميانه نيز در

اين ساختمان ثبت شده است تا
فعاليت وي در اين شرکت آسان
تر باشد.وي افزود :قطعا نيروهاي
خدماتي توانايي اداره يک شرکت
خاص بــراي امــور بازرگاني را

ندارنــد و به نظر ميرســد اين
گونه اقدامات براي اموري است
کــه تبعاتش بعدها مشــخص
ميشود چراکه تجارب بسياري
درباره اســتفاده شــرکتهاي
بزرگ از اين قبيل اقدامات وجود
دارد.خادميبــا بيــان اينکه بايد
مشخص شود دليل به عضويت
درآوردن نيروهــاي خدماتي در
هيئت مديره اين شرکت چيست
گفت :در پروندههاي فســاد سه
هزار ميليارد توماني و يا واردات
انبوه کاال با کارتهاي بازرگاني
و شــرکتهاي کاغذي ،شاهد
سوءاســتفادههاي ايــن چنيني
بودهايم و اينکه نهادهاي عمومي
مانند صندوقهاي بازنشستگي
صنعت نفت از اين راهکارها بهره
ميگيرند ســوالي است که وزير
نفت بايد به آن پاسخ بدهد.اين
عضو کميســيون انرژي مجلس
اضافه کرد« :متاســفانه عملکرد
صندوقهاي بازنشستگي صنعت
نفت طي چند ســال گذشــته
پرحاشــيه بوده اســت و هر روز
اخبار جديدي از سوءمديريتهاي
حاکم بر اين نهاد شنيده ميشود،
نهادي که سرمايه بازنشستگان
صنعــت نفــت در آن تجميــع
شده اســت و ضررهاي هنگفت
و فــروش شــرکتهاي تابعه

به طــور چراغ خامــوش انجام
ميشــود».پس از بازنشــر اين
خبر توسط رســانهها ،وزير نفت
شنبه شب و در حاشيه نخستين
دوره جايــزه ســرآمدي و بهبود
مســتمر صنعت نفت در واکنش
به اين خبر گفــت :اين موضوع
را ميتــوان بهصــورت حقوقي
پيگيري کرد.کدام آبدارچي؟بيژن
زنگنــه در حالي ايــن اتفاق را
تکذيب ميکند که نائب رئيس
کميســيون انرژي اسنادي را در
اختيــار خبرگزاري مهر قرار داده
است که نشان ميدهد برخالف
گفتههــاي وزير نفــت ،چنين
پديدهاي در نفت وجــود دارد.با
توجه به رسالت اين رسانه براي
شــفاف ســازي و اطالعرساني
متقن و دقيق ،اسناد اين شرکت
و اعضــاي هئيــت مديــره آن
منتشر ميشــود.بنابراين جهت
مقابله با پديــده رانت و احياي
شايسته ساالري بايد مسئوالن
پيگيري اين مساله را در دستور
کار قرار دهنــد تا از حضور افراد
بي کفايت در ســاختار سازماني
شرکتهاي زيرمجموعه وزارت
نفت جلوگيري به عمل آمده و با
انتخاب افراد شايسته و باکفايت
جلوي آسيب زدن به منافع ملي
و مردم گرفته شود.

خادمي:

شرکتهاي برند معرفي شده به جايگاهداران رانتي و تازه تاسيس بودند

نايب رئيس کميســيون انــرژي مجلس،
گفت :افرادي که به جايگاهداران بهعنوان
برند معرفي شــدند تخصص نداشــته و
شرکتهاي تازه تاسيس و گاها رانتي بودند
که باعث تشديد بياعتمادي شد.هدايت ا...
خادميدر گفتگو با خانه ملت ،درخصوص
برندينگ جايگاههاي سوخت کشور ،اظهار
داشت :بحث برندينگ را خوب اجرا نکرديم
و شروع آن خوب نبود ،البته يکسري افراد
ذي نفع وجود دارند و اگر آنها قانع نشــوند
طرح به درســتي صورت نميگيرد.نايب
رئيس کميســيون انرژي مجلس شوراي
اسالميبا بيان اينکه ذينفعهاي اين طرح
برندينگ ،جايگاه داران ســوخت سراسر

کشور بودند ،گفت :به دليل اينکه هيچکدام
از آنها در اين فرآيند به بازي گرفته نشــده
و همچنين توجيه نشدند مخالفت خود را
اعالم کردند.نماينده مردم ايذه و باغملک
در مجلس شــوراي اســاميبا اشاره به
اينکه افرادي که به جايگاهداران بهعنوان
برند معرفي شــدند تخصص نداشــته و
شرکتهاي تازه تاسيس و گاها رانتي بودند
که باعث تشديد بياعتمادي شد ،ادامه داد:
در نهايت شرکتي بين جايگاهداران و وزارت
نفت ايجاد شد که باعث بروز مشکالتي شد،
همچنين اين شرکت در مقابل خدماتي که
ارائه نميکرد بايد درصدي را از جايگاهداران
و وزارت نفــت دريافت ميکرد.وي اضافه

خواهان/شــاکی محمد براتی دادخواســتی به طرفیت خوانده/متهم معصومه کریمی
روشــتی به خواسته مطالبه وجه الزام تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان
مشــهد نموده که جهت رســیدگی به شــعبه  306شــورای حل اختالف مجتمع شماره
شــش شهرســتان مشهد واقع در وکیل اباد -بلوار کوثر – کوثر شمالی  15ارجاع و به
کالسه  960940ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ  1397/1/20و ساعت 11
تعیین شــده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/
شــاکی و به تجویز ماده  73قانون ایین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود
تا خوانده/متهم پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم
نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق
جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصــدی امــور دفتری شــعبه  306شــورای حل اختالف مجتمع شــماره چهار مشــهد
62570
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدین وسیله به محکوم علیه مرتضی قاسمی که مجهول
المکان می باشد ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شماره  9609977516500813صادره
از شعبه  266در پرونده شماره  960395محکوم به پرداخت مبلغ  10/000/000ريال
بابت اصل خواسته و جبران خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک  1396/4/23الی
یوم االدا و نیز پرداخت مبلغ  144/500تومان هزینه دادرسی در حق محکوم له صادق
غالمی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت
به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات
نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .
مسئول دفتر شعبه  266شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج مشهد 62353
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدین وسیله به محکوم علیه علی حسین زاده که مجهول
المکان می باشــد ابالغ میگردد چــون وفق دادنامه شــماره 9609977516500511
صادره از شــعبه  266در پرونده شماره  960135محکوم به خانم محدثه عبداله نژاد
زارع حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند اتومبیل به شماره  343د 95ایران
 36پرایــد مدل  81به نام خواهان و علی حســین زاده نوقابی به پرداختد 235/500
تومــان در حــق محکوم له حمید کوکه آبادی و نیم عشــر دولتی شــده اید ظرف ده روز
از انتشــار این آگهی مهلت دارید نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر
اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی
اقدام خواهد نمود .
مسئول دفتر شعبه  266شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج مشهد 62352
ابالغ اجرائیه بدین وســیله پیرو آگهی های قبلی به محکوم علیه مجهول المکان مجتبی
پیوندی فرزند جواد مفاد اجراییه صادره از شعبه  18دادگاه حقوقی مشهد ابالغ میگردد
تــا ظرف  10روز پس از ابالغ نســبت به انجام مفاد اجراییه اقــدام نماید محکوم علیه
مجتبــی پیوندی فرزند جواد محکوم اســت بــه پرداخت مبلغ  35میلیــون تومان بابت
اصل خواســته و مبلغ  34میلیون تومان بعنوان سود و پرداخت خسارت تاخیر تادیه تا
تاریخ  95/9/8و نیــز پرداخت روزانه مبلغ  476/420ريال از تاریخ  95/9/8تا یوم
الوصــول و پرداخت مبلغ  23/728/000ريال بابت هزینه دادرســی و پرداخت مبلغ
 17/760/000ريال بابت حق الوکاله در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی.
مدیر دفتر شعبه  18دادگاه حقوقی مشهد 61686

کرد :برنديگ يعنــي کاال ،محصول و يا
ســازماني که در طول دهها سال خدماتي
را ارئه ميکند و آن محصول و خدمات از
نظر کيفيت ،قيمت و زمان در دسترس قرار
گرفتن آنقــدر مورد توجه مردم قرار گرفته
اســت و مردم با شنيدن اسم آن محصول
به ســمت آن حرکت ميکنند ،درصورتي
که در کشور ما تعدادي شرکت ايجاد شد
که قبال وجود نداشــته و برخي از کارکنان
شــرکت پخش و پااليش و بازنشستگان،
شــرکتهايي را تشــکيل دادند و اعالم
کردند که برند هســتند.نماينده مردم در
مجلس شوراي اسالميبا بيان اينکه اين
اتفاق در شرايطي صورت گرفته است که

بايد پااليشــگاه تهران ،شرکت ملي نفت،
پااليشــگاه آبادان و پااليشگاه اصفهان به
عنوان برند مطرح ميشدند زيرا بايد از خود
محصولي را داشته باشند ،تصريح کرد :در
دنيا کار مشــابه را توتال ،شل و اني انجام
ميدهند که پااليشــگاه دارند ،در کشورها
جايگاه ســوخت احــداث ميکنند ،رقيب
يکديگر ميشــوند ،بنزين و سوخت را با
قيمت و کيفيت متفــاوت ارائه ميکنند و
مشــتري ميتواند انتخــاب کند.خادميبا
اشــاره به اينکه اگر ميخواستيم پايههاي
برند را شــروع کنيم بايد اعالم ميکرديم
پااليشگاهها ،جايگاههاي سوخت کشور را
تحت پوشــش خود قرار دهند و با تامين

ابالغ دادنامه  .طی درخواســت به شماره  9610467515100079بدین وسیله پیرو
آگهــی هــای قبلی به حمید عباســی مرویان فرزند ماشــااهلل فعال مجهــول المکان ابالغ
میگردد در مورد دادخواســت ابوالقاســم خیری علیه شــما به خواســته مطالبه وجه به
موجب حکم شماره  9609977515101168مورخ  1396/11/26در پرونده کالسه
 960467خوانده محکوم اســت به -1پرداخت مبلغ  18/000/000ريال بابت اصل
خواسته -2مبلغ  1/700/000ريال بعنوان هزینه دادرسی -3مبلغ  450/000ريال
بابت هزینه درج آگهی -4خســارت تاخیر تادیه از زمان سررســید چک – 95/12/20
 95/11/20لغایت یوم االدا که بر مبنای شــاخص بانک مرکزی و توســط دایره محترم
اجرای احکام محاسبه و تعیین میگردد در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی
و ظرف مدت  20روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد .
منشی شعبه  321شورای حل اختالف مجتمع شماره شش مشهد 62567
ابالغ دادنامه  .طی درخواســت به شماره  9610467515100078بدین وسیله پیرو
آگهی های قبلی به رحمان نوبهار فعال مجهول المکان ابالغ میگردد در مورد دادخواست
علیرضــا رســول زادگان علیه شــما بــه خواســته مطالبه وجه بــه موجب حکم شــماره
 9609977515101151مورخ  1396/11/25در پرونده کالسه  960012خوانده
وفــق دادنامــه  9609977515100224به پرداخت خســارت تاخیر تادیــه از تاریخ
سررسید چک الی یوم الوصول بر مبنای نرخ تورم که در اجرای احکام محاسبه میگردد
در حق خواهان محکوم شــده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت  20روز قابل واخواهی
در همین شعبه می باشد .
منشی شعبه  321شورای حل اختالف مجتمع شماره شش مشهد 62568
خواهان/شاکی بیوک نزیه تکمه داش دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم محمد غنی
گدا محمدی به خواسته مطالبه وجه الزام تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه  306شورای حل اختالف مجتمع شماره شش
شهرســتان مشــهد واقع در وکیل اباد -بلوار کوثر – کوثر شمالی  15ارجاع و به کالسه
 960687ثبــت گردیــده که وقت رســیدگی آن مورخ  1397/1/20و ســاعت 8:45
تعیین شــده اســت .به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/
شــاکی و به تجویز ماده  73قانون ایین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور
مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود
تا خوانده/متهم پس از نشــر آگهی و اطالع از مفــاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی حاضر گردد.
متصــدی امــور دفتری شــعبه  306شــورای حــل اختالف مجتمع شــماره چهار مشــهد
62569
آگهی مزایده دوم محکوم له  :آقای محمد رضا اکبری محکوم علیه  :آقای محمد اکبریان
بــه موجــب پرونــده  961002اجرایی محکــوم علیه محکوم اســت بــه پرداخت مبلغ
 870466062ریــال به نــرخ روز در حق محکوم له  ،با عنایت به توقیف یک باب مغازه
شــماره پالک ثبتی  6304/2در خیابان عدالت نرســیده به چهارراه شهید مراحل طال و
جواهری عرفان به مســاحت  12/63متر مربع و گذر  20متری که توســط کارشــناس
بازدید و به مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزش گذاری شده است لذا با توجه
به تقاضای وکیل محکوم لها و با عنایت به مراتب فوق وفق مفاد قانون اجرای احکام مدنی
و بر اساس مواد  118و  119همان قانون مراتب یک نوبت در روزنامه های محلی آگهی
تا چنانچه شخصی مایل به خرید باشد در مورخ  97/01/27ساعت  9صبح الی  11ظهر

سوخت آنها بر کيفيت و قيمت آنها نظارت
کنند ،گفت :در اين صورت هر جايگاه از برند
و آرم پااليشگاه خاص خود استفاده و ايجاد
رقابت ميکرد ،اقدام صورت گرفته بيخود و
عجيب بود که صورت گرفت و آينده خوبي
ندارد ،اين مسئله باعث شده تا چندين جلسه
و سمينار در مخالفت با آن برگزار شود.نايب
رئيس کميســيون انرژي مجلس شوراي
اسالميدر پايان ،خاطرنشان کرد :افرادي
که مالک جايگاههاي سوخت هستند تحت
فشار قرار دارند که باعث کاهش کيفيت و
سوء استفاده افرادي که تحت عنوان برند
وارد شدهاند ميشود و حتما اقدامات داللي
و رانتي را نيز انجام ميدهند.

ايران ،قطر و روسيه بازيگران
کليدي بازار آينده گاز هستند

دبيرکل جديد مجمع کشــورهاي صادر
کننده گاز گفت :کشــورهاي عضو اين
مجمع همچنان «قابل اتکاترين منابع»
تاميــن گاز در بازار باقي خواهند ماند.به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،يوري
سنتيورين اظهار کرد :کشورهاي عضو
اين مجمع همچنــان «قابل اتکاترين
منابــع» تامين گاز در بازار باقي خواهند
ماند.وي افزود« :در ميان مدت ،ما انتظار
داريم که کشــورهاي قطر ،روســيه و
ايران همچنان نقشي کليدي در تامين
صــادرات گاز ايفا کنند.اين کشــورها
تالشهاي زيــادي براي آزادســازي
پتانســيل عظيم صــادرات گاز خود به
ويژه از طريق توســعه بخش باالدستي
و سرمايه گذاريهاي زيرساختي انجام
ميدهنــد».وي افزود :ايران يک برنامه
مهم براي توسعه ظرفيتهاي باالدستي
خود آغاز کرده است«.ما معتقديم ايران
در ميان مدت پتانسيل افزايش صادرات
خــود به خصــوص از طريــق اجراي
پروژه خط لوله انتقال گاز به پاکســتان
را دارد».
روسيه :اروپا نگران تامين گاز نباشد

وزارت انرژي روســيه اعالم کرد تصميم
غول گازي گازپــروم براي پايان دادن به
قراردادها با اوکراين ،هيچ تهديدي براي
صــادرات گاز طبيعي بــه اروپا از طريق
اوکراين ايجاد نميکند.به گزارش ايسنا،
مســاله ترانزيت گاز پس از اين تشــديد
شــد که گازپروم اعالم کرد در پي حکم
يک دادگاه در اســتکهلم براي پرداخت
بيش از  ۲.۵ميليارد دالر به شرکت انرژي
اوکرايني «نفت و گاز» ( ،)Naftogazبه
قراردادهايش خاتمه خواهد داد.گاز پروم
اعالم کرد اقداماتي را براي پايان دادن به
قراردادهاي تامين گاز با شرکت «نفت و
گاز» آغاز کرده است.با اين همه کييف
اعالم کرده تاکنون مشکلي براي صادرات
گاز روســيه از طريق خطــوط لوله اين
کشور به اروپا وجود نداشته است.تصميم
گازپروم به منزله تشديد مشاجره بلندمدت
ميان مســکو و کييف است که اوکراين
را براي گرمماندن در زمســتان با چالش
مواجه کرده و اتحاديه اروپا را نســبت به
خطر افتادن جريان گازرساني به اين قاره
نگران ساخته است.الکساندر نواک ،وزير
انرژي روسيه نيز در يک مکالمه تلفني به
ماروس سفکوفيچ ،نايب رييس کميسيون
اروپا گفت :تا زماني که گازپروم و شرکت
«نفت و گاز» به طور کامل توافقشان را
پايان ندهند ترانزيت گاز در خطر نخواهد
بود.وزارت انرژي روســيه اعــام کرد:
ترانزيت گاز از روسيه به اروپا تحت هيچ
تهديدينيست.اينترانزيتهمانندگذشته
قابل اطمينان خواهد بود.

در مزایده واقع در اجرای احکام حقوقی دادگستری بهبهان که با حضور نماینده محترم
دادستان به مرحله اجراء گذشته می شود شرکت نماید مزایده از قیمت ارزیابی شروع
و به کســی که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید برنده مزایده می باشــد 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 شــود 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 کســانیکه مایل به شرکت در مزایده میباشند می تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده
به شــعبه اجرای احکام حقوقی دادگســتری بهبهان مراجعه و اطالعات مربوطه را کسب
نمایند.
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بهبهان -مهدی نوریان
آگهی حصر وراثت آقای جلیل شهرت شاوردی نام پدر یحیی بشناسنامه  631صادره از
شادگان درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرش
مرحوم یحیی شهرت شاوردی بشناسنامه  16صادره از شادگان در تاریخ 1395/4/25
در شــادگان اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی با مشــخصات
فوق -2 .خلیل بشناسنامه  1890084808متولد  1369/2/10صادره شادگان-3 .
عارف بشناسنامه  1890227609متولد  1371/10/21صادره شادگان -4 .فتات به
شناسنامه  36متولد  1351/6/1و کد ملی  1899722408صادره شادگان -5 .حیات
به شناســنامه  4متولد  1364/1/15و کد ملی  1899744371صادره شادگان-6 .
نصــره به شناســنامه  11704متولد  1366/5/1و کد ملــی  1899853553صادره
شادگان .شــهرت همگی شاوردی (فرزندان متوفی) -7 .ســکینه شاوردی بشناسنامه
 6187متولــد  1333/12/20و کــد ملی  1899047506صادره شــادگان (همســر
متوفــی)وال غیــر .اینکه با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبــور را در یک نوبت آگهی
مینمایــد تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر
آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی
که بعد این تاریخ ابراز شود  ،از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
آگهی حصر وراثت آقای صالح شهرت شاوردی نام پدر محسن بشناسنامه 1890430870
صادره از شادگان درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده
که پدرش مرحوم محسن شهرت شاوردی بشناسنامه  14863صادره از شادگان در تاریخ
 1396/11/1در شادگان اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی با
مشخصات فوق -2 .عبدالخالق بشناسنامه  1890049662متولد  1367/6/6صادره
شــادگان -3 .مریم بشناســنامه  1890082181متولد  1369/3/9صادره شادگان.
 -4خدیجــه بــه شناســنامه  1890173584متولد  1370/10/16صادره شــادگان.
 -5شــیماء بــه شناســنامه  1890560316متولــد  1380/3/12صادره شــادگان.
شــهرت همگی شاوردی (فرزندان متوفی) -6 .سعیده کاملی بشناسنامه  2357متولد
 1352/2/5و کد ملی  1898755701صادره شــادگان (همسر متوفی)وال غیر .اینکه
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 یک ماه بدادگاه تقدیم دارد
واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز ســری و رسمی که بعد این تاریخ ابراز شود  ،از
درجه اعتبار ساقط است.
نصیریان قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان

